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O CONCEITO DE MEMÓRIA: compreensões nos campos da filosofia, da psicologia e da
sociologia
Alex Carlos Gadelha1
Ana Lúcia Oliveira Aguiar2

RESUMO
Esta pesquisa resulta de um trabalho de conclusão do curso de bacharelado em Ciências
Sociais/UERN e tem como objeto de estudo o conceito de memória. Configura-se em uma
pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, e indaga sobre que compreensões do conceito de
memória podem ser percebidas nos campos da filosofia, da psicologia e da sociologia na
história do pensamento ocidental? O seu objetivo geral consiste em conhecer conceitos de
memória elaborados por diferentes pensadores e tempos das Ciências Humanas.
Especificamente, desdobra-se em: identificar rupturas e continuidades na compreensão sobre o
conceito de memória; e evidenciar a importância da memória em diversas dimensões da vida
em sociedade. Para esse fim, opta pelos procedimentos metodológicos da pesquisa bibliográfica
(SEVERINO, 2008), explorando concepções de diferentes tempos históricos, perpassando
leituras que envolvem o pensamento mitológico, a filosofia clássica, a concepção religiosa
agostiniana, a psicologia behaviorista, a psicanálise, bem como pensadores da história e da
sociologia. As reflexões sobre o tema partem das leituras de Sócrates, Platão e Aristóteles
segundo Paul Ricouer (2007); Agostinho de Hipona (2002); Paul Thompson (1992); Maurice
Halbwachs (2006); Pierre Norá (2004); e Michel Pollak (1989). Os resultados apontam que as
compreensões estudadas contribuem para o reconhecimento da relevância dos estudos sobre a
memória; para a consciência de suas transformações conceituais; bem como para sua percepção
como um elemento essencial ao homem nos processos relacionados ao lembrar e ao esquecer
presentes na construção da vida social.
Palavras-chave: Memória. Filosofia. Psicologia. Sociologia.

INTRODUÇÃO
Considerando a relevância do tema para as Ciências Sociais, o presente trabalho artigo
tem como objeto de estudo o conceito de memória. O interesse pelo tema surgiu no ano de 2012
durante os estudos realizados no mestrado em Educação da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte, especificamente na disciplina Memória, Formação e Pesquisa (Auto)
Biográfica, ministrada pela professora Dra. Ana Lúcia Oliveira Aguiar; e durante a
operacionalização da pesquisa por meio das vivências do pesquisador com o método (auto)
biográfico e de sua aplicação aos sujeitos entrevistados.
A experiência de interpretar as próprias memórias para a compreensão de nossa
formação humana e profissional contribuiu para, após a conclusão do curso stricto sensu,
1

Professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, licenciado em Pedagogia e bacharel em Ciências
Sociais pela mesma universidade, especialista em Literatura e Ensino pela UAB/IFRN e mestre em educação pelo
programa de pós-graduação em Educação da UERN.
2
Professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, graduada em História pela Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE), mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Doutorado
em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Pós-Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal do Ceará (UFC) na linha de pesquisa Movimentos Sociais, Educação Popular
e Escola.
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escolhermos aprofundar as investigações sobre o conceito de memória, dessa vez focados em
um viés interdisciplinar, abordando conhecimentos da filosofia, da psicologia e da sociologia.
A questão que orienta o nosso trabalho consiste em que compreensões do conceito de
memória podem ser percebidas nos campos da filosofia, da psicologia e da sociologia na
história do pensamento ocidental? O objetivo geral configura-se em conhecer o conceito de
memória elaborado por diferentes pensadores e tempos das Ciências Humanas. Os objetivos
específicos correspondem: identificar continuidades e rupturas na compreensão sobre o
conceito de memória; e evidenciar a importância da memória em diversas dimensões da vida
humana em sociedade.
Nesta investigação de natureza qualitativa e caráter exploratório, utilizamos
procedimentos metodológicos da pesquisa bibliográfica, analisando e relacionando textos
considerados pertinentes para pensar o conceito em foco. De acordo com Gil (2008, p. 44), “a
pesquisa bibliográfica é desenvolvida em material já elaborado, constituído principalmente de
livros e artigos científicos”. Como nossa pesquisa transita por diferentes tempos históricos,
concordamos que esse tipo de metodologia é indispensável para o estudo de conceitos que
outrora foram elaborados, discutidos e reconstruídos, pois “em muitas situações não há outra
maneira de conhecer os fatos passados se não com base em dados bibliográficos” (GIL, p. 45).
O processo para a efetivação da pesquisa consistiu no seguinte percurso: (1) Leituras
e fichamentos de textos e teorias elaboradas em diferentes áreas das Ciências Humanas e Sociais
com a intenção de tomarmos consciência de compreensões existentes. (2) Posteriormente, de
acordo com as áreas de conhecimento da filosofia, da psicologia e da sociologia, delimitamos
tempos históricos, conceitos e autores, optando por aqueles que se aproximam ou divergem
entre si no que diz respeito às suas compreensões sobre a memória. (3) E por fim, construirmos
nossa reflexão sobre a relevância do conceito de memória para a compreensão do homem na
sua relação com a cultura, a história, a sociedade e o eu.
Exploramos concepções de diferentes tempos históricos, perpassando leituras que
envolvem o pensamento mitológico, a filosofia clássica, a concepção religiosa agostiniana, a
psicologia behaviorista, a psicanálise, bem como pensadores da história e da sociologia. As
reflexões sobre o tema partem das leituras de Sócrates, Platão e Aristóteles segundo Paul
Ricouer (2007); Agostinho de Hipona (2002); Paul Thompson (1992); Maurice Halbwachs
(2006); Pierre Norá (2004); e Michel Pollak (1989).
DO OLIMPO GREGO ÀS PRAÇAS DE ATENAS E AOS PALÁCIOS DA ALMA
Começamos pela mitologia grega, por a entendermos como uma fonte literária e
histórica para compreensão de valores, pensamentos e linguagens vividas no mundo filosófico
ocidental. Para explicar a origem do pensamento mitológico grego, Thomas Bulfinch (2002)
elenca quatro teorias: A teoria bíblica diz respeito a uma adequação às histórias registradas nas
Escrituras judaicas, mas alteradas ou distorcidas em nomes, lugares e feitos; A segunda, a teoria
histórica, relaciona-o a seres humanos reais inseridos em lendas e tradições fabulosas que
posteriormente sofreram acréscimos e embelezamentos; Na teoria alegórica os mitos foram
criações simbólicas que guardavam e transmitiam verdades morais, religiosas, filosóficas e
históricas posteriormente literalizadas; a quarta designada teoria física diz respeito à
personificação das forças da natureza em deuses com o fim de explicar os movimentos dos
fenômenos que a compõe como terra, ar, fogo e água. Para Bulfinch (2002), seria pertinente
entender que:
[...] a mitologia de uma nação vem de todas aquelas fontes combinadas, e não
de uma só em particular. Podemos acrescentar, também, que há muitos mitos
originados pelo desejo do homem de explicar fenômenos naturais que ele não
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pode compreender e que não poucos surgiram do desejo semelhante de
explicar a origem de nomes de lugares e pessoas (p. 335).

Na Teogonia de Hesíodo3 a memória aparece na figura de Mnemósyne, descendente
de Gaia (Terra) e Urano (Céus). Ocupa na hierogamia primordial o grupo dos titãs ou filhos dos
primeiros deuses e seu nome remete ao verbo grego mimnéskein (“lembrar-se de”) (ROSÁRIO,
2002). No enredo de fundação do mito da memória está uma guerra vencida por “Cronos”
(Tempo) contra o próprio pai. Ao tomar o trono paterno, o deus do tempo instaurou um governo
despótico sobre os Céus e a Terra e para preservá-lo, devorava a própria prole ao sair da madre,
representando o poder regulador do tempo cósmico sobre a vida. Foi uma de suas esposas, Reia,
quem conseguiu astutamente enganar Cronos colocando uma pedra entre lençóis em lugar do
filho que acabara de nascer: Zeus. Posteriormente, este castrou o pai em uma terrível batalha e
tomou o seu poder. A celebração da vitória durou nove noites com Mnemósyne, de quem
nasceram nove musas, deusas do canto e da memória.
As musas filhas de Mnemósyne simbolizavam a diversidade criativa humana: Calíope
era a deusa da poesia épica; Clio da História; Érato da poesia romântica; Euterpe da música;
Melpômene da tragédia; Polímnia dos hinos; Terpsícore da dança; Tália da comédia e Urânia
da astronomia (BULFINCH, 2002, p.15). Segundo Junito Brandão (1994, pp. 202-203), citado
por Rosário (2000), o termo “musa” pode significar “fixar o espírito sobre uma ideia, uma arte”.
A “música” seria sua atividade própria e o “museu” o templo de sua habitação no Monte
Olimpo.
As Musas cantam o fazer-se contínuo do mundo, o fazer-se do pensamento. Cantam
mesmo o fazer das artes. O museu, templo das Musas, era originariamente não apenas sua
moradia, mas o lugar de adestramento das artes, onde o conhecimento adquirido, ao ser
lembrado, permite estabelecer um nexo com o conhecimento novo. Assim, a Memória é não
apenas importante para a retenção do conhecimento, mas fundamental para a elaboração do
conhecimento científico, tecnológico e filosófico. Sem a memória que permita a presentificação
do conhecimento não há o passo adiante. A memória é, assim, de certo modo, mãe da
inspiração: pois que é o nosso fazer contínuo além da fabricação do passado que se faz a cada
instante? (ROSÁRIO, 2000, s/n).
A representação mitológica traz os primeiros raciocínios para entender o papel que a
memória comporta na vida. Essa busca por sua compreensão não se limita a uma única área do
saber, nem o poderia fazê-lo, pois a constituição humana exige a conexão entre as diversas áreas
do conhecimento para configurar uma interpretação de sua natureza e processos vitais. Como
Brandão (2008, p.8), podemos afirmar então que a memória tem características
interdisciplinares desde o seu nascimento. No bojo para sua elucidação se inserem a linguagem,
a antropologia, a história, a filosofia, a psicologia, dentre tantas outras áreas do saber humano.
Paul Ricoeur (2007) em seus estudos sobre memória, história e esquecimento constrói
uma fenomenologia que nos oferece uma sistemática reflexão do pensamento de Sócrates,
Platão e Aristóteles sobre a memória. É a partir dele que abordaremos o pensamento destes
ícones da filosofia clássica sobre os processos mnemônicos.
Segundo Ricoeur, na obra Teeteto, Platão registra o diálogo entre Sócrates e Protágoras
e amplia a visão da mitologia ao pensar sobre o processo de apreensão do passado no interior
da alma humana. Uma de suas metáforas socráticas mais conhecidas para explicar o
funcionamento da memória foi a do bloco de cera.
O filósofo definiu a memória como uma habilidade de retenção inerente ao homem.
Sua ideia desdobrou-se na discussão que trata da boa e da má memória, onde a capacidade de
3

Hesíodo (750 e 650 a.C.) poeta grego que na obra Teogonia explica a origem dos deuses da mitologia grega. A
palavra vem da junção entre os termos gregos theo (deus) e gonia (origem).

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

12

armazenar informações dependia da qualidade da “aderência” do espírito. Em alguns homens
possuía maior consistência retentora, por isso conseguiam retomar lembranças e conhecimentos
há tempos aprendidos.
A eficácia da memória dependeria então da singularidade espiritual e orgânica de cada
pessoa e a sua qualidade poderia ser medida pela capacidade de absorver sensações e ideias
através de sentidos do corpo ou intuições do espírito. Neste sentido, tal concepção associava o
saber à habilidade de rememoração. Aprender algo seria lembrar conhecimentos bem fixados
no espírito, apreendidos, facilmente evocados quando necessários. Se em determinadas
situações da vida isso não ocorria, a explicação envolvia a qualidade interior do aprendente.
Para explicar seu entendimento sobre o exercício mnemônico, Sócrates usou outra
metáfora: a do viveiro de pombos. A dinâmica espontânea da memória era como um viveiro
com muitos pássaros em movimento. A habilidade de um caçador em buscar aquele de seu
interesse ilustraria o fenômeno da rememoração como poder volitivo. Assim, a ação de
encontrar e segurar a ave de seu desejo era comparado à capacidade de retomar memórias
armazenadas no espírito. Dessa forma entendia que “[...] todo aprender é comparável a uma
possessão, e, sobretudo, a uma caçada, e que toda procura de lembrança é também uma caçada”
(RICOEUR, 2007, p. 30). Esta ilustração estudada por Myles Burnyeat e explorada no livro de
Ricoeur é uma “metáfora em que define o conhecimento em termos de poder ou capacidade”
(RICOEUR, 2007, p. 29).
A visão socrática ampara-se na ação livre de encontrar aquilo que se busca, onde o
desejo de recordar conduz a um movimento por determinado “objeto espiritual” apreendido na
mente. No entanto nem sempre a vontade de “capturar” é bem-sucedida, pois está susceptível
de equívocos no momento da seleção do pássaro (da informação, imagem, ideia). Ricoeur
(2007) considera essa explicação socrática como sua contribuição para inaugurar o pensar sobre
uma “fenomenologia da confusão”.
Platão e Aristóteles seguiram o raciocínio de seu mestre no sentido de entenderem a
memória sob a metáfora da tabuleta de cera “na qual as informações e impressões do mundo
podiam ser codificadas, armazenadas e posteriormente evocadas” (FOSTER, 2011, p. 12). No
entanto, cada um trilhou diferentes caminhos conceituais ao responder sobre os processos pelos
quais as lembranças são vividas no tempo e na alma. Enquanto o primeiro destacou o lado
cognitivo da lembrança, descrevendo-a como uma coisa dada, uma afecção do espírito, passiva
e involuntária, reconstruída pela reminiscência, o segundo atentou para o lado pragmático,
entendendo-a como uma busca voluntária, a recordação.
Platão compreendia que a memória consistia em uma “representação presente de uma
coisa ausente”. Com este conceito traz à discussão a dimensão imaginativa da memória humana
que para fixar um acontecimento ou conhecimento, utiliza não penas o recurso da repetição,
mas também da criatividade. A lembrança dada, afetada no espírito, aparece involuntariamente
por estar incorporada no ser que lembra.
Aristóteles, discípulo de Platão, apresentou suas reflexões no tratado Sobre a memória
e a reminiscência. É explícita a distinção construída pelo discípulo já no título da obra.
Enquanto a Mneme platônica referia-se “a simples presença da lembrança no espírito”; a
anamnesis aristotélica diz respeito à “recordação enquanto esforço de procura” (SOARES,
2013, p. 10). Para Aristóteles lembramos uma “coisa anteriormente percebida, adquirida,
apreendida”. A busca por essa “coisa” (a eikon) exige o exercício volitivo através da recordação
no tempo. A consideração do “tempo” aqui é um elemento distintivo do pensamento platônico.
A famosa máxima aristotélica de que “a memória é do passado” empreende a
diferenciá-la da reminiscência, “para distinguir, não a persistência da lembrança em relação à
sua recordação, mas sua simples presença no espírito em relação à recordação enquanto busca”
(RICOEUR, 2007, p. 34). Aristóteles procura apresentar a marca temporal da memória
apontando para as conjecturas e esperas que discernem a presença do futuro na lembrança, e
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para as sensações percebidas no presente. Para ele “o antes e o depois existem no tempo”, assim
sendo, “percebemos o tempo no movimento” (RICOEUR, 2007, p. 34).
Outra diferença em sua construção sobre os processos mnemônicos está relacionada à
ligação das memórias não apenas com o espírito, mas também com o corpo, inseparáveis em
sua filosofia. Aristóteles argumentava que a memória comporta em si operações cognitivas de
intenções e ações voluntárias presentes no ato de lembrar e também estados orgânicos
involuntários que agem a partir de disfunções fisiológicas (MOREL, 2009). Assim, no sentido
operacional, algumas lembranças seriam passíveis de controle, mas do ponto de vista orgânico
alguns fatores físicos fazem com que fujam à nossa consciência.
Já na Idade Média um pensador de destaque que refletiu sobre a memória foi o bispo
Agostinho de Hipona. Aurelius Augustinus, seu nome de batismo, nasceu em Tagaste, na
província romana da Numídia, na África 13 de novembro de 354. Foi um dos principais nomes
do período da filosofia conhecido como Patrística. Sua base filosófica, inclusive seu conceito
de memória, recebeu influência platônica, levantando questões sobre o papel da fé e da razão
na compreensão do mundo e na tomada de decisão dos homens em sua vida cotidiana.
Seus escritos na obra “As confissões” chamam a atenção pelo uso da memória como
recurso de autoconhecimento. Neste livro, o religioso revisita experiências do passado
transitando pelas lembranças da infância (infantia), da puberdade (pueritia), da adolescência
(adulescens) até a juventude (juventus), a fim de se retratar com Deus dos pecados cometidos
ao longo da vida. Os escritos com ênfase religiosa trazem com perspicácia singular o passado
ao presente através da rememoração de pessoas, leituras, experiências, dilemas e afetos que o
constituíram como homem.
O biografismo vivido por Agostinho se tornou uma das primeiras referências para
compreensão das contribuições da dinâmica dos processos mnemônicos para a formação
humana. Nesse sentido, a sua reflexão sobre si mesmo torna-se significativa por aludir aos
recursos potenciais de revisitação do passado e aos limites emocionais, cognitivos e espirituais
envolvidos na rememoração.
O mergulho interior de Agostinho levou-o a um êxtase sobre o poder da memória até
alcançar a conclusão de que todas as ações vitais dela resultam: “Tudo isso realizo
interiormente, no imenso palácio da memória” (2002, p. 219). Ele descreve a memória como
um milagre do Criador, um lugar interior comparado a palácios “onde estão os tesouros de
inúmeras imagens trazidas por percepções de toda espécie” (AGOSTINHO, 2002, p. 218). Em
sua investigação interior vê a possiblidade de controle sobre a evocação das lembranças
presentes no espírito do homem, sendo que algumas são rebuscadas com maior facilidade e
rapidez, enquanto outras exigem maior esforço, “como se devessem ser extraídas de
receptáculos mais recônditos” (AGOSTINHO, 2002, p. 218). No entanto, entende que todas
são passíveis de serem acessadas conforme a necessidade ou o querer humano.
Para o bispo de Hipona o que a memória evoca? O pensamento evoca da memória
imagens de diferentes naturezas. Os sentidos seriam as portas por onde as memórias captam as
imagens cada uma segundo a sua espécie: as sonoras pelos ouvidos; as olfativas pelo nariz; as
degustativas pela boca; as visuais pelos olhos e as tácteis pelo tato de todo o corpo. O
conhecimento advindo das lembranças aprendidas por Agostinho não viria apenas de
experiências pessoais, mas também do testemunho alheio. Ele reconhece as vozes dos outros
como fonte de memória e também afirma a relação simultânea entre passado, presente e futuro
na dinâmica da vida.
A PSICOLOGIA DA MEMÓRIA: sentidos do corpo e história de vida
No início do século XX os estudos que resultaram nas primeiras teorias da psicologia
comportamentalista foram fundamentados pelas experiências do cientista russo Ivan Pavlov
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(1849-1936), considerado um dos fundados da moderna biologia da memória, cuja herança
perpassa as várias áreas interessadas na compreensão dos processos do lembrar e do esquecer.
Investigando o funcionamento da memória através de experimentos com animais (cães), usou
uma metodologia que explorava o condicionamento do estímulo-reposta para observar as
reações mnemônicas dos órgãos do sentido a determinados sons e objetos. Em suas conclusões
não seria espanto um cachorro salivar ao ouvir batidas de pratos, pois tal reflexo nasceria da
associação do som a fome do animal. Na sua perspectiva reflexiva a memória retinha mais
informações com maior consistência quando repetida e associada a sons, imagens, cheiros,
texturas e gostos entranhados às necessidades vitais.
Alimentado pelas ideias de Pavlov, Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) desenvolveu
a sua análise experimental e se tornou um dos destacados estudiosos do comportamento
humano. O cientista americano focou suas pesquisas sobre a aprendizagem mnemônica através
da observação de condutas em contextos de reforços positivos (recompensas) e reforços
negativos (castigos).
O Behaviorismo de Skinner, muito explorado na psicologia, mas menos prestigiado na
educação, interessava-se pela relação funcional entre o estímulo e a resposta e procurava
compreender a ação humana em busca de generalizações. Sua ênfase estava sobre os resultados
obtidos a partir de estímulos positivos para operacionalizar o aprendizado, por isso considerava
que “a educação é que permanece após o que foi aprendido ter sido esquecido” (SKINNER
apud FOSTER, 2011, p. 15). Apesar de Skinner ter posto entre parênteses questões interiores
como sentimentos e valores, suas ideias ainda repercutem, principalmente em contextos onde a
massificação do ensino tem exigido um aperfeiçoamento de técnicas facilmente reproduzíveis.
Ainda no século XX, Sigmund Freud propôs um modelo de operação da mente que
transformou a maneira como pensamos sobre nós mesmos, sobre a linguagem e sobre a cultura.
Ao desvelar o inconsciente como a zona não conhecida do psíquico, aonde desejos, pulsões,
fantasias e mesmo pensamentos tem origem (KUPFER,1995), atribuiu uma importância
fundamental ao seu material dominante, ou seja, às pulsões e aos desejos sexuais.
O caráter dinâmico de sua teoria influenciou de forma significativa a compreensão do
comportamento humano. A afirmação da sexualidade infantil e a importância do passado,
destacadamente a infância, no processo de formação da personalidade adulta são concepções
que revolucionaram o campo da psicologia e ainda permanecem vivas em terapias voltadas para
dificuldades de aprendizagem. Entre elas, destacam-se atualmente as que utilizam instrumentos
de avaliação, diagnóstico e intervenções psicopedagógicas como a anamnese e os testes
projetivos.
Nas pesquisas que tem o humano como sujeito, o pensamento de Freud alicerçou
práticas de pesquisa que exploram a interpretação como método e a subjetividade como fonte
de conhecimento. Nos estudos de caso, nas observações e entrevistas em profundidade está a
sua ideia de que existem traços inconscientes que ao se unirem formam as lembranças que
podem ser trazidas ao consciente.
Analisando o pensar freudiano, Thompson (1992) reconhece as dificuldades formativas
que os historiadores orais teriam para praticar a psicanálise, pois os seus objetivos de
investigação são distintos: “Não se pode pedir aos nossos informantes que se deitem no divã,
que abram suas mentes em associação livre, que falem enquanto o entrevistador fica em
silêncio, ou que apresentem anotações diárias de seus sonhos e fantasias” (THOMPSON, 1992,
p. 198). No entanto, muitas noções (consciente, inconsciente, pulsões, recalques) e a prática
psicanalítica de explorar reminiscências (escuta sensível) tornam-se evidências metodológicas
significativas para a pesquisa com histórias de vida ou memória oral.
O ato de narrar memórias dos diferentes ciclos vitais torna-se uma autobiografia que se
destaca por apresentar temas do tempo e do contexto social pelo viés da intimidade
(THOMPSON, 1992, p. 198). Ele ainda chama atenção para os silêncios, evasões, rupturas
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emocionais e para os valores na memória inconsciente “trazida” para o consciente como fonte
de conhecimento sobre o sujeito e o seu contexto histórico-social.
MEMÓRIA É SOCIEDADE: coletiva, histórica e disputada
Investigar a memória implicar em estudar a sociedade nas suas diferentes dimensões.
Esta é a ideia a qual os conceitos socio-históricos nos remetem. Eles permitem observar e
refletir sobre os aspectos sociais, históricos e políticos implicados nos processos de
rememoração, sejam grupais ou individuais. A “memória coletiva” de Halbwachs, os “lugares
de memória” de Nora e a “memória reivindicada” pensada por Pollack, são elaborações
sociológicas que permitem ser explorados sob a perspectiva das Ciências Socais para evidenciar
como as noções iniciais do lembrar e do esquecer foram ampliadas a medida do tempo, dos
contextos político-culturais e do artesanato intelectual dos homens.
Diferente das perspectivas que reduziam os aspectos da memória à sua dimensão
subjetiva e individualizante, o pensamento de Maurice Halbwachs (1877-1945) elabora uma
teoria onde as dimensões pessoais e sociais são interdependes no ato de lembrar. Nela, o outro
é referência fundamental para as vivências do eu, por isso a noção de alteridade está fortemente
presente em seus escritos.
Nessa perspectiva, as memórias dos indivíduos alimentam-se continuamente das
experiências de outros que compartilham lugares, grupos e tempos comuns ou até mesmo
diversos. São constituídas no espaço de formação chamado de comunidade de afeto. É o lugar
onde através do sentimento de pertencimento se estabelece a tradição ou conjunto de memórias
que unifica o grupo. As relações afetivas fazem o indivíduo capaz de lembrar como um membro
do grupo, pois este o insere no seu passado a fim de apreender mentalidades, hábitos e
pensamentos comuns. O esquecimento acontece apenas quando o vínculo se esvai na
convivência efêmera: "Esquecer um período de sua vida, é perder contato com aqueles que
então nos rodearam" (HALBWACHS, 2006, p.32). Nas palavras de Schmidt e Mahfoud (1993,
p. 286): “No desapego não há reconhecimento, não há lembrança”.
Segundo Halbwachs, “para evocar seu próprio passado, em geral a pessoa precisa
recorrer às lembranças de outras” (HALBWACHS, 2006, p. 72). Seria impossível escapar da
rede existencial das relações do presente ou dos quadros sociais da memória. Considerando a
habitação dos outros em nós, estejam próximos ou distantes física e temporalmente, é possível
concluir que a criatividade, os enredos históricos, as ideias, valores e imagens que supomos
como “propriedade intelectual” não são “originais”, mas produzidos coletivamente em nosso
interior à partir das tradições e da convivência com o grupo de pertença histórico-cultural que
forja nossa identidade. Nessa dinâmica, familiares, amigos, mestres, profissionais e parceiros
de convivência produzem os fios de saberes, experiências e sentidos que compõem os quadros
sociais da memória reconstruídos e socializados através da linguagem.
A ação da memória na construção social das lembranças compreende que uma
recordação individual é composta de lugares, sensações e imagens vividas não propriamente
pelo sujeito que lembra, mas por pessoas que compartilham narrativas, práticas e
conhecimentos no interior do grupo de pertença. Assim, uma pessoa pode se apoiar dentro e
fora de si em lembranças dos muitos outros que comungam com sua vida social através das
memórias marcadas por situações vividas ou mesmo imaginadas. Pensar a memória coletiva
significa então perceber as heranças culturais do tempo materializadas na comunidade,
reproduzidas, tecidas e retecidas durante o contato do indivíduo com os outros.
Neste contexto as lembranças apoiadas por testemunhos de outros, mesmo aqueles que
não presenciaram o vivido, mas que são parte do grupo e por isso compartilham pontos de
contato, tornam-se fontes para a credibilidade, complementaridade e precisão das memórias,
pois de acordo com Halbwachs “fazemos apelo aos testemunhos para fortalecer ou debilitar,
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mas também para completar, o que sabemos de um evento do qual já estamos informados de
alguma forma” (2006, p. 29).
É importante destacar que o indivíduo nunca reproduz as lembranças como cópia dos
fatos. Estas variam de acordo com “mudanças que se produzem em nossas relações com os
diversos ambientes coletivos.” (HALBWACHS, 2006, p. 69). Nenhuma lembrança é igual à
outra, depende também da posição onde se encontra o rememorador no grupo. É assim que
“cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva” (HALBWACHS,
2006, p. 69).
Pensando sobre a motivação que instiga o atual interesse dos estudos sobre a memória,
Pierre Nora (2004) entende como sendo resultado do contexto histórico presente, um tempo de
aceleração, de rupturas com as tradições e costumes em nome de uma “mundialização”,
“democratização”, “massificação”, “midiatização” que esfacela a memória dos grupos e força
a construção de lugares específicos para a sua “preservação”. Esse movimento faz Nora concluir
que o pensamento sobre a experiência do homem no tempo passa por uma crise envolvendo o
fim da história-memória: “Fala-se tanto de memória porque ela não existe mais. [...] Há locais
de memória porque não há mais meios de memória” (NORA, 2004, p. 7).
Assim como Halbwachs, Nora interpreta a Memória como oposta à História. Enquanto
a primeira é construída pelos sujeitos coletivos na vida cotidiana através de relações que visam
necessidades reais do compartilhar da existência, a segunda funciona como um filtro de
interesses, um mecanismo político e objetivante, comissionado para transmutar e se apropriar
das lembranças, encarcerando-as em discursos oficiais. Assim, se em Halbwachs a história
auxilia a manutenção da memória quando esta se esvai com o grupo que a sustenta, em Nora
ela intencional e politicamente explora seu risco de extinção para cooptá-la ou mesmo destruíla.
A história se apodera dos lugares de memória e usa-os como artifício para unir a
coletividade pela uniformização do passado, alimentando a ilusão de uma continuidade linear
e cumulativa de eventos selecionados no tempo. O objetivo de tomá-los seria o de fortalecer o
Estado-Sociedade que surge em detrimento de um Estado-nação, substituindo o vínculo
sustentado pelo sentimento de pertença por rituais, datas e símbolos, em uma história que põe
sobre o altar as comemorações ao invés do comemorado. Segundo o sociólogo francês, “o
tempo dos lugares, é esse momento preciso onde desaparece um imenso capital que nós
vivíamos na intimidade de uma memória, para só viver sob o olhar de uma história
reconstituída” (NORA, 2004, p. 12).
Os lugares de memória se tornam úteis à medida que as lembranças fracassam. Para isso
existem forças coercitivas que moldam o interesse ao novo, à atualização, à renovação, o jovem
em detrimento do velho, o futuro ao invés do passado, valores que tolhem ou até mesmo negam
a existência de uma memória espontânea, independente de espaços ou monumentos.
A memória transformada em história é marcada pela deliberação do grupo que a fabrica,
pela ambição por uma materialização documental arquivística, sustentada pelo dever, pela
busca de vestígios indiretos. A memória “verdadeira” segundo Nora (2004) está “hoje abrigada
no gesto e no hábito, nos ofícios onde se transmitem os saberes do silêncio, nos saberes do
corpo, as memórias de impregnação e os saberes reflexos” (2004, p. 14).
Outro sociólogo, Michael Pollak (1989), questiona os pressupostos durkheimianos que
alicerçam a ideia de memória coletiva de Halbwachs, principalmente aqueles que entendem os
fatos sociais como coisa, definidos por sua coerção, exterioridade e generalidade. A perspectiva
construtivista pollakiana preocupa-se com os atores e processos de construção dos fenômenos
sociais e indicam que a negociação entre a coletividade e a individualidade das lembranças não
acontece pacificamente, antes é imposta aos sujeitos como “uma forma específica de dominação
ou violência simbólica” (POLLAK, 1989, p. 5).
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Para Pollak (1989) a memória é motivo de disputa entre grupos subterrâneos - oriundos
da periferia, excluídos, marginalizados, minorias - e as instituições nacionalistas amparadas no
caráter destruidor da memória coletiva oficial. Três ricos exemplos são explorados por ele para
ilustrar a busca pela presença dignificante na memória histórica: Os casos da destanilização
ocorridos entre os anos 1950 e 1980 na antiga União Soviética; o dos sobreviventes dos campos
de concentração da Segunda Grande Mundial; e o dos soldados alsacianos recrutados contra a
própria vontade também nesse período.
Segundo Pollak (1989) a necessidade de discernir o tempo favorável para a expressão
das memórias subterrâneas é um exemplo de como “o presente colore o passado”, ou seja, de
como acontecimentos atuais selecionam o surgimento das lembranças de outrora. E em se
tratando de memórias vividas em contextos de guerra é importante notar a deformação e
reinterpretação do passado a fim de atender propósitos do presente. Essa relação “entre o vivido
e o aprendido, o vivido e o transmitido” ocorre em toda forma de memória (POLLAK, 1989,
pp. 9, 10). No entanto, apesar da força da preservação das memórias clandestinas, elas
encontram maiores dificuldades para “passar do "não-dito" à contestação e à reivindicação”
devido às essas possíveis distorções no tempo. Já o problema da memória oficial seria o “de
sua credibilidade, de sua aceitação e também de sua organização” cerceada por ideologias
(POLLAK, 1989, p. 10).
Outro conceito importante no pensamento de Michael Pollak para nossa discussão diz
respeito ao “enquadramento da memória”. A memória coletiva através do sentimento de
pertença alimentado por um passado comum, cultivado no interior das comunidades de afeto,
para manter a coesão interna do grupo defende suas fronteiras excluindo as coletividades
distintas, que não se encaixam em seus quadros ou pontos de referência. O sociólogo afirma
que “o trabalho de enquadramento da memória se alimenta do material fornecido pela história”
(POLLAK, 1989, p. 11), entendendo estes como instrumentos de dominação. No entanto,
também entende que a memória refreia reinterpretações injustificadas do passado exigindo
coerência e continuidade nos discursos.
Memória e identidade são negociáveis e como consequência tornam-se focos de disputas
tanto entre grupos de maior demografia e visibilidade, como os políticos, como no interior de
estruturas mais discretas como família, igreja e associações. Pollak (1989; 1992) contribui
significativamente para as pesquisas que têm a memória como fonte de conhecimento,
formação e autoformação. As dimensões conceituais trabalhadas por ele aqui explicitam
tensões, dilemas, traumas, estratégias e interesses que cercam a rememoração e que precisam
ser interpretadas e compreendidas considerando o valor da memória como “um ponto focal na
vida das pessoas”.
CONSIDERAÇÕES
Ao concluirmos esta pesquisa de caráter exploratório, entendemos que foi possível
identificar diferentes concepções sobre o conceito de memória. A questão que motivou a
pesquisa foi atendida por meio das leituras e análises interpretativas dentro de uma delimitação
que considerou três tempos históricos (Grécia Clássica, Idade Média e Contemporaneidade),
bem como o pensamento de autores-chaves e clássicos da literatura que aprofunda o tema.
Os procedimentos bibliográficos e as reflexões suscitadas pelos textos identificaram
rupturas e continuidades na compreensão sobre o conceito de memória, bem como
evidenciaram a importância da memória em diversas dimensões da vida em sociedade.
As transformações conceituais da compreensão do conceito de memória desde o período
grego até a contemporaneidade, mostram um movimento ora de divergências (como entre
Sócrates e Platão; Pollack e Nora), ora de expansão (como entre a mitologia grega, a filosofia
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agostiniana/patrística e a psicologia moderna) em um artesanato intelectual em contínua
construção.
O interesse para com os estudos da memória em diferentes tempos, campos do saber,
contextos culturais e políticos; a diversidade de autores, perspectivas e dimensões nas quais o
conceito foi tratado, fazem-nos reconhecer a memória como elemento essencial ao ser e no
fazer humano. Isto implica em sua atualidade e na pertinência de seus estudos para a vida,
especialmente nos processos relacionados ao lembrar e ao esquecer presentes na vida social.
Não foi nossa intenção esgotar as leituras e tempos históricos sobre o conceito de
memória nas áreas da filosofia, da psicologia e da sociologia, porém, pensamos que esta
pesquisa poderá servir à futuros estudos sobre o tema dentro da área das Ciências Sociais, por
apresentar concepções a serem selecionadas e posteriormente aprofundadas por meio da
apreciação dos autores que compõem o escopo teórico deste artigo.
Pensando nos resultados desta pesquisa para prática profissional de um profissional que
explora as ciências sociais, entendemos que este não pode prescindir ou ignorar um assunto tão
relevante para sua prática como pesquisador, pois os processos sociais estão entranhados de
lembranças, esquecimentos e reminiscências. As mensagens mnemônicas estão nas escolas, nos
museus, nas praças, monumentos e teatros; também nos textos jornalísticos e literários; nos
templos religiosos e nas universidades; em diferentes linguagens e práticas culturais;
especialmente nas relações cotidianas, sejam familiares, políticas ou culturais, espontâneas ou
burocráticas, de afeto ou econômicas. Cabe à curiosidade do pesquisador ler e interpretar a
riqueza de informações que a memória imprime na sociedade.
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LITERATURA PÓS-COLONIAL AFRICANA: uma leitura de Mayombe, de Pepetela
Alyne Viviane de Paula Xavier4
Áquila Gomes de Souza 5
Sávio de Souza Carlos6
RESUMO
A literatura pós-colonial angolana tem sido um importante instrumento de ruptura políticoideológica e de reivindicação cultural contra a dependência colonial portuguesa. Desde o
período que sucedeu a independência de Angola em 1975, tornou-se crescente a tendência entre
escritores, poetas, romancistas em expressar, por meio de produções literárias, o passado
colonial e as lutas pró-independência. Nessa perspectiva, apresentaremos nesse trabalho
elementos da literatura pós-colonial dentro da obra Mayombe (1993), de Pepetela, publicada
originalmente em 1980. Mayombe narra o cotidiano dos guerrilheiros do Movimento Popular
de Libertação de Angola (MPLA). Através da análise da narrativa, descreveremos as
características da literatura pós-colonial, além de sua importância histórica que documenta e
celebra a (re-) construção nacional. Para isso, como aporte teórico utilizamos Ferreira (1977),
Hamilton (1999), Mata (2000), Leite (2000), Abdala Júnior (2003). Assumimos, nessa
investigação, os protocolos da pesquisa qualitativa, de cunho analítico teórico-crítico
especificamente no que diz respeito à análise da obra e a escolha do referencial teórico. Desse
modo, a ilustração do corpus de pesquisa aponta para uma produção literária de cunho
patriótico, nativista e politicamente comprometido com a celebração da derrota do regime
colonial. Além disso, a narrativa de Mayombe demonstra-se engajada em prol de uma revolução
social, devidamente elencada pela resistência ao regime instaurado pela colonização de Angola.
Palavras-chave: Mayombe. Literatura Africana. Pós-colonialismo. Pepetela.

INTRODUÇÃO
O despertar de uma consciência social e política, que contribuiu para a formação e
consolidação da nação Angolana, serão representadas neste artigo através da análise e
apreciação do romance Mayombe, produção de Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos,
Pepetela. O texto “foi publicado pela primeira vez em 1980, quando já representava o passado
recente da nação, reafirmando sua proposta de pensar nas relações entre o passado, o presente
e o futuro" (RUIVO, 2009, p. 247). Deste modo, Mayombe traduz as continuidades e rupturas
de valores que compõem o passado angolano – marcado de forma expressiva pela exploração
colonial e pelas lutas constantes por independência.
Através da análise da narrativa, buscamos descrever as principais características da
literatura pós-colonial angolana, além de sua importância histórica que documenta e celebra a
(re-)construção nacional. Nesse sentido, Pepetela estabelece a partir de uma revisão da história
de Angola uma reflexão sobre o passado desse país com foco na história do grupo de
guerrilheiros angolanos do MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola).
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Do ponto de vista metodológico, assumimos para desenvolvimento desse artigo os
protocolos da pesquisa qualitativa de natureza bibliográfica, mas também documental, por se
tratar da análise da obra literária. Nesse sentido, será considerado um instrumental teóricocrítico que vai desde obras historiográficas de Angola, até outras variedades de textos que foram
selecionados para auxiliar a análise do corpus: as características da literatura pós-colonial, além
de sua importância histórica que documenta e celebra a (re-)construção nacional em Mayombe.
A Teoria pós-colonial e seus desdobramentos ampararam os estudos acerca da Literatura
Angolana, por isso foram escolhidas publicações de estudiosos, críticos, teóricos do Póscolonialismo e das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa: Rita Marina Ruivo (2009),
Inocência Mata (2000; 2013), Ana Mafalda Leite (2000), Benjamim Abdala Júnior (2003),
Hamilton (1999), dentre outros.
A investigação dos aspectos da literatura pós-colonial em Mayombe de Pepetela se dará
a partir do seguinte percurso metodológico: a) trataremos do conceito de pós-colonialismo no
contexto da Literatura pós-colonial angolana produzida por Pepetela posteriormente; b)
abordaremos os elementos pós-coloniais na obra Mayombe.
A LITERATUA ANGOLANA NO CONTEXTO DA PÓS-COLONIALIDADE
O pós-colonialismo pode ser compreendido a partir de duas acepções, conforme Sousa
Santos (2003): “a primeira está relacionada a um período histórico, “aquele que se sucede à
independência das colônias, e a segunda é a de um conjunto de práticas e discursos que
desconstroem a narrativa colonial escrita pelo colonizador e procuram substituí-la por
narrativas escritas do ponto de vista do colonizado.”(SOUSA SANTOS, 2003, p. 26) Dessa
forma, os discursos produzidos pelos segundos buscam assinalar as problemáticas levantas
durante esse período, visto que as narrativas desconstroem uma espécie de idealismo na
colonização.
Conforme Sousa Santos (2003, p. 26), a primeira acepção acerca do pós-colonialismo é
caracterizada por “um conjunto de análises econômicas, sociológicas e políticas sobre a
construção dos novos Estados, sua base social, sua institucionalidade e sua inserção no sistema
mundial, as rupturas e continuidades com o sistema colonial”. Nesse sentido, o póscolonialismo está relacionado a um conjunto de teorias críticas e culturais que abrangem as
ciências sociais e políticas, dentre outras áreas que têm como objetivo teórico comum: a
compreensão das heranças deixadas pelo colonialismo, contribuindo, assim, para uma melhor
compreensão do sujeito e da sociedade pós-colonial. “Na segunda acepção, insere-se nos
estudos culturais, linguísticos e literários e usa privilegiadamente a exegese textual e as práticas
performativas para analisar os sistemas de representação e os processos identitários.” (SOUSA
SANTOS, 2003, p. 27) Para o autor, enxergar o pós-colonialismo sobre esse viés significa dar
voz aos silêncios das análises pós-coloniais na primeira acepção. Em consonância com o autor,
Leite (2000) conceitua:
A crítica pós-colonial considera as formas e os temas imperiais caducos,
esforça-se por combater e refutar as suas categorias, e propor uma nova visão
de um mundo, caracterizado pela coexistência e negociação de línguas e de
culturas. O termo Pós-colonialismo pode entender-se como incluindo todas as
estratégias discursivas e performativas (criativas, críticas e teóricas) que
frustram a visão colonial, incluindo, obviamente, a época colonial; o termo é
passível de englobar além dos escritos provenientes das ex-colónias da Europa,
o conjunto de práticas discursivas em que predomina a resistência às ideologias
colonialistas, implicando um alargamento do corpus, capaz de incluir outra
textualidade que não apenas das literaturas emergentes, como o caso de textos
literários da ex metrópole, reveladores de sentidos críticos sobre o colonialismo
(LEITE, 2000, p. 11).
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O pós-colonialismo é enxergado como uma perspectiva de resistência diante tanto do
processo histórico como o acentuado investimento da crítica em desfazer as conquistas obtidas
por esses escritores, mas também pelo valor relacionado à cultura literária interna, pela
profusão de textos criados por nativos em divergência com a produção europeia.
Abdala Júnior (2003), considera que a Literatura Angolana, pode ser identificada como
um processo de ruptura político e cultural de afirmação da identidade, que se manifesta contra
uma dependência colonial. “O escritor Pepetela vai redimensionar caminhos do chamado
romance histórico. A crença no potencial literário de um universo sacudido por pressões
históricas certamente constituíram uma das motivações na composição de Mayombe.”
(ABDALA JÚNIOR, 2003, p. 215) Exeperenciar a Literatura de Pepetela pós à luz da Teoria
Pós-colonial representa, sobretudo, a possibilidade de conhecer a um passado marcado pela
dominação do colonizador e os seus efeitos estruturais nessas sociedades.
Muitas das obras desse autor, como Mayombe, Geração da Utopia, O desejo de Kianda e
Predadores, por exemplo, passaram a delinear ao logo dos anos o processo de ruptura com o
passado marcado historicamente pela colonização portuguesa e projetaram, através de
temáticas de natureza política, ideológica e social, um futuro livre e autônomo para seus
países.
Nota-se então que, a institucionalização do regime colonial colabora também para que
os escritores do período não desenvolvam uma consciência anticolonialista, na qual vemos
hoje nos escritos angolanos pos-coloniais. É somente a partir da década de 50 que, além de
decisiva para a independência de Angola, se mostra também fundamental para o surgimento
de uma literatura nacional propriamente dita.
É bem verdade que alguns fatos históricos se tornaram decisivos para a composição
dessa literatura, dentre eles a nomeação, em 5 de julho de 1932, de António Salazar para o
cargo de presidente do Conselho de Ministros, iniciando-se então o regime militar em
Portugal. No entanto, com o fim da Segunda Guerra Mundial, “com a opinião pública
internacional contrária à manutenção dos sistemas coloniais, o Governo de Salazar preocupouse em passar para o mundo a ideia de que era um país único, composto de províncias
continentais e ultramarinas” (RAMOS, 2004, p. 18).
É importante mencionar ainda que, de 1933 a 1974, Portugal vive um período marcado
pela institucionalização da ditadura, o “Estado Novo”. Esse regime de natureza fascista foi
consolidado a parir da figura de Antônio de Oliveira Salazar (1889 – 1968) líder conservador,
católico e de extrema-direita, o qual levantava a bandeira do anticomunismo e cativava a
população religiosa defendendo uma “civilização cristã ocidental”. Para Abdala Júnior e
Paschoalin (1985, p. 155) “Sua ação corresponde às expectativas de grupos socioeconômicos
ansiosos por uma ‘ordem’ interna, sem greves ou questionamentos políticos”. As forças
republicanas, por outro lado, estavam fragmentadas e fragilizadas.
Durante esse período, não era permitida a formação de uma força de oposição ao
governo de Salazar, o único partido político permitido era a "União Nacional" que tinha o apoio
de forças repressoras como, por exemplo, a Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE)
que perseguia, prendia e torturava portugueses, africanos, caso mostrassem interesses contrários
aos da ditadura salazarista.
Somente com a morte de Salazar, em 1968, o regime começa a perder forças e a tentar
uma política abertura, pois o país enfrentava sérias dificuldades econômicas. Apenas em 1974
o Salazarismo consegue ser derrubado de fato, através de uma tomada de poder pacífica que
ficou conhecida como "Revolução dos Cravos", quando um movimento bem articulado pelas
forças armadas se propõe a cumprir as seguintes medidas: "extinção do Estado Novo e de todos
os seus mecanismos de governo; fim da guerra colonial; anistia para todos os presos políticos,
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liberdade de organização política e prisão para os responsáveis pelos crimes políticos do
regime salazarista" (ABDALA JÚNIOR E PASCHOALIN, 1985, p.157) Esses acontecimentos
históricos, posteriormente, foram abordados por grande parte dos escritores angolanos, após a
independência do país.
Um grupo de intelectuais angolanos, formado em Lisboa, onde conviveram
com outros africanos na Casa dos Estudantes do Império (CEI), incumbiu-se
de conscientizar a população e assim preparar a luta pela libertação política, e
também de propiciar a formação e consolidação de um novo contexto literário
para Angola. Eram eles Amílcar Cabral, Agostinho Neto, António Jacinto,
Mário de Andrade, Francisco Tenreiro, entre outros. Esses intelectuais,
voltando a suas terras, organizariam as bases para a luta armada pela
independência, que começaria em 1961 e se manteria até 1975 com a sua
conquista (RAMOS, 2004, p. 19).

A década de 50 é decisiva, pois a partir de movimentos culturais, intelectuais, e
políticos há de fato um engajamento para a criação de um projeto literário verdadeiramente
angolano, em que participam vários escritores dentre eles Agostinho Neto, Orlando Távora,
Mário de Andrade, Hélder Neto, Ernesto Lara Filho, António Cardoso, Costa Andrade, Tomás
Jorge, Rebello de Andrade, Henrique Guerra (Andiki), Mário Lopes Guerra (Benúdia), José
Luandino Vieira, Manoel dos Santos Lima e Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos
(Pepetela) dentre outros.
Meados anos 60, graças às influências da geração anterior, surgem produções literárias
empenhadas na conquista da liberdade, o que segundo Ramos (2004) ficou conhecida como
literatura de militância “preponderantemente denunciava e alertava aos naturais de Angola e
aos estrangeiros sobre os rigores da colonização e sobre os conflitos socioculturais, enquanto
valorizava aspectos dos povos e das tradições africanas.” (RAMOS, 2004, p. 20) Uma
característica importante desse tipo de produção é que em sua grande maioria foi escrita na
Colonial Penal do Tarrafal em Cabo Verde, que recebia na maioria dos casos de presos
políticos pelo regime salazarista:
A literatura de militância preocupou-se em conscientizar, fosse denunciando
as práticas de opressão, fosse valorizando o proprium angolano, de tal modo
que esses textos passaram a se constituir em registro literário de imagens de
Angola em um importante período de sua história. Opressão e resistência são
temas recorrentes e os sujeitos das ações são os angolanos. Por tratar-se de um
período de lutas, é de se esperar que as imagens construídas literariamente
sejam masculinas, revelando a força e determinação do homem angolano na
conquista da liberdade do jugo colonial. (RAMOS, 2004, p. 22)

A emergência das temáticas tratadas dentro da literatura angolana surge através daquilo
que se tornou matéria poética: as lutas de sobrevivência aos regimes, a situação econômica
instaurada sob o ensaio de uma nação. Sobretudo, ganha um cenário especial pela relação da
ficção com o espaço histórico, o protagonista representado na figura negro e os desafios que
absorvem e captam os movimentos da época.
Esse breve apanhado histórico sobre o desenvolvimento da literatura em Angola aponta
para um longo percurso até a formação da literatura propriamente dita. É a partir da
independência de Angola que a literatura assume um importante papel, tal como os livros de
história, de narrar os grandes acontecimentos do país que estão relacionados à resistência, à
dominação política portuguesa. Nesse sentido, os escritores e intelectuais angolanos captam
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momentos decisivos da história de seu país, antes mesmo de se tornarem uma nação de fato,
momentos decisivos que serão contados nas páginas das obras literárias:
Imagens de Angola antes da Conferência de Berlim e em meados do século
XX, após Portugal começar a atender ao que esta determinava, os
desdobramentos das políticas de ocupação, os conflitos, a luta pela
Independência nas resistências cotidianas, a valorização do proprium, foram
captadas pelo olhar atento de escritores, e a leitura de suas narrativas permite,
hoje, compreender o processo independentista (RAMOS, 2004, p. 16).

Nesse sentido, é comum observamos nessa literatura um cenário de transformações,
desde momentos marcados que se situam antes da independência, seja através de narrativas
que dão visibilidade às lutas contra a dominação e a opressão, o despertar de uma consciência
nacional, até o período pós-independência que irá refletir uma sociedade, uma literatura atenta
às heranças deixadas pela colonização, como se vê em toda obra de Pepetela, especialmente
em Mayombe.
UMA LEITURA DE MAYOMBE, DE PEPETELA
O romance Mayombe foi escrito por Pepetela no início dos anos setenta. Nesse período, o
escritor estava em combate em Cabinda lutando contra os colonizadores portugueses pela
independência de seu país: Angola. Pepetela era membro do MPLA (Movimento Popular pela
Libertação de Angola). Na região de Cabinda está situada a densa floresta chamada Mayombe,
nesse espaço verde, de muitas árvores é que se passa grande parte da narrativa. O romance
assume uma natureza documental, pois o guerrilheiro e escritor buscou traduzir na obra as ações
militares, as lutas, a violência da colonização e os conflitos internos de cada personagem:
Os principais traços deste personagem são a irreverência, o despojamento
heroico, e a certeza da vitória da luta de independência, associada à noção dos
perigos gigantescos a serem enfrentados depois, para que fosse possível a
construção de uma nação angolana e efetivamente livre (RUIVO, 2009, p. 243).

Ruivo (2009, p. 243) afirma que "Mayombe apresenta-nos uma multiplicidade de
relações que se criam entre os guerrilheiros, como as relações de amizade, disputa,
enfrentamentos, desconfianças", em que todas as personagens assumem a postura de
narradores.
Ao mencionar o fatos cotidianos da guerrilha, descreviam uma certa rivalidade interna,
dada as diferenças culturais, pois era grande a variedade de tribos e de diferenças culturais. O
romance aborda as dificuldades enfrentadas pelos guerrilheiros durante a árdua luta de
libertação, ou ainda, os "obstáculos como o chamado ‘tribalismo’, os conflitos entre as camadas
intelectuais e as camponesas, além da prática de corrupção por parte de alguns dos militantes
que ocupavam cargos de direção e da política muitas vezes excessivamente centralizadora dos
dirigentes" (RUIVO, 2009, p.242). Mesmo com todos os entraves enfrentados lutavam pelo
povo, por uma Angola livre, libertar o seu país do colonizador português era o objetivo comum
aos heróis angolanos: "a oposição ao colonizador é uma convicção para os guerrilheiros, e suas
preocupações não se concentram somente nesse embate, mas já nos apontam os obstáculos a
serem transpostos por eles, angolanos, para a efetiva libertação da nação" (RUIVO, 2009, p.
242). Pepetela inicia o romance dessa maneira:
Aos guerrilheiros do Mayombe,
que ousaram desafiar os deuses
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abrindo um caminho na floresta obscura,
vou contar a história de Ogun,
o Prometeu africano (PEPETELA, 2008, p. 3).

No romance, Pepetela se propõe a contar a história dos guerrilheiros do Mayombe,
homens que são apresentados por ele como aqueles que ousaram desafiar os deuses, remetendo
a coragem que esses homens tiveram de lutar na guerrilha contra os soldados portugueses,
contra a ditadura Salazarista, pela libertação de sua nação. O autor mitifica os personagens
trazendo para sua narrativa o mito de Prometeu e comparando os guerrilheiros a Ogum, o senhor
da guerra, que forja armas para lutar. Além disso, Ruivo (2009) aponta que Prometeu em seu
mito é aquele que dá a esperança a humanidade, já Ogum é uma divindade responsável, dentro
do sistema de crenças africanas, pela transmissão de saberes e valores culturais e que remete a
continuidade da vida humana, assim como Prometeu também “desafiou poderes de amargou
privações” (Ruivo, 2009, p. 246) tal qual os homens do Mayombe, que também ousaram
desafiar o sistema colonial e viver privações na selva, em prol de uma Angola livre.
Ruivo (2009) destaca ainda a importância para a narrativa da utilização dos mitos de
Prometeu e de Ogum, como:
Aproximando o seu texto, desde o início, ao mito de Prometeu, reelaborado pela
aproximação ao mito de Ogum que se torna "o a Prometeu africano" - uma
imagem que se reforça no decorrer do romance e é retomada ao final, em uma
estrutura narrativa próxima às histórias orais -, Pepetela enfatiza a necessidade
da transmissão da cultura, da tradição como uma força criadora e libertadora
que abre os caminhos ao futuro (RUIVO, 2009, p. 245).

Ora, se a intenção dos escritores africanos era buscar na tradição outra forma de
representação do homem africano, Pepetela abre caminho para um novo tipo de representação,
a representação heroica, mitificada, que glorifica o feito esses homens e celebra a luta. Além
disso, o efeito de conjugação entre os mitos amplia e reelabora o efeito da tradição poética,
advinda desde o período áureo grego, em especial, na poesia de Homero.
Mata (2013) estabelece reflexões bastante pertinentes, no que diz respeito à herança
cultural e simbólica deixada pelos anos de exploração sobre os povos colonizados. Para ela, a
literatura de cunho pós-colonial busca abarca não apenas o âmbito ficcional, mas também
condensa a realidade histórica, antropológica do território colonizado, com o objetivo de
romper o ciclo ambíguo das instituições de saber, uma vez que os índices educativos são
alarmantes e parece haver lacunas no que diz respeito à constituição de identidade nacional.
Nesse sentido, Pepetela, em sua narrativa, busca romper com o sentimento de
subjugação do povo, objetivando tratar de maneira crítica a história para que essas reflexões
possam servir a uma mudança de perspectiva da nação: uma formação de identidade, além de
uma ruptura com o sentimento neoimperialista. O Movimento Popular era composto
especialmente por intelectuais das diversas tribos africanas, o que revela o engajamento a que
se propõe a literatura pós-colonial. Como na fala do Comandante Sem Medo:
Sou é contra o princípio de se dizer que um Partido dominado pelos
intelectuais é dominado pelo proletariado. Porque não é verdade. É essa a
primeira mentira, depois vêm as outras. Deve-se dizer que o Partido é
dominado por intelectuais revolucionários, que procuram fazer uma política a
favor do proletariado (PEPETELA, 2008, p. 74-75).

O movimento de libertação nacional, reconstrução nacional, como afirma Fanon (1968),
independente da alcunha que se queira utilizar, é sempre um fenômeno muito violento em que
famílias são destruídas, terras devastadas. Os guerrilheiros sabiam que tinham que lutar, tinham
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consciência da sua importância social para expulsão dos portugueses e libertação de Angola.
Milagre, um os guerrilheiros que mais sofreu com a violência, narra fatos de sua vida, marcada
pela colonização:
Era miúdo na altura de 1961. Mas lembro-me ainda das cenas de crianças
atiradas contra as árvores, de homens enterrados até ao pescoço, cabeça de
fora, e o trator passando, cortando as cabeças com a lâmina feita para abrir
terra, para dar riqueza aos homens (PEPETELA, 2008, p. 19) (...) Eu sofri o
colonialismo na carne. O meu pai foi morto pelos tugas. Como posso suportar
ver pessoas que não sofreram agora mandarem em nós, até parece que sabem
do que precisamos? É contra esta injustiça que temos de lutar: que sejam os
verdadeiros filhos do povo, os genuínos, a tomar as coisas em mãos
(PEPETELA,2008, p. 27).

Milagre denuncia de forma comovente as mazelas do colonialismo decorrida dos
enfrentamentos com os soldados portugueses. Através de sua voz na narrativa, entendemos
melhor a luta pela sobrevivência num contexto de guerras, pobreza e violência. Através da
exposição de fatos como este, Pepetela busca ressignificar valores angolanos e desconstruir as
narrativa do colonizador, especialmente a contradição salazarista de tratar os países africanos
como províncias ultramarinas e não como colônias de exploração e matança. O objetivo do
autor é, portanto, refletir acerca dos valores nacionais e identitários, criados a partir dos
enfrentamentos e comovido pela grande parte do povo.
É muito importante ressaltar ainda que “a atividade crítica pós-colonial é também uma
plataforma de reinterpretação da discursividade colonial” (LEITE, 2000, p. 12), por esse
motivo, quando se trata da pós-colonialismo, grande parte dos escritores africanos, neste caso,
Pepetela, trata do colonialismo e as relações de poder que se estabeleceram entre o colonizador
e o colonizado. Essas relações coloniais são definidas pelo francês Aimé Cesaire (1978, p. 14)
em seu livro Discurso sobre o colonialismo:
Entre o colonizador e o colonizado, só há lugar para o trabalho forçado, a
intimidação, a pressão, a polícia, o imposto, o roubo, a violação, as culturas
obrigatórias, o desprezo, a desconfiança, a arrogância, a suficiência, a grosseria,
as elites descerebradas, as massas aviltadas (CESAIRE, 1978, p. 25).

Esse sintoma pode ser largamente visto nos processos de colonização, devido, em
especial ao poder de força relocado pelos colonizadores. Sobretudo em Angola, a resistência
toma um aspecto importante por criar as condições necessárias para o surgimento da nação. Na
relação entre colonizador e colonizado, nesse sentido, o segundo é a figura importante para
formação da identidade nacional, o que a literatura transformou em ponderações acerca da
história do povo angolano.
Nota-se, também, a partir do discurso de Cesaire (1978) que durante o longo processo
de colonização foram estabelecidas relações entre colonizador e colonizado que buscaram
anular, as identidades do povo colonizado através de uma supervalorização das tradições
culturais e visão de mundo do colonizador, seja através da religião, língua ou costumes. Nesse
sentido, entender o processo de colonização buscando mostrar o lado cruel do colonizador, é
também resistir às narrativas eurocêntricas em que os países periféricos eram sempre
marginalizados, bem como seu povo e suas produções científicas e literárias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Através de uma análise crítica do romance Mayombe de Pepetela é possível perceber a
constituição de um percurso de lutas pela libertação de Angola, além de uma importância ímpar
dada à subjetividade dos personagens que também são narradores criados pelo autor e
representam todas vozes que o colonialismo tentou calar. Ao leitor, é possível compartilhar das
angústias, as preocupações com o social e com a libertação do povo, aspectos materializados
através da história das pernonagens, que muitas vezes são alegorias criadas com o objetivo de
contar a árdua luta social, política e ideológia que culminaram na constituição de Angola como
nação independente. Destacamos também que a análise da obra possibilitou um rico estudo
sobre a história da independência de Angola a partir da revisão literária de Pepetela. Nesse
sentido, é comum observamos nessa literatura um cenário de transformações, desde momentos
marcados que se situam antes da independência, seja através de narrativas que dão visibilidade
as lutas contra a dominação e a opressão, o despertar de uma consciência nacional como
pudemos observar em Mayombe de Pepetela.
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SÃO RAFAEL: emerge no tempo e na história
Ana Maria de Medeiros Lucas7
RESUMO
O presente propõe fazer um breve resgate histórico da cidade de São Rafael - RN, que desde a
década de 70 a população ali existente se viu ameaçada pelo nascimento de uma grande
barragem. O estudo procura registrar esse acontecimento histórico, através das narrativas dos
moradores da região e os impactos causados pelas transformações ocorridas na cidade.
Constitui-se uma tarefa que permite conhecer a história e o modo de vida da população deste
sitio locacional. A pesquisa desenvolve a partir de um estudo bibliográfico e um levantamento
de campo, que permite conhecer a história de um povo, sua memória, no que tange os aspectos:
histórico, políticos, culturais e educacionais. Apresenta em seguida os sentimentos coletivos de
um povo que fora marcado e arrebatado pela drástica ação do homem em nome do
desenvolvimento desarticulado a realidade local. Provocou-se assim, insatisfação coletiva numa
mudança inefável, para ceder lugar as águas da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves.
Palavras-chave: História, São Rafael, Memória, Narrativas.

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como título “A cidade de São Rafael: emerge no tempo e na
história”. A escolha desse tema surgiu mediante a necessidade de se estudar de forma legítima
e científica o surgimento de uma nova cidade em detrimento do desaparecimento de outra
ocasionada pela construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves.
Através do decreto Nº. 76.046 de 29 de julho de 1975, o Governo Federal declarou
de utilidade pública e interesse social para ser desapropriada pelo DNOCS (Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas) uma área correspondente a 158.476.84 ha destinado à
construção da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, visando solucionar os inúmeros
problemas relacionados à água acabando de vez com as dificuldades dos moradores da cidade
de São Rafael.
A pretensão desse estudo foi efetuar um resgate histórico, geográfico, ambiental, e
socioeconômico da cidade, como também tornar público o descaso com a população existente,
as riquezas naturais e toda história de um povo que ficou submerso nas águas do rio Piranhas
Açu.
O objetivo maior desse trabalho foi o de resgatar a história de São Rafael, município
do Rio Grande do Norte (RN), e reacender essa memória para que as gerações atuais e futuras
conheçam o que de fato causou a extinção desse município. Para uma melhor compreensão
foram estabelecidos alguns objetivos específicos como: analisar os fatos que marcaram o
desaparecimento da cidade; conhecer a história da cidade antes e depois da construção da
barragem; identificar os impactos causados pela barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Para
7

Mestrado em Educação pela Flórida Chrístian Uniersity – USA – Especialização em Ciências da Religião pela
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN. Pós Graduaçào em Educaçào Global,Construçào da
Cidadania Inteligencias Humanas, Programa Lato Sensu, da Faculdade de
Desenvolvimento e Integraçào
Regional –FADIRE. Graduada em Geografia pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN -2008.
Assessora pedagógica do quadro efetivo da Rede Municipal de Natal-RN. Técnica do (PNLD) Programa Nacional
do Livro Didático do Município de Natal. Cursando Letras no Instituto presidente Kenedy. E-mail:
anamedeiroslucas@yahoo.com.br.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

29

uma melhor compreensão, buscou-se conhecer a história da cidade com obras que tratavam da
temática, como também, arquivos documentais e narrativas, que permitiu perceber a
insatisfação nos aspectos sociológicos, econômicos e emocionais por partes dos moradores que
viveu essa mudança histórica, como também, a nova São Rafael como um novo espaço, um
modo de vida atual com suas implicações socioeconômicas e culturais, bem como o destino
turístico em que se transformou.
Espera-se que as ideias e informações contidas neste artigo, quando lidas e refletidas,
venham de uma forma ou de outra contribuir para a compreensão de um passado não muito
distante, como também, fazer chegar ao conhecimento das gerações posteriores a história real
da cidade de São Rafael com suas particularidades sócia, culturais e pessoais.
PASSOS QUE MARCAM O TEMPO
A história social de uma comunidade é baseada nos costumes que foram formados ao
longo de uma vida. Essa história se constitui numa evolução de fatos que se eterniza na história
da humanidade, da vida e até mesmo dos homens. Isto é retratado nas palavras de Sponville
(2007, p.16) quando diz que:” antes de todo homem há história: a história do mundo, a história
da vida, a história dos homens”.
Toda história retrata lados obscuros e visíveis, podendo muitas vezes ser mudado como
o curso natural de um rio, marcando assim, momentos que permanecem vivos na memória de
uma comunidade. Quando a história, não tem a força do progresso ela ecoa através dos tempos,
possibilitando a imaginação de um ser responsável pelos ideais que ultrapassa o imaginário de
cada sobrevivente.
É nesse contexto, que a história de São Rafael ressurge envolta das lembranças.
Contudo, é importante ressaltar este momento histórico, para tentar compreender o que de fato
levou a extinção não só da cidade, mas, dos sonhos e esperanças dos que ali viveram. Carlos
(1996, p. 7) afirma que:
A cidade, considerada uma construção humana, é um produto histórico
social; nesta dimensão aparece como trabalho materializado, acumulado
ao longo do processo histórico e desenvolvido por uma série de gerações.
Expressão e significação da vida humana, obra e produto, processo
histórico cumulativo, a cidade contém e revela ações passadas ao mesmo
tempo, já que o futuro se constrói a partir das tramas do presente – o que
nos coloca diante da impossibilidade de pensar a cidade separada da
sociedade e do momento histórico em que vivemos.

Nesse sentido, é fundamental entender o lugar não só na dimensão imaginária de
relações e laços familiares, mas no desenvolvimento, através de um processo de evolução
tecnológica, considerando como sendo uma corrida do tempo em função da técnica. Carlos
(2004, p.50) salienta que “tal situação nos coloca diante de redefinições importantes na
articulação entre o lugar da realização da vida, da identidade criada entre as pessoas no lugar e
do cotidiano aonde a vida ganha dimensão real”.
Nessa corrida de tempo e espaço o meio natural é transformado, e os objetos que
compõe esse cenário contribuem para o seu desenvolvimento. É nessa perspectiva que o
presente artigo será direcionado, buscando uma compreensão mais sistêmica das
transformações ocorridas na cidade de São Rafael. Pode-se entender ainda, que todo lugar tenha
sua particularidade, sai do anonimato no momento que é descoberto, possui identidade própria
e se reveza na lembrança através do passado trazido para o presente, ele é amplo, interpretativo,
mutante, cria vínculos familiares e ganha dimensão real e concreta.
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Mediante o exposto é válido comprovar a força do desenvolvimento, a qual implica na
realização de certos objetivos de valor. Desse modo, pode-se dizer ainda que essa força muitas
vezes pode vir a dissipar todos esses valores morais e éticos, construindo assim elementos de
poder, como: a ganância e a tecnologia, ambos os instrumentos poderosos que são agregados
ao sistema capitalista que gera e acumula riqueza a favor de um pequeno grupo.
ESPAÇO GEOGRÁFICO DO MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL
O município de São Rafael situa-se na Mesorregião Oeste Potiguar e na Microrregião
Vale do Açu, limitando-se com os municípios de Itajá, Açu, Santana do Matos e Jucurutu
(Figura 2), abrangendo uma área de 430 km², inseridos na folha Açu (SB.24-X-D-V), na escala
1:100.000, editada pela SUDENE.
O referido município encontra-se totalmente inserido nos domínios da bacia
hidrográfica Piranhas-Açu, sendo banhado pelos rios Piranhas, Pindoba e Serra Branca. A
paisagem da cidade de São Rafael começou a ser degradada no início dos anos 80, com a
construção da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, afetando assim o ecossistema da área.
Soterrou as minas de chelita, as vazantes de agricultura, onde os agricultores cultivavam hortas,
feijão, milho, arroz e frutas entre outros.
O município de São Rafael no período da desapropriação, possuía aproximadamente
8.300 mil habitantes, de acordo com o censo 1980 estando a maior concentração populacional
na Zona urbana. De acordo com o TRE/RN, o município contava com 6.028 eleitores
distribuídos entre a sede e os sítios vizinhos.
RESGATE HISTÓRICO DE SÃO RAFAEL
Inicialmente chamado Caiçara, o município de São Rafael começou num aldeamento
indígena, nas proximidades do rio Piranhas. Por estar nas vizinhanças do rio, logo suas terras
foram aproveitadas para a criação de gado e para a plantação de lavouras, fazendo surgir um
bom contingente populacional, em meados do século XVIII. O Capitão João Francisco da Costa
era grande proprietário das terras de Caiçara, em 1765.
O Frei Serafim de Catânia, missionário capuchinho presente na área nos anos de 1845 e
1850, mudou o nome da localidade para São Rafael. Mas no decorrer dos anos, São Rafael foi
o nome que prevaleceu oficialmente.
Em 1908, já bem estruturada, a localidade de São Rafael passou à condição de distrito
de Santana do Matos no ano de 1938. Em 23 de dezembro de 1948, através da Lei nº. 146, São
Rafael conquistou sua emancipação política, desmembrando-se de Santana do Matos e
tornando-se município do Rio Grande do Norte. São Rafael se destacava por se localizar as
margens do rio Piranhas Açu e atender as necessidades da viagem, que seria a água e pastagens.
Esses lugares agregavam vários moradores que se estabeleceram ali, criaram as primeiras feiras
e povoados, que mais tarde tornaram-se vilas e cidade. (Monteiro, 2000 p. 83).
São Rafael era uma cidade pequena mais se destacava pela grandeza do calor humano
que acolhia a todas que ali chegava, uma cidade simples e sem opção de transporte motorizado,
era comum ver animais circulando na cidade como meio de transporte. Seu espaço era composto
de uma praça, um cine, uma divulgadora, matadouro municipal, mercado público, grupo
escolar, maternidade, a igreja, salão de festa o rio e outros elementos característicos das cidades
interioranas. Segundo Miranda (2002 p.33) [...] “a formação do território deve ser estudada a
partir da análise das formas de apropriação da natureza natural, associada a uma relação
histórica, política e social, pois a produção do espaço dá-se a partir do desenvolvimento da
sociedade no uso e ocupação do solo ao longo dos tempos. É de acordo com a história dos seres
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humanos e da sociedade, com base na história de suas relações sociais, repleta de contradições
que o espaço geográfico é produzido”.
Entre todos esses elementos físicos que compõe a paisagem da antiga cidade, podemos
destacar alguns agentes sociais que era o ponto de encontro, o elo forte de confraternização dos
rafaelenses: o rio, a feira e a festa de padroeira.
O rio constitui-se por longa data como uma das principais alternativas de abastecimento
de água do local. As relações estabelecidas entre o meio hostil do semiárido, o homem e a água,
configura o local como dádiva. Além da utilização da água, no passado, para a sobrevivência
local, áreas como essa de temperatura elevada, tornaram a cidade agregadora para a população
local, como também, para os visitantes que ali chegavam.
NARRATIVAS QUE ULTRAPASSAM O TEMPO
São Rafael na sua localização anterior, era uma cidade pequena, de ruas largas, onde o
prazer de viver aflorava na pele dos moradores. Ao amanhecer, tudo indicava que era preciso
começar a rotina diária, o vai e vem dos moradores sinalizava o que acontecia. Uns se
destinavam ao campo para as atividades primárias, outras, as atividades da cidade para a
prestação de serviços. Segundo relato dos moradores era praxe o banho no rio dos rafaelenses,
era rotina ver as lavadeiras nos lajeiros com suas trouxas de roupas. Ao amanhecer da alvorada
a caminhada até o rio era rotina. O leite de vaca no curral fazia parte do alimento diário,
principalmente das crianças. Na piscicultura a lembrança do peixe escalado (era aberto e
salgado).
No período da festa da padroeira, a procissão sinalizada o sinal da festa, a doação para
santa protetora era o cume da realização, satisfação dos fiéis, os cidadãos eram acordados pelo
som da alvorada, que percorria a principal rua da cidade. Os acontecimentos sociais mudavam
a rotina da cidade. O sarau era encontro cultural, as famílias se reuniam na casa de uma pessoa
influente e ali cantavam, recitavam numa comunhão fraterna.
Os relatos aqui expostos retratam uma cidade submersa na imaginação, onde o
pensamento guarda as lembranças, fazendo reviver momentos de outrora.
D. Madalena, aos 76 anos, casada com o Sr. Manuel Irineu, já falecido, mas não
esquecido pelos antigos moradores, era um dos grandes latifundiários da região, homem
respeitado e bondoso, sua esposa resgata nas lembranças os momentos vividos ao lado de seu
companheiro. Ela nos fala assim: “Não devo esquecer do grande homem que foi, criava animais
de corte, vendia e dava a quem precisava, não deixava faltar o alimento aos que lhe recorria,
pai de dezessete filhos, homem decente presente e temente a Deus, era respeitado na cidade, e
sendo carismático, no dia de feira sua casa era cheia, com os feirantes que vinham dos sítios
fazer suas compras ou vender seus produtos colhidos das plantações, não tinha uma só pessoa
que chegasse a sua casa que não era acolhida” D. Madalena continua sua descrição e viaja no
tempo, trazendo na lembrança momentos marcantes das brincadeiras de seus filhos na escadaria
da igreja, subindo e descendo em movimento incessante até ficarem exaustos. Essa senhora
lembra que quando chovia a calçada da igreja ficava cheia, a molecada feliz da vida, e todos
diziam: “abaixe a mão, Mãe de Deus” ... A Fé era tanta que quanto mais se falava, o tempo se
fechava, o relâmpago surgia, era momento raro no mês de maio, a caatinga se alegrava e o
sertão agradecia um tempo bom, que foi ontem, e mal se via anoitecer, as águas rolavam, ia
para o rio, o barulho das águas acalentava o sertanejo, a cidade não dormia esperando o
amanhecer para ver as águas passarem e os peixes aparecerem e serem pescados, assim os mais
antigos falavam: “A fortuna era o rio”. A lembrança faz sofrer, mas há alegria pensar que o
pouco que foi vivido, foi eterno. As lembranças aqui citadas foram sedimentadas no imaginário
coletivo de um povo vivido em um tempo não muito distante. D. Madalena, acrescenta: “Não
posso esquecer, as caçadas, em noite de luar, era uma festa para sair, para a noitada em busca
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do animal e outra na chegada, dois momentos de alegria festejados pelos participantes”. Muito
emocionada esta septuagésima falou-nos: “Ah! Que saudade, a pracinha, o grupo escolar
Tristão de Barros, as crianças passavam fardadas, bem engomadas, saias bem pregueadas, e, os
sapatos limpinhos, engraxados, pareciam doutores”.
Continua ela: “No caminho da escola passava-se pela estrada de ferro, o trem era
orgulho da cidade, vagões transportavam o minério, gado e tudo que se extraia, até o sal que
tinha. De tudo se vivia, era um povo feliz, depois dessa barragem, o plano político mudou a
cidade, e entristeceu a população”.
A saudade chega a cada instante, a dormida na penumbra da luz, simbolizava que
chegava a hora do descanso, a rede debaixo dos alpendres, acordar de madrugada era momento
mágico, a Estrela Dalva, o cruzeiro do Sul e outras constelações iluminando as serras, matas,
águas dos açudes, contemplando a natureza presente no tempo e no espaço. É nesse momento
a passagem da noite para o dia, o canto do galo se acentua, comunicando a chegada do sol, tudo
era mágico, e ao mesmo tempo real, um novo dia começa, é o recomeço. Podemos perceber,
das lembranças aqui colocadas uma cidade saudosa, guardada na imaginação dos que viveu.
Porém nova realidade surge com a desapropriação para a construção da barragem Armando
Ribeiro Gonçalves.
BARRAGEM ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES
A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, foi um projeto idealizado por um pequeno
grupo de empresários e políticos locais, que anteriormente tinha o nome Açude público Oiticica
I e Oiticica II, na localidade de Jucurutu, o qual resultou numa desapropriação em massa de 20.
250.pessoas.
Esse projeto ganancioso entrou em estudo de pesquisa no ano de 1940, com objetivos
de solucionar os problemas da seca, com o represamento de 2,4 milhões de metros cúbicos de
água, e mirabolantes programas de irrigação, houve muitas especulações por parte do governo
federal e também empresários, tanto do Brasil como do exterior.
Em 1972 a execução desse projeto, começa a criar corpo e em 1975, a notícia ganha
alma, anunciando a eliminação de 11 municípios afetados. São eles: São Rafael, Jucurutu, Açu,
Ipanguaçu e Carnaubais. Número onde se centraliza as obras da barragem. Os outros seis
municípios, Santana do Matos, Parau, Augusto Severo, Afonso Bezerra, Pendências e Alto do
Rodrigues, são afetados em virtudes das obras se localizarem na sua proximidade. Desse
número, o mais penalizado foi o município de São Rafael o único que desaparece. O DNOCS
(Departamento Nacional contra as secas), seria o intermediário pela desapropriação de uma área
de 158.476.84 ha de terra, que levaria uma parte a construção de um grande açude público, com
o nome de Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, o outro restante era destinado ao projeto
baixo Açu, que se intitulava como o novo vale do Açu.
Em 1979, a construção inicia-se segundo os dados fornecidos pelo Departamento de
Núcleo das Secas da UFRN, a obra abrange uma área de 158.4765.84 ha; 2,5 km de extensão
da barragem, 63 m de profundidade máxima, 2,4 milhões de metros cúbicos, capacidade
máxima de acúmulo de água, 67.036 ha de área da bacia de inundação, 91.440.84 há área
desapropriada para a efetivação da bacia de irrigação, 22.000. Há área a ser efetivamente
irrigada
A construção da barragem envolveu todas as classes sociais, havia promessas de
benfeitorias e indenizações. Porém, alguns políticos e proprietários de terra não comungavam
com o projeto em foco, houve muitas manifestações, protestos por parte da população, dos
sindicatos e da igreja, que se posicionaram contrária diante da ação arbitrária e desumana.
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IMPACTOS CAUSADOS PELA BARRAGEM
Com a construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, o município de São Rafael
sofreu fortes impactos tanto sociais quanto cultural e econômico. Impactos esses que tiveram
seus pontos positivos como também negativos como mostra a discussão a seguir.
São Rafael, cidade de pequeno porte populacional, localizada na Microrregião Vale do
Açu no Centro-oeste, do estado, recebeu a notícia de desapropriação em meio de turbulências
sociais, eram as marcas da opressão ressurgindo na história do lugar, era mais um projeto entre
tantos que oprime e desequilibra a classe menos favorecida. Para uns, foi sentença de morte,
outros seria o recomeço de dias melhores. As informações chegam de toda parte, folhetos são
distribuídos anunciando a construção da barragem, com promessas e vantagens, como: um
reservatório de 2,4 milhões de metros cúbicos de água para combater a seca, sonho da
população, a nova São Rafael vai ter conforto e humanismo, peixe em abundancia, oportunidade
de emprego no meio rural para diminuir o processo migratório. Entre 1975 a 1980, as
especulações por parte dos grandes capitalistas brasileiros e multinacionais rondavam o projeto
Baixo - Açu, a partir de então a oferta de crédito bancário foi reduzida, acentuando mais a
dificuldade do pequeno proprietário, os pequenos ficavam mais pobres e os grandes mais ricos.
É importante lembrar ao meio dessas turbulências social, a contribuição que o capital industrial
juntamente com a tecnologia vem transformando a produção agrícola, facilitando a mão de obra
e mais emprego para a região, sendo fato determinante nessa corrida contra o tempo, muito
embora, se apercebesse da sua situação atual o agricultor autônomo, passou a condição de mero
empregado dos novos patrões. A população recebeu a notícia com muita apreensão, tudo já
articulado e decidido por um pequeno grupo, a comunidade local não foi consultada, foi
intimada a deixar tudo para trás, começava uma nova etapa, o desequilíbrio econômico rondava,
as plantações de subsistência, o artesanato local, os carnaubais, oiticicas, o garimpo, a pecuária,
a chelita, o calcário, o mármore, todas essas riquezas que davam sustentabilidade ao pequeno
produtor, além destes fatos, as relações sociais que se agravaram com a impossibilidade de não
poder fazer nada, tinha a dor de perda da cidade inteira. A incerteza rondava, não se sabia o que
iria acontecer, a mudança por parte dos moradores como um todo, especialmente os pequenos
agricultores e ribeirinhos causava pânico, a pressão psicológica era constante. Carvalho &
Lopes (1999, p. 51), em números discriminados, alguns impactos foram registrados em
decorrência da barragem, veremos: 20.636 ha área desapropriada, 9.665 ha área inundada, 843
números de propriedades rurais atingidas pela bacia hidráulica em São Rafael um dado
interessante a ser observado 5 anos (antes do início da construção da barragem) período em que
qualquer espécie de crédito para atividade rural foi suspensa. Podemos perceber através dessa
afirmação o impacto visivelmente provocado pela intenção humana que induziu o pequeno
trabalhador a passar por dificuldade imposta, como a desvalorização da sua pequena
propriedade uma vez que não há investimento, ou seja, credito rural, não lhe resta opção alguma
de subsistência, a não ser a venda da sua pequena propriedade, um caos para uma cidade
interiorana que não estava acostumada a mudanças tão drásticas em toda a sua história. Chegara
o momento, o povo eufórico estava perplexo com o final das obras, o que parecia distante,
estava próximo, as manifestações constantes indicavam insatisfação, desestruturando toda uma
sociedade de padrões formados ao longo de uma história de vida, que cada personagem
vivenciado essa historicidade, guarda na memória o tempo e o espaço, com o início e fim, tudo
estava prestes a ser engolida pelas águas, elemento inerente a vida.
Nessa caminhada, os sindicatos, a igreja, os estudantes e tantos outros movimentos se
uniam, era a solidariedade contrária à indignação. O desespero rondava não se sabia como iam
ficar, sem trabalho, sem sustento, sem a terra, uns eram donos outros posseiros, a notícia que
se espalhava era que quem tivesse título receberia indenização, e os que não tinha, não receberia
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a indenização pela desapropriação, só a benfeitoria da terra, seria avaliada mesmo sendo
posseiros há tantos anos como os outros, além disso, as benfeitorias só seriam pagas diante de
um documento assinado com o teor de que não tinha documentos de terra, era uma forma de
garantia, ou seja, mais uma vez o proletariado é forçado a aceitar as condições impostas pelo
capitalismo. As promessas de uma cidade saneada, pavimentada se espalhavam, a população
local era colocada à sorte, não se sabiam que destino tomar, uns ficavam na cidade nova, outros
se destinavam para Serra do Mel, e muitos se espalhavam para cidades vizinhas e até mesmo
distantes, era a luta pela sobrevivência no meio de tantos desamores, o êxodo visivelmente
imposto pelo contexto atual, e a exploração do homem pelo homem é fato.
A história do povo de São Rafael deixou marcas que serão carregadas por gerações
futuras. De acordo com o poema Rafael Arcanjo (1987, p. 39) “A área é muito grande”; “A
maior seca que já vivemos foi essa barragem. É uma seca molhada”. A emoção aflora, os laços
afetivos se dissolvem, o filho da terra, que não vivem na cidade, ao retornar, não encontra mais
seu habitat, as relações familiares se estreitam, tudo isso retrata um impacto social esfacelado,
só a lembrança que resguarda o imaginário de cada sobrevivente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo sobre a cidade de São Rafael foi de suma importância para um aprofundamento
maior no conhecimento do processo histórico e seus aspectos fundamentais da desapropriação
de uma cidade.
Compreendemos que o problema da seca na região do vale do Açu e o desejo do
progresso tecnológico foram fatores principais para a construção da barragem Armando Ribeiro
Gonçalves, o que levou ao desaparecimento da cidade de São Rafael original e a criação de
outro lugar com a mesma população. Os dados levantados proporcionaram o conhecimento de
fatos jamais conhecidos por muitos. Percebe-se que mesmo com a barragem o problema
permanece para o já tão sofrido produtor e demais população. Isto se constata nas falas dos
moradores.
Cabe salientar que esse resgate da memória de São Rafael, realizado através desse
estudo, proporcionou reflexões históricas, contemplando a construção e compreensão do
conhecimento e a identificação do indivíduo enquanto sujeitos históricos.
Entendemos que a história humana é produzida em um contexto social, sendo possível
captar nesse contexto a ação dos sujeitos locais, uma espécie de saga do anti-herói que põe em
relevo os traços ativos da sobrevivência, da resistência, do sonho, da aventura. Pois por
interferências externas incorpora as suas atividades produtivas, o turismo como estratégia de
sobrevivência.
Mediante o que foi exposto, podemos dizer que as ideias aqui contidas servirão de ponto
de partida para uma maior compreensão dos fatos de uma realidade, bem como de efetivar a
busca de um novo referencial que seja a base para uma nova pesquisa.
REFERÊNCIAS
ARANHA, Tereza. Arquivo: oral. Natal: UFRN/TV Universitária,1979.
ARAÚJO, Williame. São Rafael sua História e suas famílias. Parelhas, RN: [s.n.], 2002.
CALLOIS, Roger. O homem e o sagrado. Lisboa: Edições 70, 1950. (Coleção Perspectivas do
homem).

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

35

CARLOS, Ana Fani Alessandri. O espaço urbano: novos escritos sobre a cidade. São Paulo:
Contexto, 2004.
CARVALHO_LOPES, Jô, Alexandre. Memórias de uma cidade submersa. Natal: EDUFRN,
1999.
CPRM. Serviço Geológico do Brasil. Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água
subterrânea. Recife: CPRM/PRODEEM, 2005.
ELIADE, Miceia. O Sagrado e profano: a essência das religiões. Lisboa: Edição “livros do
Brasil”. (Coleção vida e cultura) 2001.
MIRANDA, Levi Rodrigues de. Entre os caminhos e imagens do labirinto urbano de Cajueiro.
Touros, RN: [s.n], 2002
MONTEIRO, Denise Matos. Introdução à história do Rio Grande do Norte: EDUFRN,
2000.
SANTOS, Milton. Por uma geografia nova: da crítica da geografia a uma geografia crítica.
6.ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004.
SPONVILLE, Comte André. O amor a solidão. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo:
WMF Martins Fontes, 2001.
______. A vida humana. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: WMF Martins Fontes,
2007.
UFRN. Arquivo. Natal: Departamento do Núcleo das Secas.
VARGAS, Nazira Abib Oliveira. Beradeiros
FUNARTE/Instituto Nacional do Folclore, 1987.

do

Baixo-Açu.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

Rio

de

Janeiro:

36
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RESUMO
Resquícios da sociedade escravocrata afloram por vezes nas manifestações cotidianas de
racismo, em que a principal vítima é a população negra – uma herança do processo de
inferiorização dos negros sustentada em estigmas e estereótipos ainda tão arraigados no
imaginário social. Enquanto os negros são discriminados, na contracorrente, vige a referência
universal de ser humano na brancura, fatores esses que permeiam a realidade das desigualdades
sociais. O Estado Democrático de Direito instituído em valores supremos para uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos dispõe de uma realidade que destoa dos preceitos
insculpidos na Carta Magna: parte da população (representantes do poder estatal) usufrui de
benesses em detrimento da exploração de populações que são alijadas em seus direitos.
Historicamente os negros têm seu exercício de cidadania comprometido em virtude da
concepção ideológico-social de menosprezo. Contra o triste fato da representação do negro está
vinculada à escravidão de outrora, o ensino de História preocupa-se em desvirtuar o olhar
estigmatizante sobre o negro que se ver representado na historiografia como alvo da violência
e da sujeição, efeitos infames que se estenderam aos descendentes da população escravizada. A
criação da Lei 10.639/2003 criou expectativas para seja modificado esse imaginário social. As
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana são normas para uma reeducação das
relações étnico-raciais com fins de converter os efeitos perversos da exclusão e do racismo
dissimulado em relações etnorraciais positivas que possam restituir a autoestima dos negros,
reconhecer-lhes a contribuição na formação do país, além de incutir o respeito à pluralidade
cultural do país. Este artigo procura descrever fatores de dispersão entre a obrigatoriedade do
ensino de História e Cultura Afro-brasileira, enfatizando a forma como se dá a representação
negra na prática pedagógica, no uso de imagens do período escravocrata que são depreciativas
para os negros sem a devida abordagem reflexiva, ignorando-se o protagonismo dos
escravizados contra o regime vigente da época. A partir de uma breve análise de imagens da
escravidão, revelou-se o necessário cuidado com as representações imagéticas por se tratar de
um recurso crítico-reflexivo para o estudo dos fatos históricos, cujo efeito se refletiu sobre a
invisibilidade do negro. Enfim, a abordagem mostrou-se propícia para a ruptura das veladas
relações étnico-raciais em prejuízo da persecução da igualdade étnico-racial e do respeito à
pluralidade sociocultural brasileira.
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Palavras-chaves: Imagens da violência escravocrata. Lei 10.639/2003. Ensino de História e
Cultura Afro-brasileira. Desqualificação do negro.

INTRODUÇÃO
A Constituição Cidadã, de 1988, em seu Título II, traz insculpidos os Direitos e as
Garantias Fundamentais, cujo destaque é para a digna existência do ser humano. É dever do
Estado Democrático de Direito promover o bem-estar de todos os membros da sociedade
organizada e, em nome da democracia social instituída, os direitos humanos fundamentais12
traduzem-se em fruto de manifestação de vontades de um povo politicamente organizado, e
representado segundo o preceito constitucional, em que todos os indivíduos devem ser tratados
com igualdade.
Se a todos concorre o usufruto dos efeitos do princípio da dignidade humana13, e em
razão do alinhamento aos Direitos Humanos da ordem mundial vigente, a instituição de
utilidade pública tem o dever de assegurar os direitos fundamentais e garantir o pleno exercício
da cidadania a cada cidadão.
A despeito dos constituintes – delegatários do poder popular – tenham instituído um
Estado Democrático em valores supremos para uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, a realidade vigente destoa muito daquilo idealizado. Grande parte daqueles que
representa o poder estatal usufruem de benesses e poucas vezes seguem os preceitos
constitucionais, atendem a interesses estranhos ao bem-comum da coletividade. Para essa
realidade degradante, é relevante a afirmação de Gilberto Dimenstein et al. (2008, p. 198):
Poder e prestígio são os fatores centrais para a existência dos desvios
institucionais. Eles são derivados do abuso de poder, seja político seja
econômico, e dos privilégios de certos grupos sociais na sociedade. Entre os
principais desvios institucionais estão o clientelismo, o nepotismo, a
patronagem e a corrupção. São modulações dos desvios institucionais que
estão relacionados ao abuso de poder por certos agentes políticos ou aos
privilégios que certos grupos sociais têm no exercício de seu poder.

A omissão de alguns administradores públicos não apenas perpetua as mazelas sociais
quanto comprometem a persecução da sociedade livre, justa e solidária. Seja pela atuação
indevida ou por práticas ilícitas, muitos arranjos legais encobrem os crimes praticados e
prevalece a ordem vigente do mundo globalizado numa lógica neoliberal. Contra a dignidade
humana vige a exploração financeira arregimentada pela classe dirigente em prejuízo da
espoliação da maioria da população, condição indispensável aos propósitos desse sistema
capitalista.

12

Direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais adequada a este estudo, porque, além de referir-se
a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico,
é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em
garantias de uma sobrevivência digna, livre e igual de todas as pessoas. No qualificativo fundamentais acha-se a
indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às
vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas
formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. (SILVA, 2005, p. 178).
13
Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um
complexo de direitos e deveres que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de
propiciar e promover sua participação ativa corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em
comunhão dos demais seres humanos. (SARLET, 2001, p. 60).
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Consequentemente as desigualdades sociais acentuam-se dia a dia, decorrente de
estratégias politiqueiras e a transgressão dos ditames do Estado Democrático de Direito. Um
panorama preocupante para muitos estudiosos como Adriano Sella (2002, p. 57):
Em suma, o sistema liberal tem como um dos primeiros objetivos a destruição
do Estado de Direito, pois é considerado um grande obstáculo e a maior
ameaça para o futuro do sistema. Ainda mais quando o Estado de Direito
consegue realizar na prática a democracia participativa através de um povo
que se torna protagonista da vida política. Então, para minar a participação e
a resistência do povo, é importante conseguir a destruição da organização
fundamental da sociedade civil, o Estado, garantindo assim o pleno avanço do
capitalismo neoliberal.

Em conformidade com os desígnios da classe dirigente, por vezes as minorias sociais
têm seus direitos transgredidos ou são-lhes impostos obstáculos ao exercício da cidadania.
Assim, nesse cenário de contrassenso, os movimentos sociais despontam e imprimem
resistência ao descaso dos representantes do poder, violadores das normas constitucionais. À
custa de muitas lutas os grupos minoritários passaram a ter voz ativa e a se fazerem presentes
nos desígnios da sociedade brasileira.
Entretanto, a atual conjuntura política do país não contribui para mais avanços, de
combate às desigualdades sociais. Há muito tempo os afrodescendentes têm sido alvo de
vulnerabilidade social e dos efeitos nocivos da prática discriminatória, ainda que historicamente
tenham um passado de lutas de resistência. Portanto, contra as injustiças e a exclusão sofridas
adveio a Lei 10.639/2003 – uma inovação institucional para a prática pedagógica – com a
obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana na Educação Básica.
Essa ação afirmativa mostra-se, pois, condizente com a sociedade democrática pautada no
reconhecimento da contribuição do povo africano na formação da sociedade nacional; um
instituto jurídico na persecução da real igualdade étnico-racial dos diferentes grupos sociais.
A SUJEIÇÃO RETRATADA DO NEGRO E O ADVENTO DA LEI 10.639/2003
O discursivo pautado na diferença e na diversidade de afirmação da identidade negra
vai de encontro às manifestações cotidianas de reprodução da dominação simbólica da
superioridade branca. Vê-se o apelo à suposta cordialidade entre os diferentes grupos raciais a
fim de encobrir as desigualdades sociais veladas pela pseudodemocracia racial.
Contra os efeitos de sentidos de um racismo visível em descompasso com o
comprometimento em restituir a autoestima dos afrodescendentes, a Lei 10.639/2003 foi criada
a partir das propostas apresentadas ao logo de muitas lutas pelo Movimento Negro no século
XX – reivindicações por igual direito às histórias e culturas como afirmação da identidade
negra.
A reeducação alicerçada nessa valorização é necessária para retirar o negro do limbo do
desapreço. Eis, pois, uma das determinações do Parecer para esse propósito na prática
pedagógica:
O ensino de História e de Cultura Afro-Brasileira, se fará por diferentes meios,
inclusive, a realização de projetos de diferentes naturezas, no decorrer do ano
letivo, com vistas à divulgação e estudo da participação dos africanos e de
seus descendentes em episódios da história do Brasil, na construção
econômica, social e cultural da nação, destacando-se a atuação de negros em
diferentes áreas do conhecimento, de atuação profissional, de criação
tecnológica e artística, de luta social (tais como: Zumbi, Luiza Nahim,
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Aleijadinho, Padre Maurício, Luiz Gama, Cruz e Souza, João Cândido, André
Rebouças, Teodoro Sampaio, José Correia Leite, Solano Trindade, Antonieta
de Barros, Edison Carneiro, Lélia Gonzáles, Beatriz Nascimento, Milton
Santos, Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, Abdias do Nascimento, Henrique
Antunes Cunha, Tereza Santos, Emmanuel Araújo, Cuti, Alzira Rufino,
Inaicyra Falcão dos Santos, entre outros). (BRASIL, 2005, p. 22).

Ainda que a historiografia comece a dar visibilidade ao papel do negro e à sua
participação nos desígnios do país, há livros didáticos que ignoram os feitos e a resistência dos
negros contra o sistema escravocrata quando se sobressaem as imagens de sofrimento e sujeição
do escravo desprovido de dignidade e de direitos de cidadania. Uma realidade historiográfica
bem apresentada por Décio Freitas (1982, p. 28):
Aos africanos se impôs no Brasil a escravidão pura. O escravo constituía uma
propriedade total e ilimitada do amo, privado de quaisquer direitos e
submetido a uma relação absoluta de dependência. Não tinha existência civil,
vale dizer, não era pessoa natural capaz de direitos e obrigações. As
Ordenações Filipinas – recopiladas por ordem de Felipe I depois da anexação
de Portugal à Espanha em 1580 – regulavam a compra e a venda de escravos
no mesmo capítulo dedicado aos animais.

Tal qual o contexto retratado, a iconografia da História da Escravidão Negra no Brasil
se encarrega de revelar através de imagens aspectos variados do cotidiano do Brasil como
religiosidade, trabalho urbano, festas, trabalho duro nos engenhos, além de manifestações da
violência para manter o controle sobre negros os escravos da época. No livro didático Estudos
de História14, volume 1, do Ensino Médio, na página 286 encontra-se uma imagem abaixo, uma
pintura de Johann Moritz Rugendas (das cenas cotidianas retratadas por sua conta durante a
breve permanência na expedição da qual fez parte na época). Pintor alemão que frequentou a
Academia de Belas Artes de Munique, se especializando na arte do desenho. Ao viajar pelo
Brasil, registrou por meio de trabalhos artísticos os povos e os costumes que encontrou no
território brasileiro, predominando em suas obras temas paisagísticos e também de
representações de cenas cotidianas. Empenhado na criação de imagens idealizadas, os corpos
dos negros possuem traços suaves, provavelmente europeizados, estilo clássico:

14

FARIA, Ricardo de Moura. Estudos de história/Ricardo de Moura Faria, Mônica Liz Miranda, Helena
Guimarães Campos. – 1ª. ed. – São Paulo: FTD, 2010 – (Coleção Estudos de História; v. 1).
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Imagem 1 - “Capitão do mato”

Representação de Johann Moritz Rugendas (1823), domínio público.
Posicionada na parte superior da página, de modo a ilustrar o texto sob o título
Resistência negra, a paisagem verdejante com montanhas ao fundo tem por destaque a figura
de um negro sobre um cavalo, com ar de imponência, paramentado, trazendo ao lado do animal
um negro escravo, com mãos e braços amarrados, com poucas vestes, numa demonstração clara
de captura. Por se tratar ambas as figuras humanas de representações do negro, é pertinente
inferir como a tarefa de um capitão-do-mato – um cargo regulamentado pelo poder público que
passou a patente de nomeação do governador-geral.
A imagem mostra o ato violento de poder sobre o corpo do outro, justificado pela
sujeição absoluta para se ter a obediência cega sem que à vítima tivesse o livre arbítrio para
questionar as condições às quais era submetida, nem a negação de sua própria existência. O
posto militar da autoridade representada ocupa posição privilegiada na ilustração em prejuízo
do aviltamento da figura do negro; é a ostentação do poder vigente do sistema econômico,
político e social do colonialismo cruel.
Além de revelar os aspectos cruéis da escravidão, essa imagem também diz muito da
propositada invisibilidade das personagens negras que se opuseram ao sistema, às condições
desumanas dos africano e de seus descendentes, relegados à marginalização tão-somente.
Inexiste qualquer ilustração junto ao texto que dê visibilidade ao título destacado na
página: Resistência negra. Logo, a desqualificação da população negra e a depreciação cultural
afro-brasileira são ainda afetados por essas imagens introjetadas no imaginário social. Nesse
novo olhar do texto, de abordagem do aspecto histórico, há o uso da iconografia predominante
da representação do negro escravizado de outrora. Senão, vejamos:
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Imagem 2 - “Feitores açoitando negros na roça”

Representação aquarela sobre papel, Jean-Baptiste Debret – 1828/ Museu Castro Maya, Rio
de Janeiro (RJ).

Esta pintura de 1828 do pintor e desenhista Jean-Baptiste Debret corrobora para as
considerações apresentadas, haja vista ser o artista daquela época bem referendado por retratar
o cotidiano do Brasil Imperial. Ao longo de sua permanência, registrou muitos desenhos de
cenas do dia a dia da vida da população da época, cujas obras são consideradas fontes relevantes
de estudo acerca da sociedade brasileira, não só de valor estético, mas também histórico.
A imagem acima mostra que Debret deixou impressa a relação de violência entre
feitores e escravos, revelando-se um artista atento às questões sociais, como bem retrata aqui
uma das formas de castigos e tortura imposta aos negros escravizados.
A pintura é composta por figuras humanas. Em contraste com a bela paisagem composta
por riacho, plantações, moradias singelas características de uma roça, destaca-se a figura de um
feitor branco com trajes (provavelmente portugueses) açoitando um negro escravo, caído,
imobilizado, com mãos e pés amarrados. Ao fundo, é possível perceber um outro negro
amarrado ao tronco de uma árvore sendo também açoitado por um semelhante seu, talvez
comandado por um feitor.
Esse tipo de prática violenta imposta aos negros, de açoites e suplícios no tronco, era
algo comum nas fazendas como disciplinamento do negro que cometessem faltas: fuga,
embriaguez, dentre outras. O castigo mais usual consistia numa série de chicotadas que feria
gravemente e marcava o corpo do infeliz.
A imagem divide o espaço na página com uma coluna de texto e uma espécie de gráfico
de mapeamento sobre as comunidades quilombolas existentes no Brasil na parte inferior da
página do livro. Além de um comentário relacionado às fugas e à forma como os escravos eram
punidos severamente, nada mais há que possa exaltar a força do negro. A releitura
ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

42

historiográfica se esmaece porque se sobressai aquilo já difundido no imaginário coletivo: a
ideia de sujeição e inferioridade de pessoas aviltadas em sua própria existência; “[...] as imagens
comunicam mensagens, narram histórias a partir de um lugar, provocando reações diversas e
impactando emoções[...]”, conforme ressalta Ana Heloísa Molina (2010, p. 103.).
Indiscutivelmente a imagem deixa transparecer as características da realidade mostrada
enquanto suporte de representações que induzem à reflexão, considerando-se a disposição de
seus elementos. A articulação entre o texto e a imagem traduz-se em um modo diferente de
dizer o fato histórico. Logo, é relevante destacar que existem algumas variações na relação entre
imagem e texto, conforme esclarece Santaella (2012, p. 111):
As relações entre texto e imagem podem ser observadas de muitos pontos de
vista. Em primeiro lugar, de acordo com as relações sintáticas, ou seja, do
lugar ocupado pela imagem e pelo texto no plano gráfico. Depois, segundo as
relações semânticas, quer dizer, das trocas possíveis de significados entre
imagens e texto; e em terceiro, conforme as relações pragmáticas, a saber, dos
efeitos que imagem e texto produzem no receptor.

Além da violência explicitada na imagem da dor e do sofrimento dos escravos, há o
silenciamento acerca do papel do opressor, fator este que o isenta da violência praticada e
reflete-se negativamente na persecução da igualdade étnico-racial. A imagem também ajuda a
esclarecer questões importantes para a construção da sociedade democrática e solidária, na sua
pluralidade de identidades. Por se tratar de imagem carregada de informações, é preciso analisar
a forma como o livro didático a apresenta, qual seu teor de violência, enfim, atentar para os
preciosos registros visuais da época retratada.
A violência é um fenômeno social que suscita discussões diversas nos centros de
pesquisa. A sutileza da violência apresentada pode implicar coerção que impõe relações de
exploração e também de dominação. Relevante é a consideração pertinente de Jean-Marie
Müller (1995, p. 32):
Diz -se que a violência é o abuso da força. Mas é preciso dizer mais do que
isso: a violência, por si mesma, é um abuso; o próprio uso da violência é um
abuso. Abusar de alguém é violá-lo. Toda a violência que se exerce contra o
homem é uma violação: a violação do seu corpo, da sua identidade, da sua
personalidade, da sua humanidade. Toda a violência é brutalidade, ofensa,
destruição, crueldade. A violência atinge sempre o rosto que deforma pelo
efeito do sofrimento; toda a violência é uma des-figuração. A violência fere e
magoa a humanidade daquele que a sofre.

Não ocorrerá a inclusão social dos afrodescendentes, nem haverá correção das injustiças
contra a população negra, tampouco sucederá progresso no combate às discriminações raciais
se for ignorada a valorização da população negra que muito concorreu, e contribui, para a
formação da nação brasileira. A exposição da violência imagética contra o negro dá
informações acerca do passado, pois como fonte histórica a imagem oferece detalhes para um
melhor entendimento das representações escolhidas acerca do fato narrado. Sendo uma ponte
entre o passado e o presente, as imagens violentas nos livros didáticos fornecem os fatos
históricos, mas podem comprometer os propósitos da prática pedagógica e desvirtuar a
representação digna daquilo que está sendo retratado.
Então a igualdade de valorização das matrizes africanas e da representação dos negros
demanda alinhamento com o preceito insculpido no artigo 2º das Diretrizes Curriculares
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Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana numa educação de conscientização da diversidade étnico-racial15.
CONTEXTO DAS SUPOSTAS RELAÇÕES HARMONIOSAS NO PARAÍSO RACIAL
BRASILEIRO
Ao incluir a temática História e Cultura Afro-Brasileira no currículo oficial da Rede de
Ensino, estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional, a Lei 10.639/2003 dá
condições de se corrigir a estrutura social excludente, discriminatória e fundada em hierarquia
e desigualdade social.
Desde quando os portugueses se assenhoraram do “paraíso descoberto”16, aqui
implantaram o sistema socioeconômico cimentado na exploração e nas desigualdades sociais.
Dois sustentáculos envoltos em violência com o fim de verem asseguradas as benesses
unicamente ao grupo hegemônico que se apodera da maior parte da riqueza produzida em
coletividade.
Inexistia o compromisso com o bem-estar da sociedade colonial. Tanto os nativos
quanto os africanos desagregados de seu continente como mão de obra forçosa eram escória
social. A classe dirigente exercia a autoridade sobre essa gente para atender aos propósitos de
lucro exclusivo através de mecanismos repressivos de controle sob o aval da aliança entre
Estado e Igreja.
Ainda que fossem a massa trabalhadora, a base da riqueza e desenvolvimento da
Colônia, aos negros foi imputado o estigma de indolentes e apontados como a causa da
degeneração da sociedade. Todavia as estereotipias criadas sobre os negros não impediram a
influência das matrizes culturais na formação do povo brasileiro.
O negro já dinamizara demograficamente a nova nação quando o Brasil se declarou
independente de Portugal, pois o numeroso contingente de negros contingente populacional já
preocupava a classe dirigente. Conforme dados assentados por Keila Grinberg (2012, p. 64),
havia uma das maiores populações de escravos no continente americano, a maior concentração
de africanos fora de suas terras e o maior número de descendentes livres de africanos das
Américas. E contra o cenário de exclusões, houve manifestações reivindicatórias pela igualdade
de todos, as quais foram se esmaecendo ao final do Primeiro Reinado:
Embora as reivindicações em favor da igualdade entre as cores tenham
diminuído a partir de da década de 1840, com o início do Segundo Reinado
(1840-1889) e apesar da consolidação do projeto escravista do Estado
imperial, a partir de meados da década de 1860, uma nova forma de
reivindicação por direitos começou a ocorrer, principalmente na Corte: o
crescimento da pressão nos tribunais contra a escravização ilegal, através de
ações de liberdade. As ações de liberdade, ou seja, processos movidos por
15

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana constituem-se de orientações, princípios e fundamentos para o
planejamento, execução e avaliação da Educação, e tem por meta, promover a educação de cidadãos atuantes e
conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas,
rumo à construção de nação democrática.
§ 2º. O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira tem por objetivo o reconhecimento e valorização da
identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de
valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas. (BRASIL, 2005,
p. 6).
16
Criar mentiras e transformá-las em mitos foi uma necessidade do invasor português no Brasil. Deu tão certo que
o processo continuou para justificar a opressão do povo. De um lado, os que estavam com o poder foram
transformados em heróis, super-homens; de outro, os que ficaram com o povo, nas suas lutas libertárias,
desapareceram ou foram apresentados como bandidos e dementes. (CHIAVENATO, 2004, p. 9).
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pessoas que se consideravam injustamente escravizadas, existiam, pelo
menos, desde meados do século XVIII. (GRINBERG, 2012, p. 69).

A primeira metade do século XIX conta com a participação direta de escravos e seus
descendentes nas lutas pela igualdade de direitos quando já estava consolidado o movimento
abolicionista que tinha a seu favor a proibição do comércio transatlântico de escravos para o
Brasil. O crescimento da população escrava naquele período expressava o medo na elite
escravocrata, com possíveis insurreição da escravaria ou a eclosão de revoltas (como de fato
ocorreram em várias regiões do país.
O predomínio dos negros – a africanização – era a maior preocupação dos senhores do
Império. A classe dirigente idealizava uma nação branca e, para conter a numerosa quantidade
de negros, o conflito com o Paraguai foi a oportunidade para se ver reduzida a grande massa
conspurcada. Posicionamento este justificado por Júlio José Chiavenato (2004, p. 102-103):
Portanto, durante a guerra “desaparece” um milhão de negros, quase metade
dos existentes. É evidente que esses negros não morreram na guerra, mas
“desapareceram” na guerra e durante a guerra, nas frequentes remoções de
mão de obra de um lado para o outro, morrendo de maus-tratos pelo acúmulo
de trabalho ou de fome e peste, tão comuns na época.
Conscientemente ou não, tal “desaparecimento” de negros serviu aos
propósitos das elites, que em poucos anos, de 1864 a 1872, livraram-se de
grande parte do potencial “perigo negro” em uma futura sociedade sem
trabalho escravo.

Logo que várias camadas sociais aderiram publicamente em prol da abolição dos
escravos, as agremiações sociais negras tiveram a participação de pessoas de diferentes setores
em defesa da causa. De acordo com Eric Nepomuceno e Camila Mendonça (2012, p. 79-80), o
movimento abolicionista consolidou-se nas cidades, onde amealhou muitas adesões:
O abolicionismo no Brasil reuniu muitos adeptos de variadas origens,
condições e posições políticas, como parlamentares, intelectuais, jornalistas,
profissionais liberais, setores médios, militares, trabalhadores pobres,
imigrantes, ex-escravos e escravos.
Os clubes e as associações abolicionistas fundados em várias cidades
brasileiras desempenharam um papel importante nesse processo. Promoviam
festas para coletar dinheiro e financiar as alforrias, angariavam fundos para a
educação de crianças libertas, promoviam reuniões, conferências, comícios e
meetings, mobilizando muitas pessoas nas ruas das cidades brasileiras.

Entretanto a Abolição, pela maneira como foi engendrada, não tornou menos amarga a
vida dos ex-escravos e seus descendentes. Nem com a Proclamação da República se alterou o
pensamento de inferiorização do negro que não havia sido integrado à sociedade de fato. A
classe dirigente encarregou-se de assegurar a supremacia racial branca e as vantagens sobre os
não-brancos.
A despeito da igualdade jurídica, a desqualificação dos negros se sustentou no legado
das teorias raciais, já bem internalizadas no imaginário da sociedade. Toda sorte de obstáculos
foi imposta aos negros para reservá-los à exclusão social, pois as poucas manifestações
antirracistas não eram suficientes para reverter o ranço da velha estrutura escravocrata, nem
conter as práticas cotidianas que perpetuava a marginalização dos desvalidos. Atesta Carolina
Viana Dantas (2012, p. 88):
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Mas apesar das críticas, o que a população negra viu nas primeiras décadas
republicanas foi a consolidação de projetos sociopolíticos excludentes e a
ideia de raça se fortalecer como critério de classificação social e justificativa
para a desigualdade. Durante esse período, negros e mestiços – quanto mais
escura a cor da pele, maiores poderiam ser as barreiras raciais – foram alvo de
discriminação racial, embora estivesse determinado na Constituição em vigor
que todos os cidadãos eram iguais perante a lei. Mesmo assim, os negros
brasileiros muitas vezes não podiam frequentar bares, hotéis, clubes e salões
de baile. Também enfrentavam restrições no acesso a instituições
educacionais públicas e privadas, entraves para assumir cargos políticos ou
vagas conquistadas em concursos públicos, além de intimidação e violência
policial, estando expostos a formas de tratamento racialmente desiguais, como
se a escravidão ainda existisse.

A sujeição ignominiosa à população negra era a saída para sua sobrevivência, do
contrário restava-lhe a criminalidade que só contribuía para ressaltar o estigma de causador de
deturpação da sociedade. Enfim, não disponibilizava o governo de nenhuma política de
assistência aos desgraçados que foram privados de sua condição de cidadãos. Entretanto, diante
dessa realidade irresponsável, junto às agremiações negras havia mobilização e manifestações
de protesto, além de reivindicações por dignas condições de vida17.
Tradicionalmente a resistência do movimento negro manteve-se inflexível contra a
realidade degradante dos negros, deu seguimento à luta e tomou uma outra dimensão ao
multiplicar as organizações. Continuou a indignação frente a discriminação racial e o
silenciamento do papel social da população oprimida e mantida alheia às decisões de interesse
da sociedade.
Quando a elite brasileira idealizou uma irreal identidade nacional no início do século
XX, a comunidade negra esteve ativa ao criar nas dependências das agremiações escolas para
alfabetizar e instruir pessoas negras. Nem o período ditatorial impediu que a questão racial se
mantivesse em pauta no enfrentamento à prática do racismo e à omissão sobre as reais
condições de vida da população negra. E acerca desse período que deslustrou a história
nacional, Amílcar Pereira (2012, p. 105) com bastante propriedade posiciona-se:
Durante a ditadura militar e depois, durante o processo de abertura política, é
facilmente observável entre a militância negra um forte discurso em prol da
transformação. Mais do que denunciar o “mito da democracia racial”, eles
queriam uma nova sociedade. O que demonstra uma mudança radical de visão
política e uma consequente aproximação com “qualquer luta reivindicatória
dos setores populares da sociedade brasileira” e, principalmente, com grupos
de esquerda que se opunham ao regime vigente. A perspectiva de luta que
passou a articular as categorias de “raça” e “classe” é uma importante
característica da política negra que se constitui no Brasil a partir da década de
1970.

Essa militância atuante teve como meio de divulgação do movimento negro os jornais.
Desde o final século XIX, as publicações voltadas às populações negras nas duas primeiras
décadas do século XX se prestaram à denúncia das práticas discriminatórias cotidianas.
No pós-Abolição, através desses veículos se difundiram também os ideais e os
referenciais do movimento, circulavam as informações de estratégias negras. Com isso, a
17

Alguns autores identificam três diferentes fases do movimento negro brasileiro ao longo do século XX:
1ª. fase: início do século até o golpe do Estado Novo, em 1937;
2ª. fase: do período que vai do processo de redemocratização, em meados dos anos 1940, até o golpe de 1964;
3ª. fase: após o início de do processo de Abertura política, em 1974. (PEREIRA, 2012, p. 102-103).
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mobilização de afrodescendentes e demais defensores da causa ofereceu resistência e combate
ao preconceito e à exclusão social do negro.
E o movimento chega ao final do século XX com um resultado positivo, pois a maior
conquista, para arrostar os estereótipos e as manifestações racistas cotidianas, foi o advento das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana – projeto empenhado na valorização
da história e da cultura da população afrodescendente a fim de restituir aos negros a condigna
cidadania prevista na Carta Magna. Como ação afirmativa compromissada em reverter os
efeitos perversos da exclusão histórica, através da reeducação das relações étnico-raciais como
forma para a superação da inferiorização dos negros, a sanção da Lei 10.639/2003 representa a
visibilidade à comunidade negra e emancipação para outros grupos socialmente massacrados,
também em busca de empoderamento da própria representação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A institucionalização da obrigatoriedade do ensino da História da África e da Cultura
Afro-brasileira promove mudança de atitude na reeducação da diversidade ético-racial. Através
princípios norteadores, dar-se-á a reparação da dívida histórica com a população negra que tem
sido aviltada em seus direitos há séculos, em ações afirmativas de restituição da autoafirmação
e reconhecimento de sua história na formação da Brasil.
Um outro olhar sobre o processo histórico em que se deu a invisibilidade do negro é o
caminho propício para a ruptura com as dissimuladas relações etnorraciais, pautadas na
supremacia racial branca. E assim promover pela prática pedagógica a conscientização sobre a
pluralidade sociocultural do povo brasileiro, na persecução da igualdade étnico-racial.
Além das imagens estigmatizadas que revelam o quanto os negros foram
desqualificados por séculos, torna-se necessário trabalhar a representação desse povo
historicamente oprimido, mas que também foi protagonista da História do Brasil. Logo, se não
houver empenho para a reeducação das relações étnico-racial e cultural, persistiremos no
discurso vazio de uma suposta democracia alicerçada em sucesso de poucos em detrimento da
marginalização de uma maioria.
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A IMPRENSA PERIÓDICA NA PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Arthur Beserra de Melo18
Amanda Vitória Barbosa Alves Fernandes19
Marlúcia Menezes de Paiva20

RESUMO
O trabalho tem o objetivo de discutir aspectos teóricos e metodológicos do uso da imprensa
periódica pedagógica na pesquisa em História da Educação. Esse estudo emerge como parte
dos resultados de análises em revistas da área de Educação e Ensino da década de 1920,
produzidas por instituições educativas da capital do RN, durante o curso de Mestrado em
Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A pesquisa justifica-se pela
necessidade constante de refletirmos sobre as nossas práticas enquanto pesquisadores. O
referencial teórico metodológico baseia-se na perspectiva da História Cultural, por entendermos
que em diferentes momentos uma realidade social pode ser construída, pensada e posta a leitura
(CHARTIER, 1990). Além disso, recorremos a História da Educação, a fim de
compreendermos o lugar desses periódicos para o desenvolvimento da área (NÓVOA, 1997;
CATANI, 1997; LOPES e GALVÃO, 2001). Os aspectos discutidos nesse artigo relacionamse aos periódicos enquanto fontes e/ou objetos de pesquisa. Problematizaremos como esses
impressos se tornaram significativos para os estudos em educação, também abordaremos como
pode ser feita a análise de suas estruturas, temas mais abordados e autores, além de informações
que podem ser utilizadas em pesquisas acadêmicas. O trabalho nos permite perceber a
consolidação desses impressos nas pesquisas em História da Educação, e sua significância para
o conhecimento de ideias e práticas a respeito do campo educacional, que circulavam entre os
educadores em outros tempos.
Palavras chaves: História da Educação. Metodologia de Pesquisa. Imprensa periódica.

PALAVRAS INICIAIS
O trabalho é vinculado à linha de pesquisa Educação, Estudos Socio-históricos e
Filosóficos do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte/UFRN, tem o objetivo de discutir aspectos teóricos e metodológicos do uso
da imprensa periódica pedagógica na pesquisa em História da Educação.
Esse estudo emerge como parte dos resultados de análises em revistas da área de
Educação e Ensino da década de 1920, produzidas por instituições educativas da capital do RN,
durante o curso de Mestrado em Educação da UFRN. A escolha do objeto de pesquisa que trata
esse artigo, se deu pela necessidade de apresentar, mesmo que de maneira ligeira, a imprensa
periódica enquanto fonte e objeto de estudo.
Nosso fundamento teórico e metodológico baseia-se nos pressupostos da História
Cultural e na Historiografia da Educação. Nessa primeira perspectiva, toda atividade humana
participa do processo de construção social e cultural. As memórias individuais e coletivas, dos
grupos sociais e instituições educacionais dizem a respeito de uma realidade; nela a distinção
do que é central e do que é periférico é destruída, possibilitando participação dos sujeitos na
construção de determinada realidade social (BURKE 1992).
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Sendo assim, sua função primordial é identificar a maneira de como em lugares distintos
e momentos diferentes uma realidade social é construída, refletida e posta à leitura. Essa tarefa
exige do historiador classificações e divisões, que organizem a compreensão do mundo social
e que ajudam na percepção e apropriação do real. Esses esquemas intelectuais, possibilitam
sentido ao presente, torna o outro inteligível e os espaços decifráveis (CHARTIER, 1990).
Além de exprimir nos detalhes, a não neutralidade dos discursos sociais. Os quais
representam um grupo, produzem estratégias e práticas, que de alguma maneira, impõe suas
ideias e desvalorizam outras, as quais julgam desnecessárias ao conhecimento. Por esse modo
operante, as representações sociais são tão fundamentais, quanto lutas de cunho econômico, por
exemplo, pois permitem a compreensão de mecanismos pelos quais uma instituição, impõe ou
tanta impor a sua concepção do mundo social, seus valores e domínios.
PERIÓDICOS ENQUANTO FONTE PARA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
A História Cultural, preocupa-se com os fatos ordinários, comuns aos sujeitos, uma vez
que os aspectos culturais dizem tanto quanto os políticos de uma sociedade. Outrora, a
historiografia era feita a partir de fontes oficiais, a exemplo das leis, as quis representavam as
pessoas públicas, o que fosse diferente disso podia ser banalizado. Todavia, essa perspectiva de
se fazer história possibilitou ao historiador, uma ampliação das possibilidades, introduzindo o
uso de periódicos ao leque de informações para o fazer histórico.
Essa abordagem historiográfica possibilitou o aumento do tipo e o uso das fontes. O
alargamento do campo do historiador da educação, com o interesse pela vida cotidiana, leva a
busca de novos tipos de fontes, que pudessem revelar aspectos das sociedades passadas pouco
explorados nos documentos oficiais manuscritos. As fontes não mais se restringem aos
documentos oficiais escritos, ganhando importância tanto quanto essas, os periódicos
educacionais, as fotografias, pinturas, a literatura, correspondências, os moveis, os recursos
pedagógicos, e os depoimentos orais. Qualquer indício de uma época pode ser utilizado como
fonte para o historiador (GALVÃO, 1996).
Com isso, também se observou um novo entendimento sobre o discurso historiográfico
no campo da História da Educação. Segundo Lopes e Galvão (2001), a imprensa periódica
começou a fazer parte das fontes do conhecimento, contribuindo com os estudos acerca das
Instituições Educacionais, Práticas de Professores, a Cultura Escolar, Grupos e Classes Sociais,
História do Pensamento Educacional, entre outras. Além de fonte do conhecimento histórico, a
imprensa periódica tornou-se objeto de análise de pesquisas em Educação.
A imprensa periódica, de modo geral, diz respeito às fontes como revistas e jornais, que
não eram escritos, mas impressas, que eram publicados periodicamente, ou seja, possuíam
períodos de publicação, podiam ser publicações diárias, semanais, bimestrais, semestrais, entre
outros. Na História da Educação também existiam os impressos periódicos pedagógicos,
voltados para os profissionais do magistério, alunos, membros da comunidade escolar e até para
leigos na área da educação, mas que se interessavam pelo assunto.
Ao se tratar da imprensa educacional, Nóvoa (1997, p.30) afirma que é:
Difícil encontrar corpus documental que traduza com tanta riqueza, os
anseios, as desilusões e as utopias que tem marcado o projeto educativo nos
últimos dois séculos. São as características próprias da imprensa (a
proximidade em relação ao acontecimento, o caráter fugaz e polemico, a
vontade de intervir na realidade) que lhe confere este estatuto único e
insubstituível como fonte para o estudo histórico e sociológico da educação e
da pedagogia.
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A imprensa periódica, enquanto fonte para a História da Educação revela de maneira
especial às ideias educacionais de uma época, as concepções que os escritores, de maneira geral,
pessoas relacionadas à educação, sobre tudo, professores, tinham a respeito do ensino e da
aprendizagem, expõe o lugar de fala desses sujeitos, o qual torna possível certas pesquisas
“[...]em função de conjunturas e problemáticas comuns. Mas torna outras impossíveis; exclui
do discurso aquilo que é sua condição num momento dado; representa o papel de uma censura
com relação aos postulados presentes (sociais, econômicos, políticos) na análise” (CERTEAU,
2002, p. 76).
Essa realidade torna-se possível a partir do olhar atento do historiador, das questões
pensadas e formuladas por ele para a fonte. No momento em que um periódico pedagógico se
torna fonte do conhecimento histórico, deve-se analisá-lo atentamente, considerando que
outrora sua função era de informar um grupo de profissionais, por exemplo, e não ser uma
possível fonte para pesquisadores na observação de uma cultura letrada de outra época. Para
isso, o trabalho do historiador em educação, começa no momento de transformar objetos
comuns, em documentos, como afirma Certeau (2002, p. 81):
Em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar
em „documento "certos objetos distribuídos de outra maneira. Esta nova
distribuição cultural é o primeiro trabalho. Na realidade, ela consiste em
produzir tais documentos, pelo simples fato de recopiar, transcrever ou
fotografar estes objetos mudando ao mesmo tempo o seu lugar e o seu estatuto.

Embora se constate que os estudiosos do passado possam assemelhar-se a um antiquário,
fugindo da realidade atual para consagrar-se ao estudo de um passado como uma espécie de
necrófilo cultural, alguém que encontra nos mortos e moribundos um valor que jamais pode
encontrar nos vivos (WHITE, 1994), através do estudo do passado está à compreensão dos
problemas peculiares ao nosso tempo. No passado encontra-se a chave para se compreender a
contemporaneidade. As pessoas e os grupos desse passado falam ao presente com suas próprias
vozes. O estudo acerca dos processos educacionais, possibilitados pela imprensa periódica
pedagógica, permite o acesso aos modos de pensar de um tempo e ajuda a entender o presente.
IMPRENSA PERIÓDICA ENQUANTO OBJETO DE PESQUISA
Os periódicos como fonte de pesquisa em História da Educação nos fornecem elementos
importantes para compreendermos contextos sociais da época em que foram publicados. Outra
possibilidade de utilização desses meios de comunicação é analisarmos enquanto objetos de
pesquisa.
Ao analisar esse tipo de objeto, podemos deslocar a direção de pesquisa e investigação,
para outras formas diferentes das metodologias empregadas na História das Instituições
educacionais, História dos currículos, História das Políticas Educacionais, História de
intelectuais e educadores, entre outros campos de investigação.
As revistas, jornais, boletins, anais de eventos, entre outros impressos, compreendidos
como objetos de estudo ganham destaque na pesquisa histórica da educação, ampliando as
possibilidades do investigador. Nesse artigo, a discussão não trata sobre escrever uma história
da imprensa de educação e ensino, o que é também uma possibilidade investigativa possível e
relevante, mas sobre entender a importância de investigar o papel de cada periódico nos
processos educacionais e contextos aonde estavam inseridos.
Não raramente, esse tipo de meio de comunicação serviu de espaço para a construção,
registro e divulgação de: ideias pedagógicas, métodos de ensino, projetos educacionais,
conteúdos escolares, formação e atuação docentes, entre outros. Esses elementos nas páginas
de cada periódico refletem as intenções de sua equipe redatora, da instituição que financiou ou
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criou, dos autores que foram seus colaboradores (CATANI, BASTOS, 1997), (NÓVOA, 1997).
Dessa forma, os periódicos podem ser analisados como espaços de disputa, assim como
de criação e fortalecimento do campo educacional de uma localidade e recorte histórico
específico (CATANI, BASTOS, 1997). Isso exige que o pesquisador seja critico e atento aos
mais diversos aspectos desse tipo de objeto, explorando toda a sua complexidade e relações
com os processos históricos educacionais.
A imprensa periódica educacional pode permitir uma visão ampla de uma
determinada época, pois é um tipo de objeto que devido a sua estrutura apresenta vários
elementos da educação e da cultura do recorte temporal estudado. Não raramente: traz vários
temas, autores, gêneros textuais, elementos gráficos; pode fazer uso de uma linguagem mais
simples e menos formal dependendo de quem a produziu; é compreensível que possa
representar de forma mais direta as visões e ideias de uma instituição ou grupo de pessoas; pode
citar ou fazer referência a outras fontes como leis, textos, estatísticas, livros, discursos,
fotografias, atas, mobiliários, mapas, etc. Para o historiador esse tipo de documento
(...) Torna-se um guia prático do cotidiano educacional e escolar, permitindo
ao pesquisador estudar o pensamento pedagógico de um determinado setor ou
de um grupo social a partir da análise do discurso veiculado e da ressonância
dos temas debatidos, dentro e fora do universo escolar. (CATANI, BASTOS,
1997, p.5)

Apesar da complexidade discutida, os periódicos são objetos de investigação relevantes.
Ao analisarmos suas páginas nos deparamos com intenções, ideias, relatos, discursos,
apresentados de uma forma que só esse meio de comunicação permite. Quando bem utilizada,
a imprensa pode enriquecer a pesquisa em História da Educação, se juntando a outros
elementos, objetos e fontes históricas. A seguir discutiremos um poucos dos aspectos
metodológicos referentes a imprensa.
ASPECTOS PARA ANALISE DE PERIÓDICOS
Nas pesquisas em História da educaçao, os impressos periódicos devem ser analisados
com atenção em toda sua complexidade, seja esses impressos enquanto fonte e como objeto de
pesquisa. Discutiremos alguns aspectos relativos primeiramente a analise externa, depois as
internas.
O pesquisador em História da educação deve estar atento as materialidade dos
impressos, para começar a entender seus elementos e condições de construção. Isso é o objetivo
da leitura interna desse meio de comunicação. Essa análise se preocupa com aspectos relativos
a: tipo de papel, formato e tamanho do periódico, presença de ilustrações ou outros elementos
gráficos, local de publicação, tipografia, preço, entre outros (NÓVOA, 1997), (LUCA, 2018).
Este tipo de analise é importante para compreender o contexto de produção de cada
periódico, as possibilidades de publicação que poderiam existir em cada localidade e
temporalidade. A compreensão desses aspectos ajudaram a investigação da circularidade de
cada impresso, o público que podia consumi-lo, os recursos utilizados na apresentação de temas
em seus textos, entre outros.
O Historiador da educaçao tendo feito a analise de aspectos externos, possui mais
elementos para realizar uma analise dos conteúdos internos de cada periódico. A leitura interna
se preocupa com: autores que publicaram no impresso estudado, sua equipe editorial, temas
abordados, gêneros textuais, a função e conteúdo de ilustrações e elementos gráficos presentes,
valores e modelos para a educação, conteúdos escolares, etc (NÓVOA, 1997) (LUCA, 2018).
Essa leitura permite perceber as intenções do periódico e como ele se relaciona com o
contexto educacional de sua época. Entender qual o papel que ele pretendia ter no período de
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editoração e publicação, por exemplo, se tinha a intenção de ser informativo de maneira geral,
ou de instrução para determinado grupo profissional, de divulgação de ideias, ou de
fortalecimento do campo educacional, de divulgação de produções dos alunos, ou até um pouco
de todas essas intenções ou outras possíveis.
Sobre as possibilidades que analise da imprensa de Educação e Ensino permite ao
pesquisador, Nóvoa (1997, p.11) afirma:
A análise da imprensa permite aprender discursos que articulam práticas e teorias, que
se situam no nível macro do sistema mas também no plano micro da experiência
concreta, que exprimem desejos de futuro ao mesmo tempo que denunciam situações
do presente. Trata-se, por isso, de um corpus essencial para a história da educação,
mas também para a criação de uma outra cultura pedagógica

As leituras internas e externas devem ser feitas de maneira rigorosa e crítica. A imprensa
periódica de educação e ensino, assim como qualquer outro documento e registro histórico,
precisa ser observada como documento que revela, de maneira abundante, dada realidade social
(LUCA, 2018). Deferentemente de outros tipos de fontes, carregam sobre si concepções
subjetivas e ocultas de determinados grupos, possibilitando os conhecimentos mais intrínsecos
de um setor da sociedade, nesse caso, do campo educacional, que por algum tempo, foi inibido.
Considerações finais
A imprensa periódica de educação e ensino se apresenta como um elemento relevante
para a pesquisa em História da Educação. Esse meio de comunicação pode ser utilizado como
uma das fontes de um processo de estudo, ou pensado como um objeto de pesquisa investigando
seu papel diante de questões e processos históricos educacionais.
Os periódicos enquanto fonte são relevantes para a pesquisa histórica porque podem
trazer aspectos variados da área educacional, cultural e social de uma época. Isso permite que
com uma mesma fonte discutir temas diferentes. Dessa forma, estando em sintonia com
ampliação das possibilidades de temas e fontes da Historia cultural.
A imprensa enquanto objeto permite um olhar para os processos históricos educacionais
de forma diferente de outras áreas de investigação, como por exemplo, história das instituições
escolares. É possível entender como jornais, boletins, revistas e etc, puderam assumir um papel
de divulgação e convencimento acerca de ideias e práticas pedagógicas defendidas por um
determinado grupo ou instituição.
As discussões presentes nesse artigo são inicias e serão aprofundadas em pesquisas e
textos futuros. Um exemplo possível é investigar como a produção historiográfica tem utilizado
a imprensa em suas pesquisas.
Este trabalho foi importante para podermos exercitar uma capacidade fundamental para
qualquer pesquisador: refletir sobre o seu fazer. O conhecimento científico precisa de constante
reflexão, cada pesquisador precisa conhecer os procedimentos científicos de sua área e
questiona-los, procurando aperfeiçoa-los e buscando novos caminhos. Através desse trabalho,
podemos começar a entender como a imprensa periódica pode ser utilizada na História da
Educação.
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BIOGRAFIA: memória, registro e identidade da formação docente do professor do
curso de turismo
Edinal Salustiano da Silva21
Prof. Me. José Orlando Costa Nunes22

RESUMO
O presente artigo apresenta reflexões e discussões acerca das experiências da professora tida
como “ninja” da Universidade do Rio Grande do Norte no curso de graduação de turismo e
compreende seu histórico de desenvolvimento profissional como docente. A pesquisa enfatiza
a importância da memória para a formação inicial e continuada de professores universitários na
área de turismo. Sabe-se que atualmente demandam-se novos desafios para os professorespesquisadores que trabalham na área da autobiografia. A partir de uma proposta metodológica
de revisão bibliográfica, traz-se à evidência da formação do docente do Ensino Superior na
sociedade do conhecimento e em constante transformação em que se vive. A pesquisa também
foi definida na pesquisa de campo, além da bibliográfica, sendo que o quantitativo da amostra
foi obtido pela própria professora pesquisada que caracterizou seu relato. Nesse cenário, o
docente reflexivo e com autonomia intelectual, tende a ser um agente de transformação social,
fazendo da sua vivência pedagógica o objeto de conhecimento da sua própria formação, à
medida que repensa a própria prática, reelabora os saberes, avalia as condições da profissão e
enfrenta os desafios atinentes às novas sociedades. No cortejo da imersão teórica, busca-se
agregar saberes e apontar caminhos para o estado de conhecimento docente no Ensino Superior
no Turismo. Como resultado, pode-se afirmar que as narrativas sobre a vida e memória da
docente são de sua própria autoria, tais memórias exercerão seu exercício de profissional,
permitiu explorar, refletir sobre a sua trajetória formativa. Nestes fins pode-se concluir que as
narrativas autobiográficas possibilitam ao professor desvendar o seu agir profissional e
compreender a sua prática pedagógica e o seu desenvolvimento profissional, pois olhar o
passado ajuda a compreender as ações de hoje.
Palavras-chave: Formação docente; Memória; Narrativas autobiográficas; Ensino do turismo.

INTRODUÇÃO
A memória individual é a particular do “eu” na memória coletiva. É a subjetividade dos
detalhes, dos objetos e das construções dos cenários, das imagens, é a forma como a imagem é
revelada que caracterizam a individualidade da memória, pois, diz da história pessoal e da
vivência do indivíduo (LEAL, 2011).
Contudo, as histórias de vida no campo educacional centram-se na pessoa do professor,
com ênfase nas subjetividades e identidades pessoal do professor em buscar-se abordar a
constituição do trabalho docente levando-se em conta os diferentes aspectos de sua historia:
pessoal, profissional e organizacional, percebendo-se uma tomada de consciência que leva a
reconhecer os saberes construídos pelos professores, no seu fazer pedagógico diário, o que não
acontecia anteriormente nos modelos de formação de professores (SOUSA, 2006).
Bem se sabe que novos conceitos para a compreensão do trabalho docente surgiram com
os estudos educacionais, cujas abordagens de pesquisa passaram a reconhecer o professor como
21
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sujeito, trazendo à tona a necessidade de se investigarem os saberes de referência dos
professores sobre suas próprias ações e pensamentos, caracterizando-os, inclusive, como
sujeitos de uma saber inerentes à profissão.
As experiências de ensino e formação dos docentes das Instituições ficam na maioria
das vezes fechadas em suas memórias. Memórias fechadas para os/as companheiros/as de
profissão, pois muitos dos/a docentes não compartilham suas experiências e lembranças de luta
de vida para chegar aonde chegaram.
Refletir sobre a formação de si é de fundamental importância para o desenvolvimento
profissional do docente, pois muitos não compartilham suas experiências de vida, isolando suas
experiências pedagógicas, deixando que reconheçam e compreendam suas narrativas de vida.
Assim, diante da problemática anteriormente apresentada, faz-se a seguinte pergunta de
pesquisa: quais são os registros de memória que enfatizam habilidades educacionais
especiais da professora tida como “ninja” do Curso de Turismo da UERN?
Desta forma, o docente encontra-se num cenário em que é pertinente refletir sobre si,
como profissional e como pessoa, dado que são dimensões inseparáveis. Diante desse contexto,
compreende-se que as autobiografias podem auxiliar na identificação dos novos sentidos que
os docentes atribuem ao seu pensar, fazer e sentir.
Na concepção de Chizzotti (2006, p. 102):
[...] a autobiografia é uma história de vida escrita pela própria pessoa sobre si
mesma, ou registrada por outrem, concomitantemente com a vida descrita, na
qual o narrador esforça-se para exprimir o conteúdo de sua experiência
pessoal.

Assim, entende-se que é preciso compreender a formação do professor como um
segmento, cujo princípio se situa muito antes do ingresso nos cursos de formação inicial, ou
seja, desde os primórdios de sua escolarização e até mesmo antes, e que depois destes tem
prosseguimento durante todo percurso profissional do docente. Assim afirma Chené (1986,
p.89), “é próprio da pessoa educada poder situar-se em relação ao que aprendeu”.
No Brasil o curso de turismo foi fundado na década de 1970 em meio as circunstância
da segunda guerra mundial, meio as conjunturas da economia do mercado. A instituição
brasileira adquiriu tanto influencia francesa, quanto pragmática das concepções americana de
ensino tecnicista (BARRETTO, 2004. p. 52-53).
Com a fundação do curso de turismo no Brasil, o turismólogo, é reconhecida a partir da
licitação da Lei N° 12.591, de 18 de Janeiro de 2012 (BRASIL, 2012, p.02), onde pode lecionar
diversas atividades. Porém, à formação do turismólogo para se lecionar nas instituições de
ensino técnico ou superior é exigido que seja de graduado e mestrado na área (VICENTE;
MICHELIN, 2012. p. 01).
Portanto, o campo da investigação e da produção do conhecimento tem procurado como
esses profissionais vêm desenvolvendo sua profissão e, para isso, se faz necessário pesquisar a
vida cotidiana com suas emoções e lutas que acabam por constituir o processo identitário de
cada docente, pois cada um tem seu modo de organizar suas aulas, de utilizar os meios
pedagógicos, de resolver problemas, de enfrentar o imprevisível do cotidiano.
Apesar disso, o turismo tem como finalidade nesse estudo um espaço aberto para
compreender a concepção sobre o turismo no campo (rural), como metodologia pedagógica.
Na concepção de Gurrieri (2008) no estudo do campo (rural) pedagógico, as
propriedades rurais pedagógicas podem representar um momento de interação com o mundo da
escola, favorecendo a participação ativa dos estudantes por meio de atividades que permitem
aprender fazendo, visando promover um processo de educação ambiental e alimentar, não
somente com as crianças e jovens, mas também com suas respectivas famílias.
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MEMÓRIA, REGISTRO E IDENTIDADE: considerações teóricas de entendimento
Desde os tempos mais remotos, o homem sempre sentiu a necessidade de contar o vivido
e conservar a lembrança dos principais acontecimentos da sua vida por meio de músicas, de
rituais e danças, de formas rupestres nos muros das cavernas, monumentos, entre outros
(SILVA; SIRGADO; TAVIRA, 2010).
Todas essas formas são registros simbólicos pelos quais se perpetuam as memórias de
uma sociedade antiga, sendo que essa perpetuação ocorre por meio da atribuição de novas
significações aos eventos comemorados ao longo das gerações - cultura.
A Memória pode-se traduzir como as reminiscências do passado, que afloram no
pensamento de cada um, no momento presente. Segundo Izquierdo (2004) memória “é a
aquisição, conservação e evocação das informações, dos fatos vividos por cada indivíduo”. O
mesmo autor (2004) diz ainda que “nada somos além daquilo que recordamos”.
Partindo dessas definições cotidianas para um termo que Vigotski (2007, 2008) define
dois tipos de memória em seu estudo: a primeira segue a memória natural, atrelada às
percepções vinculadas ao ambiente externo e seus estímulos (funcionamento psíquico
elementar) e a memória mediada, estruturada por signos, mais especificamente, a palavra
(funcionamento psíquico de ordem superior). O segundo tipo mereceu uns destaques teóricos
do autor, pois Vigotski observou – em suas pesquisas com crianças e adultos – diferentes modos
de se memorizar e relacionar os atos de lembrar ao modo de usar e de se apropriar dos signos.
A partir dessa concepção, pode-se relatar as experiências de vida trabalho que fornecem
um sentido de pertinência ao narrador (auto)biográfico, abrindo a possibilidade de novas
reflexões a ele/a, ao grupo do qual participa e aos pesquisadores.
Os autores também refletem que a memória dos professores tem uma grande influência na
formação de cada um e se constitui um saber que marca a história do aluno. Pois Lima (1995) entende
que nenhum aluno esquece tudo, ou lembra-se de tudo que viveu na escola, mas que essas experiências
dão a ele um saber que é algo que diferencial dos outros, pois a escola é um espaço programado de
formação social e cultural.

METODOLOGIA
Esta pesquisa é de dois tipos, bibliográfica e de campo de modo que pode-se denotar ela
como uma pesquisa biográfica com predomínio do entendimento de aspectos especiais da
professora em estudo para um entendimento de uma formação docente do turismo.
A população e a amostra se equiparam a professora tida como especial no Curso de
Turismo da UERN e o instrumento de coleta de dados utilizado foi um roteiro de entrevista
com questões abertas focando os objetivos da pesquisa. A análise dos dados priorizou o próprio
depoimento da professora tendo como técnica de tratamento a sua história oral.
O ENSINO EM TURISMO: formação
Estudo vem demonstrando que o avanço da tecnologia vem proporcionando grandes
avanços na demanda de produtos, onde se sabe um desenvolvimento significativo para século
XXI, pois o crescimento de consumidores está sendo imperceptível (ANSARAH, 2002).
A respeito desse desenvolvimento tecnológico, a atividade turística tem uma grande
porcentual no desenvolvimento global, pois, como se sabe o turismo, é capaz de gerar
criatividade e capacidade de diferenciar-se no mercado econômico. Contudo, ela necessita de
agentes profissionais capacitados para gerar essa inovação. Dessa maneira, as IES tem um
grande papel social na Interdicisplinaridade e multidisciplinaridade.
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Ansarah (2002, p. 39) informa que “a educação em turismo tem uma ampla capacidade
de inter-relaciona em que a criatividade combine o saber tradicional e o conhecimento aplicado
da ciência avançada e da tecnologia”.
A partir das conceituações ora explicitadas, conclui-se que o dinamismo profissional é
um processo difícil. Cabendo-se, um grande desafio para a maioria que estão em processo de
formação, e principalmente, para as instituições educacionais que são responsáveis em grande
parte pela formação destes profissionais.
Ampliando a discussão, Dencker (1998, p. 28) esclarece que:
[...] muitas são as disciplinas que tratam da questão do turismo e temos que
admitir que ainda hoje o turismo não constitui um corpo de conhecimento
independente, com dinâmica própria, mas está sujeito à influência de
diferentes paradigmas, o que prejudica a formação de uma corpo teórico
específico [...] O turismo não é uma ciência social entendida como corpo de
doutrina metodicamente ordenado, mas constitui uma disciplina em
desenvolvimento que emprega métodos e conceitos da maioria das ciências
sociais já consolidadas (DENCKER, 1998, p. 28).

Tais reflexões evidenciam que o fluxograma curricular das disciplinas do curso de
turismo devem abranger aspectos econômicos, sociológicos, culturais, ambientais, geográficos,
políticos, tecnológicos, administrativos, históricos, produto turístico, institucionais e muitos
outros.
Por essa razão, que Ansarah (2002) informa que “os cursos de turismo deveriam
trabalhar uma visão multidisciplinar para que os estudantes possam adquirir
interdisciplinaridade”.
Pelo exposto, a autora (2002) pressupondo-se que os alunos, ao encerrar os estudos,
estariam preparados para enfrentar as atividades profissionais que requerem dinamismo e
múltiplos conhecimentos.
Todavia, percebe-se que os docentes devem tomar contato com a atualidade, incluindo
práticas que deveriam ser habituais em sala de aula como: “simulações, efetuar convênios com
empresas do setor, elaborar projetos de pesquisa conjunta com outras disciplinas e/ou empresas
com linguagem científica e de mercado, entre outros” (ANSARAH, 2002, p.27).
Ansarah (2002) expõe, que:
Um dos maiores problemas que a educação em turismo está enfrentando é a
falta de professores bacharéis em cursos de turismo e hotelaria titulados
(mestres e doutores), impactando desfavoravelmente na qualidade dos cursos
oferecidos no Brasil (ANSARAH, 2002, p. 31).

Assim, essa ausência de educadores titulados em mestre ou doutores, irar influência a
capacitações de seus discentes e o preparo para o desenvolvimento no mercado.
Já Trigo (apud Lage e Milone, 2000, p. 246) aponta que:
A questão é que um curso de turismo que não tenha professores formados em
turismo e/ou hotelaria ou docentes com experiência razoável em alguma
empresa séria do “trade” turístico corre o risco de “enrolar” os alunos e
resvalar para a picaretagem. Pode ser ainda pior se esses professores forem
defasados já em sua própria área de conhecimento.

Importante apontar que, a educação em turismo sempre existiu problemas, e entre umas
delas, são aqueles docentes que planejam suas aulas com conteúdo dentro dos limites das
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disciplinas científicas tradicionais como: geografia, história e legislação, cultura, gestão e entre
outras, assim, deixam o curso com conteúdo restrito e de praticarem a ponte com vários tipos
de setores e segmentos turísticos.
Desse modo, é de suma importância do docente estarem atualizados nas novas
tecnologias, pois elas modificam o papel dos professores em relação ao processo de
aprendizagem, onde estará motivando e facilitando o processo de guiar na formação bacharel.
O ENSINO EM TURISMO: capacitação
Com, os novos segmentos que vem surgindo na área do turismo, os turismólogos estão
descobrindo áreas além dos segmentos tradicionais e gerando novas demandas no mercado.
Como contribuição a esse repensar, a área de atuação em turismo abrange empresas
macro, como em hospedagem, transporte, agenciamento, alimentação, entretenimento, eventos,
planejamento e entre outros.
“A principal função destas empresas, entretanto, é a de proporcionar a satisfação dos
desejos e necessidades dos turistas, obtendo lucro por meio de suas atividades, como em
qualquer nicho econômico” (ANSARAH, 2002, p. 41).
A autora (2002) menciona alguns dessas empresas (ver no Quadro 01):
QUADRO 01: Empresas no Ramo Turístico.

a.
Hospedagem: empresas relacionadas à acomodação em geral e com
diversas categorias (hotelaria, motéis, camping, pousadas, albergues...), cassinos,
shopping centers e, atualmente, o direcionamento para atuação em hospitais;
b.
Transporte: aéreos, rodoviários, ferroviários e aquaviários e demais
modais de transporte;
c.
Agenciamento: em agências de viagens, operadoras e representações
(GSA e Consolidadores);
d.
Alimentação: restaurantes, fast food, cruzeiros marítimos, parques
temáticos, eventos e similares;
e.
Lazer: com atividades de animação/recreação – clubes, parques
temáticos, eventos, empresas de entretenimento, agencias, cruzeiros marítimos, hotéis,
colônias de férias;
f.
Eventos: empresas organizadoras para atuação em mini e megaeventos,
e também feiras, congressos, exposições de caráter regional, nacional e internacional
ou similares;
g.
Hospitalidade: atuação no núcleo turístico em atividade de caráter
hospitaleiro;
h.
Órgãos oficiais: atuação em planejamento e em programas estabelecidos
por uma política de turismo, fomento, pesquisa e controle de atividades turísticas;
i.
Consultoria: atuação em pesquisa e/ou em planejamento turístico;
j.
Marketing e vendas turísticas;
k.
Magistério: cursos de graduação, pós-graduação, especialização,
extensão, atualização e cursos livres;
l.
Publicações – empresas e/ou instituições de ensino para atuação em
editoração específica, escritor de textos para jornais e revistas especializadas;
m.
Especialização em mercado segmentado; turismo ecológico, social,
infato-juvenil para idosos, deficientes físicos, de negócios, segmentos étnicos ou
culturais em geral;
n.
Pesquisa: centros de informação e documentação;
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o.
Outros ramos de conhecimento humano: algumas áreas novas, quando
tomadas em uma dimensão mais ampla, estão surgindo, como geração de banco de
dados para o turismo, tradução e interpretação dirigidas para o setor, instituições
culturais, informática aplicada ao turismo, entre outras.
Forte: Adaptação de Ansarah (2002).

Em sínteses, essas áreas subdividem-se em várias outras, oferecendo uma série de
oportunidades para as quais os discentes em turismo devem estar preparados, principalmente
para atividades de planejamento e gestão da área que irá gerar no mercado de trabalho.
Contudo, são tarefas complexas que exigem a atuação de profissionais especializados,
com conhecimento e formação para a área – os bacharéis em turismo.
Vale ressaltar que para chegar nesse objetivo ou ter a eficácia, nas empresas do setor,
além da competência, o profissional precisará de determinação, criatividade, visão, disposição
para inovar, confiança em si mesmo e nas suas ideias, paciência e preparação apropriada, visões
que um discente do curso de turismo deverá ter.
No contexto do turismo, os novos segmentos que vem surgindo na área, os turismólogos
estão descobrindo áreas além dos segmentos tradicionais e gerando novas demandas no
mercado.
Entretanto, os profissionais em turismo tem que ter criatividade, liderança, iniciativa,
capacidade de diferenciar-se, essas características são itens que os docente devem cultivar em
sala de aula.
BIOGRAFIA: história de vida
Bem, sou filha de nordestinos, natural de Santos/SP e aos sete anos fui morar em Natal,
estado de origem da minha mãe. Meus pais sempre somaram esforços para que eu tivesse uma
boa escola e me orientaram a ser uma excelente aluna. Eles sempre diziam que a única coisa
que poderiam me deixar e que ninguém iria me tirar seria a educação, são os estudos e essas
palavras ficaram marcadas em meu coração e na minha mente e são minha inspiração para
desempenhar a minha profissão com amor e dedicação,
Com relação a minha escolha profissional, ingressei no Curso de Turismo na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte no ano de 2000, influenciada pela minha irmã
que já era aluna do Curso e fui me encantando com a área. Sempre gostei bastante de viajar e
conhecer novas culturas e essa era minha ideia inicial com relação ao Curso, mas depois fui
descobrindo como esse campo é extenso e tem inúmeras possibilidades, dentre todas elas, me
encantei mais pelo universo do lazer. Durante a graduação, tivemos várias dificuldades,
impasses, ausência de laboratórios, poucos livros na Biblioteca e falta de estágios, mas isso
nunca me desanimou nem tampouco me fez em pensar em desistir do Curso. Acreditava e ainda
acredito muito na área e que é responsabilidade minha (nossa) exercer meu papel com qualidade
e perseverar naquilo em que acredito. Durante minha graduação me envolvi com pesquisa,
participava de eventos acadêmicos e também com atividades extensionistas. Estagiei na
hotelaria, passando por vários setores, mas o que mais me identifiquei foi com o setor da
Animação, onde desenvolvíamos tanto atividades com os hóspedes quanto com os nossos
clientes internos, foi um tempo de muita aprendizagem. Durante o estágio, ganhei um prêmio
de melhor estagiária do hotel e depois fui contratada.
Desse período, guardo também grandes lembranças de professores que foram decisórios
em minhas escolhas e que até hoje guardo na memória e me espelho em desempenhar meu fazer
docente.
Poucos meses após me formar, em 2004, fui fazer uma Especialização em Estudos do
Lazer na Universidade Federal de Minas Gerais e ao mesmo tempo, abri uma agência de viagens
com mais dois amigos de faculdade, essa agência era especializada em Turismo Pedagógico.
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Atuamos aproximadamente por um ano e meio, foi um tempo maravilhoso, já que tinha amigos
como parceiros profissionais e também com crianças, procurando de alguma forma contribuir
com uma educação para e pelo turismo (lazer).
Depois, em 2005, me apareceu uma oportunidade para trabalhar na Secretaria de Esporte
e Lazer do Município de Santarém/PA e não hesitei em aceitar o convite. Já que sempre tive o
desejo de atuar no poder público, sempre quis dar um retorno para a Sociedade que investi em
minha formação (estudei em universidade pública e a mesma é paga por todos os cidadãos),
queria retribuir. E também foi outra grande experiência em minha vida, coordenava um projeto
de esporte e lazer intergeracional, com recursos do Governo Federal e me realizava ao ver a
alegria nas pessoas que eram beneficiadas pelas nossas ações, acredito que aprendi muito mais
do que ensinei. Foi um tempo muito bom e com grandes recordações.
Por questões familiares, tive que retornar para Natal e fiquei sem trabalhar por quase
seis meses, deixei vários currículos, mas sem nenhum retorno. Nessa época, já estava com meu
certificado da pós em mãos e decidi deixar meu currículo nas instituições de ensino superior e
graças a Deus – acredito muito “nele” – fui chamada para participar de uma seleção docente na
Faculdade Câmara Cascudo, atualmente Estácio de Sá, para ministrar a disciplina “Estudos do
Lazer” no Curso de Turismo, fui selecionada e por um ano e meio fiquei ministrando aulas
naquela Instituição.
Paralelamente, apareceu um concurso para professor substituto do Departamento de
Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para ministrar as disciplinas
de Recreação, Lazer e Animação. Participei do processo e mais uma vez, fui aprovada. Essa
aprovação me possibilitou também dar aulas no Curso de Turismo e voltar ao meu setor de
aulas na época da graduação e agora como docente, foi uma experiência inesquecível. Foram
dois anos (duração do concurso), onde pude compartilhar conhecimento e aprender bastante.
Em dezembro de 2007, recebi um convite para ser Coordenadora do Curso de Turismo
da FACEX e com muita alegria aceitei e tive que sair da Faculdade Câmara Cascudo, já que
ainda ministrava aulas na UFRN e não teria como conciliar os três empregos. Sou muito grata
a FACEX, pelos diretores, por todos os professores que tive oportunidade de trabalhar, por
todos os alunos que pude contribuir em sua trajetória acadêmica e demais funcionários. Poder
ter dito a experiência como gestora, me fez amadurecer muito, já que foram muitos os desafios,
pude ouvir mais as necessidades dos alunos promoverem eventos científicos, investirem em
viagens de campo, criar grupo de pesquisa, realizar atividades de extensão e renovar
continuamente minhas práticas, enfim acho que era uma Salete antes e outra depois da FACEX.
Além de coordenar o Curso Bacharelado em Turismo também coordenava o Curso Tecnológico
em Hotelaria, ministrei aula nos dois cursos, bem como nos cursos de Secretariado Executivo
e Gestão Pública. Os quatro anos nessa Instituição me marcaram, foi um divisor de águas na
minha trajetória profissional.
Em agosto de 2008, fui aprovada na seleção da primeira turma do Mestrado em Turismo
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, pela graça de Deus fui à primeira
colocada. Foi uma alegria tamanha, muito maior do que ter sido aprovada no vestibular. Os dois
anos do Mestrado foram muito puxado, com muita dedicação as leituras e ainda trabalhando
(coordenava o Curso da FACEX, ministrava aulas tanto na FACEX quanto na UFRN e estudava
pro Mestrado). Mas valeu a pena, toda a dedicação, consegui defender minha dissertação em
junho de 2010, com muito louvor.
Em 2010, fiz o Concurso para professora efetiva do Curso de Turismo na Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte/ Campus Central, antes já havia feito dois concursos: um no
IFMA (Instituto Federal do Maranhão) e outro na UFRN/Campi de Currais Novos, e fui
aprovada no segundo lugar. Em dezembro de 2011, tomei posse na UERN e tive que pedir
minha rescisão do contrato da FACEX.
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Um novo ciclo se começava na cidade de Mossoró e que me tem rendido muitos bons
frutos, desenvolvo atividades de ensino e extensão, estimulo a pesquisa, organizo eventos e
viagens de campo. Tenho muito autonomia e satisfação em realizar o meu trabalho. E tenho
aprendido muito também, ensinando e aprendendo.
Em agosto de 2014, fui aprovada na seleção do Doutorado em Estudos do Lazer na
Universidade Federal de Minas Gerais e pra minha surpresa e alegria, fui aprovada em primeiro
lugar novamente, só que tenho que agradecer muito a Deus por me presentear tanto! Porém não
obtive minha liberação e tive que conciliar minhas atividades profissionais com os meus
deslocamentos até Belo Horizonte para assistir minhas aulas, sem prejudicar nem meus alunos,
nem minhas aulas no doutorado. Foi um semestre muito cansativo, mas muito recompensador...
Em março de 2015, obtive meu afastamento para capacitação docente e desde então,
tenho me dedicado exclusivamente ao meu Doutorado, residindo na cidade de Belo Horizonte.
Aonde quero chegar? Ainda tenho muito planos, quero tentar o Doutorado Sanduíche
na Europa no ano que vem, aprender francês, depois quero fazer o Pós-Doutorado, continuar a
dar minhas aulas, promover eventos, atividades de pesquisa e extensão, quero transformar vidas
e me transformar, quero que nunca me falte ânimo, motivação para continuar fazendo as coisas
que acredito, mas principalmente quero que Deus esteja a frente de todos os meus planos e
projetos, porque sem Ele nada vale a pena.
TRAJETÓRIA E SONHO DE PROFESSORA “NINJA”: formação profissional do
docente no turismo
Tempo de atuação como professora no Curso de Turismo? Por que você escolheu ser
professora no Curso de Turismo? Em que aspecto a formação falhou em relação a sua carreira?
Quais as dificuldades encontradas na sua prática profissional? Como você faz para conhecer
seus alunos? Quais as dificuldades que seus alunos possuem em suas disciplinas? E como você
maneja essa dificuldade? Essas são algumas questões aqui refletidas, que, se não aprofundadas
merecem uma discussão.
Iniciou sua primeira experiência fazendo o papel de professora desde 2006, porém na
UERN desde dezembro de 2011. Sua trajetória de vida foi seguindo para esse caminho. Achado
que a grande sacada foi quando descobriu a educação e o amor pelo lazer, incluindo o turismo,
que é possível resinificar o olhar, que é possível mudar as práticas, mudar o mundo e alguns
professores da sua graduação foram fundamentais também em sua escolha.
A professora deste início teve o pensamento positivo e sempre acreditou que nunca ouve
falhas, pois para seus pensamentos, as coisas eram para ter sido como foram algumas
dificuldades apareceram, desafios foram superados, mas essas trajetórias, cada fato,
contribuíram para sua experiência de hoje.
Sua maior dificuldade foi manter o foco dos seus alunos, sempre fazendo auto avaliação
de sua metodologia e também fazendo perguntas aos seus discentes como eles podem melhorar,
fazendo disso algo constante. Com isso ela busca atualização, seu conhecimento prévio, lê e
pesquisa tudo que ainda não está em seu alcance.
Apesar de já ter passado por vários anos de docente, ainda não existe uma receita pronta
para conhecer seus alunos. Mas deixa claro que procura memorizar o nome deles, presta atenção
na sua fala e principalmente no que eles têm a dizer, bem como na sua fisionomia. E acrescenta
que vai mais além do quê um simples contato entre docente e discente, nos corredores e sala de
aula, procura ter um diálogo e saber um pouco mais, para além do aluno, de informações
acadêmicas, mas saber sobre sua vida, seus interesses, em que acreditam e aos poucos vai
conquistando uma relação de confiança.
Acreditando que a maior dificuldade que seus alunos têm seja em elaborarem os
fichamentos e as resenhas, que geralmente são solicitados em suas disciplinas. Alguns textos
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mais densos, também são solicitados, pois são fundamentais para o entendimento do conteúdo
do aluno. Para solucionar essas demandas a professora sempre orienta como devem fazer as
atividades, do fichamento ao relatório de viagem de campo. Ela passa um modelo com os itens
que devem conter e com relação aos textos, busca estratégias para dar mais fluidez à
compreensão deles.
DENOMINAÇÃO ESPECIAL PARA A DOCENTE NO CURSO DE TURISMO E NO
CAMPO
Passados quatro anos dessa primeira experiência como professora no curso de turismo,
deparou-se como “professora ninja”, tal termo considerado pelos seus discentes. Deixado claro
suas concepções sobre tal princípio de ser considerada como ninja, pela dominação de muito
conteúdo, visto que carrega uma bagagem de conhecimento, conhece os autores e articular as
ideias, relaciona os temas que estão sendo trabalhados em sala de aula, refletindo e resgatando
os conteúdos que já foram passados no primeiro semestre e que tem uma relação direta com o
quê estão em discussão dando uma simetria de relacionamento com o conhecimento que esta
sendo passado.
Também possui um dom de compreensão, percebendo quando seus alunos querem falar
algo, ela tende a estimular a participação deles. Além disso, o fato de estar envolvida tanto com
o ensino, pesquisa e extensão, promove eventos e viagens/ visitas técnicas, chaga no horário e
desafia-os e exigir o retorno deles em o compromisso em fazer tudo bem feito.
Após essas afirmações, fica claro sua paixão como educadora e como articula seu
conhecimento, seguindo dois grandes autores em sua linha de prática, são eles Rubens Alves e
Paulo Freire, grandes educadores que revelam que ensinar é muito mais do que
repassar/reproduzir conteúdo, mas ensinar é fazer vibrar a alma tanto do aluno quanto do
educador, que aprender é recíproco, se aprende e se ensina ao mesmo tempo e é isso que ela
busca, que tenta fazer.
Procura ela também estudar sempre e avança na compreensão do fenômeno turístico,
que é orgânico, que envolve uma série de atividades e de agentes sociais. Os métodos utilizados
são os mais variados possíveis: desde a realização de seminários, curtas-metragens, debates,
eventos até a elaboração e execução de roteiros turísticos. Em todas essas práticas procura
envolver e motivar o aluno com sua participação, mostrando que ele é corresponsável pelo
resultado, quer seja positivo ou não.
O turismo poderia contribuir com o planejamento e principalmente com o
desenvolvimento de projetos dentro do Turismo Rural, baseado nos princípios do Turismo de
Base Comunitária, por exemplo, orientar os residentes sobre o fenômeno turístico e saber do
interesse por essa atividade; fortalecer os modos de vida local; valorizar os elementos da
natureza; estimular as atividades de produção tradicionais e possibilitá-los como um atrativo
turístico e identificar os saberes locais e grupos culturais.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Pretendeu-se nesse trabalho enfocar as noções de memória numa narrativa (auto)
biográfica e biografia, como memória individual e coletiva numa discussão na capacidade
profissional da docente, que tem o título de “professora ninja”.
Dessa forma, pode-se concluir que a conclusão que as narrativas (auto) biográficas
possibilitam ao professor desvendar o seu agir profissional e compreender sua metodologia
pedagógica, pois olhar para seu passado ajudará a compreender sua ação presente/futuro.
Assim, salientamos a necessidade de compreensão e aprofundamento de tal estudo
(auto) biográfico do docente no curso de turismo para a compreensão do pensar sobre sua
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formação e prática, pois é nessa metodologia que se proporcionará o futuro que atuarão no
mercado.
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HISTÓRIA ORAL: Perspectivas e abordagens na reconstrução da memória histórica
Francisco Evandro de Araújo23

RESUMO
O
presente
artigo
aborda
a
História
Oral
como
uma
perspectiva
teórico/metodológica/interdisciplinar de significativa importância para a reconstrução da
memória histórica, principalmente dos grupos sociais aos quais a forma escrita da nossa língua
foi negada das mais diversas maneiras. Fundamentados em Alessandro Portelli, Marieta de
Morais Ferreira entre outros, procuramos entender e demonstrar a relevância da História Oral
como uma metodologia que envolve importantes procedimentos e atitudes do pesquisador,
entre estes, a questão da ética e da compreensão de que, aqueles a quem ouvimos não podem
ser tomados como meros objetos da pesquisa, mas como coparticipantes desse processo que é
a reconstrução da história embasada na memória, seja social ou coletiva. Podemos compreender
que História Oral e Memória andam juntas. As memórias reconstruídas através da oralidade
podem nos revelar aspectos das tradições de grupos sociais específicos, contribuindo para
educação e até para uma reeducação da sociedade de forma mais interdisciplinar tendo em vista
que tal metodologia é usada por várias ciências sociais e humanas.
Palavras-chave: História Oral, interdisciplinaridade, metodologia, ética, memórias.

A história faz-se sem dúvidas, com documentos escritos. Quando há. Mas
pode e deve fazer-se sem documentos escritos, se não existirem [...] faz-se
com tudo o que a engenhosidade do historiador permite utilizar para fabricar
seu mel, quando faltam as flores habituais: com palavras, sinais, paisagens e
telhas (...) com tudo o que, sendo próprio do homem, dele depende, lhe serve,
o exprime, torna significante a sua presença, atividade, gostos e maneiras de
ser.
Lucien Febvre

A produção historiográfica nos últimos anos tem se dedicado a estudar objetos até então
vistos com desconfiança por muitos historiadores. Reconstruir histórias de bairros e cidades
tomando por base a memória dos idosos; registrar a perspectiva de afro-brasileiros através de
suas memórias identitárias; estudar o meio rural e a história dos trabalhadores rurais e suas
práticas agrícolas de subsistência se apoiando, principalmente em testemunhos orais estão entre
os muitos fenômenos tomados por objeto de investigação em pesquisas acadêmicas.
Muitos questionaram a veracidade histórica destas pesquisas, outros perceberam que a
história não é feita apenas de grandes feitos de personalidades ilustres como prefeitos, coronéis
fazendeiros e brancos, todos direta ou indiretamente, faziam parte de uma trama maior, de uma
grande “colcha de retalhos” que podemos denominar de processo histórico onde estão presentes
múltiplas personagens, em muitos casos, quase anônimas.
23
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Esse anonimato foi se desfazendo na medida em que se adotou uma postura investigativa
onde não só documentos escritos e oficiais eram usados, mas uma gama de outros registros foi
sendo incorporado ao cabedal de fontes dos historiadores. Entre estas fontes, a memória se
tornou um suporte/ferramenta primordial para se reconstruir um passado de forma menos
injusta já que, “a maior potencialidade deste tipo de fonte é a possibilidade de resgatar o
indivíduo como sujeito no processo histórico”. (FREITAS, 2002, p. 50).
Tomando por base os depoimentos orais e, sustentado pelos métodos da História Oral,
o historiador tinha em mãos a ferramenta que faltava para tirar do anonimato vários personagens
e reconstruir uma história menos lacunar, menos elitista.
Porém, é pela oportunidade de recuperar testemunhos relegados pela História
que o registro de reminiscências orais se destaca, pois permite a documentação
de pontos de vista diferentes ou opostos sobre o mesmo fato, os quais,
omitidos ou desprezados pelo discurso do poder, estariam condenados ao
esquecimento. (FREITAS, 2002, p. 48).

Como podemos perceber a História Oral se tornou uma metodologia indispensável para
o historiador dos “derrotados” possibilitando a este tornar conhecida a ação de muitos sujeitos
que sempre foram ignorados pela história oficial. “Essa metodologia abre novas perspectivas
para o entendimento do passado recente, pois amplifica vozes que não se fariam ouvir”.
(FREITAS, 2002, p. 50).

Assim como os modos de vida de afro-brasileiros e comunidades de negros no Brasil,
os trabalhadores do campo, principalmente os produtores de subsistência, sempre foram
relegados ao esquecimento como se não existissem e como se o seu valor histórico/analítico
não fosse digno da nobreza de Clio. Sobre este esquecimento,
Poder-se-ia falar da produção de um certo silêncio que pode ser pensado como
sintoma e resultado da profunda desqualificação que historicamente tem
sofrido a atividade agrícola no contexto das experiências sociais no campo.
Como atividade de pobres expropriados e submetidos a uma teia paternalista
de dominação, o espaço social do sertão agrícola, na sua cotidianidade, não se
adéqua a uma construção celebrativa da vida sertaneja. (BARBOSA, 2002, p.
120).

Como podemos observar a História Oral tem o papel político de tirar do anonimato estes
que até então foram ignorados em sua dignidade histórica. Trazer à tona todo o valor daqueles
que, em seu esforço cotidiano, deixaram suas marcas na terra onde trabalhavam e produziam,
forjavam e eram forjados no espaço rural e urbano, é um dever não só do historiador, mas de
todo cientista social comprometido com uma produção de conhecimentos onde se dá a
oportunidade e o reconhecimento do direito à posteridade, direito à memória. Como nos diz
Sonha Maria de Freitas, a metodologia da história oral nos aponta novas possibilidades para se
compreender o passado já que é uma forma de tirar do silêncio vozes que de outra forma não
poderiam ser ouvidas dando lhes seu verdadeiro lugar no processo histórico.
E sobre essa relação entre História e Memória, (Freitas, 2002, p. 59) enfatiza: “História
é sinônimo de memória, havendo uma relação de fusão. Elas não se distinguem. A história se
apodera da memória coletiva e a transcreve em palavras. É nesse momento que a história dá
voz ao ‘povo’ pela primeira vez”.
Neste sentido podemos afirmar que não haveria História Oral sem memória e a
construção/reconstrução da memória não seria possível sem as técnicas da História Oral. E, em
se tratando de classes menos privilegiadas, o suporte da oralidade se torna imprescindível na
medida em que essas populações guardam apenas na memória suas práticas e experiências
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permeadas de significados que só dizem respeito àquele grupo social; são saberes e vivências
que não podem ser ensinados, mas apreendidos pela prática cotidiana da observação.
A MEMÓRIA COMO FONTE HISTÓRICA
A memória enquanto pressuposto de reconstrução do passado traz toda uma carga de
vivências empíricas que devem ser encaradas com seriedade e criticidade por parte dos
historiadores, pois como nos diz (HOBSBAWM, 2004, p. 37) “Os historiadores são o banco de
memória da experiência. Teoricamente, o passado – todo o passado, toda e qualquer coisa que
aconteceu até hoje – constitui a história”.
Ainda sobre a memória (FERREIRA, 2002, pp. 314-332) evidencia que: “A memória
é também uma construção do passado, mas pautada em emoções e vivências; ela é flexível, e
os eventos são lembrados à luz da experiência subsequente e das necessidades do presente”.
Como esse banco de memória, o historiador deve também se importar com o tempo
presente, afinal de contas, passado, presente e futuro são partes de um mesmo processo de
construção do cotidiano amalgamado na vida das pessoas – agentes deste processo que se
encontra em constante evolução.
O uso da memória como suporte histórico pressupõe o trabalho com uma técnica
contemporânea de pesquisa, a história oral com a qual se é capaz de ouvir o oprimido, recuperar
trajetórias de inúmeros grupos sociais dominados que, postos no esquecimento por uma
historiografia elitista, nunca foram reconhecidos como personagens importantes do processo
histórico, processo que vem se construindo não livre de embates intelectuais dentro da
academia.
As lutas pelos direitos civis, travadas pelas minorias de negros, mulheres,
imigrantes etc., seriam agora as principais responsáveis pela afirmação da
história oral, que procurava dar voz aos excluídos, recuperar as trajetórias dos
grupos dominados, tirar do esquecimento o que a história oficial sufocara
durante tanto tempo. A história oral se afirmava, assim, como instrumento de
construção de identidade de grupos e de transformação social — uma história
oral militante. Essa proposta, entretanto, não teve boa acolhida entre a
comunidade acadêmica, e menos ainda entre os historiadores. (FERREIRA,

2002, pp. 314-332).
Apesar de não ser bem acolhida pela comunidade acadêmica – no princípio – como
bem afirma Ferreira, a história oral vem ganhando um espaço cada vez maior na produção
científica, não só entre os historiadores, mas entre antropólogos, sociólogos e outras áreas das
ciências sociais, destaca-se aí seu caráter interdisciplinar onde a oralidade se torna uma
perspectiva essencial. Historiadores, antropólogos, sociólogos e filósofos capturam através da
“arte da escuta” como afirma Portelli, 2016, aquilo que documento nenhum pode transmitir que
é a essência do vivido, do sentido, do experienciado no cotidiano de comunidades e grupos
sociais diversos.
A memória, porém, muitas vezes é usada para oprimir e dominar, para impor uma
identidade de maneira coerciva de modo que se torna imprescindível o papel do historiador oral
na reconstrução de identidades autônomas. Como nos diz (LE GOFF, 2003, p. 24) “a memória,
onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o
presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação
e não para a servidão dos homens”.
Não podemos esquecer que quando estamos fazendo/produzindo história oral estamos
inseridos num processo que se dá de maneira dialógica onde sujeito (entrevistador) e objeto
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(entrevistado ou colaborador ) é participante ativo da reconstrução da própria memória, ele, o
colaborador, reelabora constantemente suas perspectivas e cabe ao entrevistador ficar atento a
estas nuanças nesta relação. Buscar perceber os silêncios, perceber nos gestos a subjetividade
de suas palavras para fazer uma análise mais crítica das afirmações. Às vezes é mais importante
entender os silêncios e omissões do que procurar uma suposta verdade, pois a memória é
subjetiva por natureza.
Em História Oral o entrevistado é considerado, ele próprio, um agente
histórico. Nesse sentido, é importante resgatar sua visão acerca de sua própria
experiência e dos acontecimentos sociais dos quais participou. Por outro lado,
a subjetividade está presente em todas as fontes históricas, sejam elas orais,
escritas ou visuais. O que interessa em História Oral é saber porque o
entrevistado foi seletivo ou omisso, pois esta seletividade tem o seu
significado. (FREITAS, 2002, p. 69).

A PRÁTICA DA HISTÓRIA ORAL E A QUESTÃO DA ÉTICA
Entre as críticas que se faz à História Oral podemos citar a que diz respeito à entrevista,
o ato de entrevistar tem suscitado muitos questionamentos quanto à forma como se deve
proceder com quem Portelli chama de fonte, outros chamam de colaboradores. Fontes, ou
colaboradores, não importa, o que se deve considerar na prática desta metodologia é que:
À semelhança de todos os pesquisadores, os historiadores orais têm a
responsabilidade não só de obedecer a normas confiáveis, quando coligem
informações, como também de respeitá-las, quando chegam a conclusões e
fazem interpretações – correspondam ou não aos seus desejos e expectativas.
Como somos agentes ativos da história e participantes do processo de fazê-la,
cabe-nos, por outro lado, situar a ética profissional e técnica no contexto de
responsabilidades mais amplas, tanto individuais e civis como políticas.
(PORTELLI, 1997, p. 13).

Diante do que falou Portelli e considerando que toda fonte tem seus problemas de
verdade podemos nos perguntar, até que ponto a fonte oral é confiável como produtora de
história tendo por base a memória das pessoas simples como os trabalhadores rurais? Haveria
objetividade no que se produz com a História Oral?
Para além da objetividade o que devemos por em questão é que a produção intelectual
baseada em oralidade, na entrevista, é marcada por uma relação de reciprocidade. Um novo
relacionamento se impõe na produção do conhecimento, um relacionamento baseado na noção
de igualdade e diferença.
Somente a igualdade faz a entrevista aceitável, mas somente a diferença faz a
relevante. O campo de trabalho é significativo como o encontro de dois
sujeitos que se reconhecem entre si como sujeitos, e consequentemente
isolados, e tentam construir sua igualdade sobre suas diferenças de maneira a
trabalharem juntos. [...] Por outro lado, quando o encontro tem lugar à luz da
igualdade, não somente o observador mas também o ‘observado’ podem ser
estimulados a pensarem diferentemente sobre si mesmos. Isto joga nova luz
sobre velho problema: a interferência do observador na realidade observada”
(PORTELLI, 1997, p. 23-24).

Quem está com a autoridade de afirmar o que quer que seja sobre a realidade? Antes de
fazer qualquer afirmação baseada em interesses de quem quer que seja, é preciso ter em mente
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que na construção do conhecimento com base em procedimentos orais não podemos esquecer
o “outro” que nos fala, suas perspectivas e sonhos, seus traumas, alegrias e sofrimentos. É nesta
capacidade de se deixar observar à medida que observa que se queda a noção de igualdade na
História Oral.
Não podemos deixar que o “eu” predomine nesta relação; que o respeito ao que eu
observo se sobreponha ao que o “observado” percebe. Nisto se fundamenta a prática do
“entrevistador bem-sucedido”.
Há algumas qualidades essenciais que o entrevistador bem-sucedido deve
possuir: interesse e respeito pelos outros como pessoas e flexibilidade nas
reações em relação a eles; capacidade de demonstrar compreensão e simpatia
pela opinião deles; e, acima de tudo, disposição para ficar calado e escutar.
Quem não consegue parar de falar, nem resistir à tentação de discordar do
informante, ou de lhe impor suas próprias ideias, irá obter informações que,
ou são inúteis, ou positivamente enganosas. (THOMPSON, 1992, p. 254).

A busca irrefletida pelo objetividade pode transformar o conhecimento limitado ao que
o pesquisador, despreparado teoricamente, imagina ser a verdade positivista no sentido do
conceito e ofuscando os reais significados do que foi relatado pelo colaborador em História
Oral.
Em seu Manual de História Oral, Carlos Sebe afirma que “Ao se materializar em
documento escrito, a história oral ganha a objetividade de qualquer outro documento grafado.
A dinâmica da palavra, porém, continua a existir, alheia ao conhecimento que o documento
escrito possa vir a produzir. (BOM MEIHY, 2002, p. 26). A objetividade não estará no que foi
dito ou não dito, mas na forma crítica como o cientista social vai proceder com sua análise, em
outras palavras, já sabemos que a memória é uma construção e como tal sofre influências do
meio social em que é construída.
A PRODUÇÃO ORAL EM SALA E AULA
Ciente da importância da oralidade na reconstrução do processo histórico seja em escala
nacional, regional ou local é que temos utilizado os mais diversos meios para ouvir e tirar do
anonimato vários tipos de informações que só os mais experientes podem nos transmitir. Ouvir
sobre a origem de algumas práticas e costumes presentes em nosso dia a dia nos faz
compreender como empobrecemos nossas aulas de história quando não nos valemos desta
metodologia.
É através do ato de ouvir que temos tido a oportunidade de saber as histórias dos nomes
das ruas, a origem de alguns monumentos como o Cruzeiro de São Francisco situado aqui na
cidade de Itapiúna. Segundo Francisco Rufino24 este monumento foi construído para servir
como ponto de apoio às peregrinações para Canindé feitas em diversas épocas do ano, mas
intensificadas nas proximidades do mês de outubro, mês em que se comemora o dia deste ícone
da fé sertaneja.
E de certa forma a escola se torna um espaço privilegiado para este tipo de investigação
histórica, já que o ensino de história não pode se restringir ao passado presente nos livros
didáticos de forma pouco crítica. É neste espaço que se prepara o estudante para a compreensão
do verdadeiro sentido da história – reconstruir o passado com os olhos do presente, pois,
parafraseando Marc Bloch, a história é filha de seu tempo e como tal deve ser reelaborada com
a visão de quem está vivo, é claro que como historiadores, temos que ter cuidado com o
anacronismo, mas esta é uma preocupação muito acadêmica. A história escolar deve se
24
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preocupar não em formar historiadores, mas cidadãos conscientes de sua historicidade e das
tensões do processo que envolve o que se registra na história para a posteridade.
Em suma, a história escolar é muito mais e, ao mesmo tempo, muito menos
que a história acadêmica. É mais porque inclui uma grande quantidade de
valores e crenças que se misturam em uma trama de relatos históricos cuja
finalidade prioritária é a formação, nos alunos, de uma imagem positiva [...]
de sua nação. (CARRERO, M.; ROSA, A.; GONZÁLEZ, M. F. ( Orgs.). 2007,
p. 18-19).

Além desta imagem positiva de nação, o aluno que é incentivado pelo professor a ouvir
os mais velhos em atividades planejadas vai ter contato com as contradições dos testemunhos
orais e ao mesmo tempo com as incongruências entre o que está oficialmente registrado e o que
a oralidade revela contribuindo para que este estudante tenha uma visão mais crítica sobre o
que ler e o que escuta.
A TRADIÇÃO VIVA E A ORALIDADE
Assim como na África, aqui no Brasil há muitos aspectos da história que só são possíveis
se registrar se nos valermos da oralidade. Comunidades rurais e práticas agrícolas de
subsistência ficaram de fora da “grande” história econômica, principalmente no Nordeste onde
o canavial era a produção mais importante e o resto não era digno de ser registrado, como já
citei anteriormente, assim como as memórias das comunidades negras afro-brasileiras que,
estigmatizadas pelas populações brancas, foram relegadas ao esquecimento nas mais diversas
ciências humanas e sociais.
Se, enquanto na África não se pode fazer a história sem mergulhar na “herança de
conhecimentos de toda espécie, pacientemente transmitidos de boca a ouvido, de mestre a
discípulo, ao longo dos séculos” (KI-ZERBO, 2011, p. 167), no Brasil também precisamos
repensar criticamente nossa história que foi construída a partir de escritos oficiais onde na
maioria das vezes se ignorou a importância das nações indígenas e negras na formação
sociocultural do nosso povo, tornando nosso processo histórico, a meu ver, excludente.
Nesse sentido deveremos questionar, até que ponto podemos confiar no que foi dito
pelos historiadores no Brasil até a década de 1930? Por que as nações indígena e negra não
estão presentes em nossa história de forma digna?
Atualmente há um movimento na direção de revisão crítica do nosso passado, revisão
esta que vem contribuindo para a produção de uma história mais inclusiva, que tem procurado
dar o devido valor ao amalgama de tradições presentes em nossa cultura. A oralidade está tendo
espaço como método de investigação para se repensar, de uma forma mais inclusiva, o nosso
processo de formação histórico-cultural.
No livro História Geral da África – v. 1, podemos notar como a palavra é uma criação
divina e que a fala é a força pela qual tudo pode acontecer, a guerra e a paz, a verdade e a
mentira, a magia boa ou ruim dependendo da educação que tenha recebido do seu mestre de
ofício. Entendemos porque, mesmo iletrados os historiadores ou guardiões de memória em
várias nações africanas são autênticos no que transmitem às gerações mais novas seja através
da música ou da poesia. Que a formação de um “tradicionalista” se dá no decorrer de toda a sua
vida tendo na experiência a fundação de suas práticas.
Apesar de tudo isso o colonizador tem, de forma cruel, reduzindo o valor destes
costumes e tradições. Felizmente, mesmo de maneira lenta, tem surgido uma geração de jovens
cientistas humanos que, através da catalogação de todos estes costumes, tem contribuido de
forma eficiente para a reconstrução de uma história da África onde se possa dar o verdadeiro
papel deste continente no mundo e, principalmente, no Brasil.
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É claro que podemos confiar no que foi dito. A pergunta é o que não foi dito? E desta
forma é preciso se valer das mais diversas fontes para se ter uma história mais justa com todos
– se é que podemos falar em justiça na história.
As nações indígena e negra africana não foram dignamente postas em nossa história
exatamente por sua exuberância e valor o que as transformava em um perigo para a relação de
dominação/subordinação empreendida naquele momento histórico/social.
Memória constrói identidade que por sua vez contribui para se questionar a realidade e,
o nosso colonizador assim com todos os outros em todos os tempos históricos, não podia correr
o risco de, ao submeter um povo á dominação, fazê-lo com a manutenção das noções da
historicidade da vida.
Como historiador podemos afirmar que a partir dos Annales25as perspectivas em relação
ao passado mudaram bastante, uma nova noção de fonte foi construída e dotada como uma
revolucionária metodologia que tirava do anonimato os despossuídos e “desprovidos” de
história. Neste caminho vemos surgir no Brasil várias produções acadêmicas como a Revista
Oralidades do Núcleo de Estudos em História Oral da USP – NEHO, a Associação Brasileira
de História Oral criada em 1994.
Todo esse aparato institucional e metodológico tem contribuído para que a palavra tenha
ganhado força aqui também no Brasil. E isso tem possibilitado a tomada de novos rumos por
nossos pesquisadores, tornando nossa produção historiográfica, antropológica, sociológica e
filosófica mais complexa na medida em que grandes debates são travados no meio acadêmico
sobre o valor do testemunho oral.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossa reflexão, apesar de não concluída, pôde deduzir que a História Oral tomada em
uma perspectiva teórico/metodológica/interdisciplinar pode colaborar de maneira eficaz para a
reconstrução da memória histórica, principalmente dos grupos sociais aos quais a forma escrita
da nossa língua foi negada das mais diversas maneiras. Apesar disso, na história escolar, ainda
engatinhamos com essa metodologia fazendo com que o papel ainda seja um suporte mais fiável
na hora de se estudar o passado. Contudo, de forma animadora, podemos perceber um
movimento que parte das universidades no sentido de darmos à tradição oral o seu devido lugar
no banquete de Clio.
A reconstrução de identidades sociais neste processo recíproco de relações entre
“observador” e “observado” transforma a História Oral num dos procedimentos mais adequado
quando se fala em reconstrução de identidades negadas entre estas podemos citar de
camponeses em geral e de afro-brasileiros em particular.
As memórias reconstruídas através da oralidade podem nos revelar aspectos das
tradições de grupos sociais específicos, contribuindo para educação e até para uma reeducação
da sociedade de forma mais interdisciplinar tendo em vista que tal metodologia é usada por
várias ciências sociais e humanas.
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UM APANHADO ACERCA DOS CONTEXTOS E METODOLOGIAS ATUAIS NO
ENSINO DE HISTÓRIA NO BRASIL
Gislânia Dias Soares26
Paulo Augusto Tamanini27

RESUMO
O presente artigo traz em seu escopo uma reflexão acerca do Ensino de História e suas
abordagens metodológicas, discutindo a implementação de práticas inovadoras de ensino em
sala de aula frente às práticas ditas memorialistas e/ou tradicionais. Na primeira parte do estudo,
tecemos uma discussão teórica sobre a temática e suas implicações para a prática docente,
cotejando os estudos de Bittencourt (2011) e Fialho (2016). Na segunda parte, apresentamos
um levantamento das pesquisas acadêmicas registradas no Catálogo de Teses e Dissertações da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES que versaram sobre
metodologias de ensino de História, entre os anos de 2008 a 2018. O apanhado tem o intuito de
verificar a pertinência da temática como objeto de investigação nos Programas de PósGraduação, no Brasil e suas repercussões práticas para o Ensino de História.
Palavras-chave: Teoria; Metodologia; Ensino de História; Estado da Arte.

INTRODUÇÃO
O mundo no qual vivemos está em constante transformação e expansão, marcado por
incertezas, provisoriedade e/ou transitoriedade (HABERMAS, 2000; BUCK-MORSS, 2002).
A dinâmica de transitoriedade das certezas e a falta das permanências influenciam também o
cenário educacional, impulsionando inquietações sobre como promover um ensino que
contemple as exigências da atualidade. Parece não caber mais às escolas um modelo de ensino
apenas generalizante, fragmentado e reducionista, nem tão pouco uma prática pedagógica dita
conservadora com um processo de ensino pautado apenas na transmissão de conteúdos pelos
docentes. Em consequência, se faz urgente a adoção de uma abordagem contextualizada e
problematizadora do conhecimento nas nossas salas de aula. Tal demanda induz que as
instituições educacionais precisem revisitar e refletir sobre o entendimento de disciplina,
educação, escola, aluno, sociedade e conhecimento.
Sendo assim, ensinar História nesse novo milênio, em que o passado parece estar cada
vez mais sendo destituído de importância pelas novas gerações, tornou-se imperativo “mostrar
que é possível desenvolver uma prática de ensino de História adequada aos novos tempos
(alunos): rica de conteúdo, socialmente responsável e sem ingenuidade ou nostalgia” (PINSKI;
PINSKI 2008, p. 19).
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Esse artigo discute o ensino de História, na tentativa de responder a questões que têm
persistido ao longo da história da disciplina: quais conteúdos e métodos são os mais adequados
para ensinar História a todos os níveis. Para Bittencourt (2011), essa indagação deve estar
presente nos cursos de formação inicial, bem como na formação continuada dos professores,
para a efetivação de uma prática pedagógica que responda as demandas das atuais gerações.
Destarte, o desafio que se impõe ao professor de História é a heterogeneidade encontrada em
sala de aula, composta por diferentes sujeitos históricos e sociais, portadores de diferentes
anseios frente ao mundo contemporâneo.
TEORIA, METODOLOGIA E ENSINO DE HISTÓRIA
(...) É impossível compreender seu tempo para
quem ignora todo o passado; ser uma pessoa
contemporânea é também ter consciência das
heranças, consentidas ou contestadas.
René Remond

Consensualmente quando falamos em História remetemo-nos à antiguidade, ao passado.
O termo “história” era empregado para constituir relatos sobre as experiências dos homens no
tempo como escritos em pedras de túmulos, anéis de reis, dentre outros aportes, e apenas no
início do século XIX começam a ocorrer a sistematização do saber histórico de modo autônomo
e particular, com a figura do historiador e o emprego da História no sentido de investigação
(FIALHO; MACHADO; SALES, 2016). É imperiosamente necessário caracterizar, embora
que brevemente, as três principais correntes do pensamento histórico que exerceram acentuada
presença no ensino de História: Positivismo, Marxismo e Escola dos Annales.
No Positivismo, a História, como área de conhecimento e disciplina, foi marcada por
uma metodologia rigorosa e, como um saber genuinamente acerca do passado. Essa tendência
ficou conhecida como positivismo ou, Escola Metódica. De acordo com tal entendimento,
caberia aos estudos da área de humanas estabelecer métodos e técnicas semelhantes aos das
Ciências Naturais e o conhecimento produzido deveria ser sempre verdadeiro, isto é, o
conhecimento positivo da História (FIALHO; MACHADO; SALES, 2016). Destarte, a
concepção positivista de História é vista de forma inquestionável, verticalizada, onde o aluno é
um sujeito passivo, realizando atividades meramente mecânicas e descontextualizadas. Augusto
Comte, é considerado o pai do Positivismo.
Segundo Fialho, Machado e Sales (2016), a corrente Positivista foi posta em questão
pelo Marxismo (também chamado de Materialismo Histórico), tendo como expoentes Karl
Marx e Friedrich Engels, na segunda metade do século XIX. Essa corrente tenta explicar as
mudanças históricas através das condições materiais, modos de produção ou disputa entre
classes sociais existentes em determinado período histórico. No que tange ao ensino de História,
a referida concepção marxista aponta que a disciplina pode se tornar um instrumento
revolucionário, contribuindo para a formação da identidade de classe e, consecutivamente,
formando cidadãos críticos e revolucionários.
Contudo, foi no início do século XX, que o campo da História passou por uma das mais
significativas mudanças, a saber: a Escola dos Annales (História Nova). Para essa corrente
historiográfica o estudo da História é o estudo do cotidiano de um povo, do modo como viviam,
se organizavam, produziam ou se relacionavam política e socialmente em tempos e espaços
diversos. O Conceito de fonte histórica trazida por essa Escola
ampliou-se significativamente, entendendo-a como vestígios de naturezas
diversas deixados por sociedades do passado. O historiador, contudo, deve
dominar métodos de interpretação, entendendo que as fontes deveriam ser
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criticadas e historicizada. Nesse caso, a utilização das fontes históricas não
trata de buscar as origens ou verdades de fatos, como defendiam os positivistas
(FIALHO; MACHADO; SALES, 2016, p. 1051).

Nessa perspectiva, a diversidade de fontes históricas fez com que os historiadores
pudessem utilizar pinturas, fotografias, objetos, filmes, móveis, roupas e músicas como fonte.
Consequentemente, a noção de documento escrito também se multiplicou e passou-se a recorrer
a cartas, diários, jornais, receitas culinárias etc. Entre os autores que se destacaram nessa Escola
podemos citar: Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel, Jacques Le Goff e Pierre Nora.
Na década de 80, segundo Bittencourt (2011), teve início um período de intensa
discussão e renovação do ensino de História, acerca de seu método de ensino. O debate girava
em torno da sua caracterização enquanto disciplina exigir do aluno apenas “saber de cor”
nomes, datas e personagens ilustre, numa abordagem tradicional do ensino. Tais críticas ao
ensino de História voltado para uma História tradicional, impulsionou reformulações
curriculares e constatou-se a urgência da renovação de conteúdos e métodos por parte de muitos
professores, uma vez que estes enfrentavam nas salas de aula, alunos com diferentes condições
sociais e culturais. Materiais didáticos foram sendo substituídos, introduzindo-se nas aulas
depoimentos, textos de revistas, excertos de notícias de jornais, filmes, dentre outros.
Surge a necessidade de uma mudança geral no ensino de história. O método tradicional
pautado na memorização e reprodução do conhecimento, onde o aluno é passivo na relação
ensino-aprendizagem precisa ser substituído, dando lugar a contextualização em relação aos
conteúdos estudados. É mister o professor saber que: “quanto mais o aluno sentir a história
como algo próximo dele, mais terá vontade de interagir com ela, não como uma coisa externa,
distante, mas como uma prática que ele se sentirá qualificado e inclinado a exercer” (KARNAL,
2008, p. 28).
Nesse cenário, o que se deve ensinar na disciplina de história? Qual seleção de
conteúdos torna essa disciplina atraente para os alunos? Quais conteúdos garantem uma
formação adequada? Que metodologia é capaz de produzir um diálogo entre o que aconteceu e
foi produzido historicamente e o que é trabalhado em sala de aula, contextualizado com a
realidade e vivência do aluno?
Estudos de Karnal (2008) têm demonstrado a importância de o docente dominar e
abordar coerentemente o processo histórico, observando permanências e mudanças que, na vida
social, ressoam do passado até nossos dias. Na seleção de conteúdos, o professor precisa primar
por assuntos congruentes com os objetivos da disciplina, com as competências e habilidades
que deverão ser desenvolvidas pelo aluno ao longo de sua formação considerando as reais
necessidades dos mesmos. Outra possibilidade na escolha dos conteúdos, passa pelo momento
vivido, considerando as problemáticas atuais.
Para dar conta da complexidade do processo educativo e promover no aluno o
sentimento de pertencimento a história, o professor deve procurar escapar dos determinismos
no tocante a abordagem dos assuntos, pressupondo construir um diálogo entre passado e
presente, evitando o conhecimento neutro e acabado sobre fatos que aconteceram em outras
sociedades e épocas. Para Bittencourt (2011) adotar uma postura pedagógica inovadora em sala
de aula requer estudo, compromisso e responsabilidade por parte do ensinante, para que sua
ação docente tenha sentido e seja eficaz.
Nesse viés, o fazer docente do professor de história caminha para a inserção de novas
metodologias, oportunizando ao discente participar ativamente do processo ensinoaprendizagem, discutindo e problematizando os conteúdos para construir um saber pensante e
crítico. Se constitui como alternativa ou possibilidade, as concepções críticas e dialógicas. O
Método dialético quando utilizado no ensino de História e demais disciplinas escolares
promove o desenvolvimento do espírito crítico no aluno, haja vista a possibilidade de discutir
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o objeto problematizando-o. Nessa abordagem metodológica as coisas não são analisadas na
qualidade de objetos fixos, mas em movimento: nenhuma coisa está “acabada”, encontra-se
sempre em vias de se transformar, desenvolver; o fim de um processo é sempre um começo de
outro (BITTENCOURT, 2011).
Buscando promover um ensino de História que integra o saber do aluno e da comunidade
aos conteúdos apresentados pelas propostas curriculares, se apresenta o Método dialógico.
Conforme sublinha Bittencourt (20011, p. 234), “sua base reside na aquisição social do
conhecimento: Conhecer é um evento social, ainda que com dimensões individuais”. Paulo
Freire destaca e defende a importância do método dialógico em sala de aula, onde o professor
pelo diálogo estabelecido com o aluno apresenta a discussão/problemática, considerando que o
discente possui um conhecimento prévio sobre o objeto de estudo. Segundo Freire (1986, p.124)
O diálogo é a confirmação conjunta do professor e dos alunos no ato comum
de conhecer e re-conhecer o objeto estudado. Então, em vez de transferir o
conhecimento estaticamente, como se fosse uma posse fixa do professor, o
diálogo requer uma aproximação dinâmica na direção do objeto” (apud
BITTENCOURT, 2011, p. 235).

Nessa ótica, professor e aluno aprendem justos, partilhando saberes e vivências
essenciais para a construção de uma aprendizagem significativa.
Ainda no que concerne ao ensino de História, Bittencourt (2011) destaca que o mesmo
pode se articular com outras disciplinas numa perspectiva interdisciplinar, pois muitas vezes a
disciplina de História não dará conta sozinha de explicar um referido acontecimento, e por isso,
faz-se necessário buscar respostas em outras áreas do conhecimento. Acredita-se que é a partir
dos pontos de convergência entre as disciplinas que pode haver o entendimento de uma
realidade ou a resolução de um problema. As situações com as quais nos deparamos no dia a
dia não são isoladas. Afinal, vivemos em uma sociedade complexa onde a mais simples questão
precisa de um olhar mais abrangente, e as propostas interdisciplinares possibilitam desenvolver
esse olhar mais apurado.
A metodologia interdisciplinar em seu exercício requer como pressuposto uma
atitude especial ante o conhecimento, que se evidencia no reconhecimento das
competências, incompetências, possibilidades e limites da própria disciplina e
de seus agentes, no conhecimento e na valorização suficientes das demais
disciplinas e dos que a sustentam (FAZENDA, 1994, p. 69).

Todavia, essa integração não é uma atividade fácil, uma vez que demanda um
aprofundamento na área, além de um método comum a todas as disciplinas. Encontramo-nos
com inúmeras barreiras: de ordem material, pessoal, institucional e formativa para sua
efetivação em sala de aula. Entretanto, tais barreiras poderão ser transpostas pelo desejo de
criar, de inovar, de ir além, buscando a construção de um conhecimento coletivo. (FAZENDA,
1993).
É possível perceber que, nesses embates e discussões em torno de proposições sobre o
ensino de História o professor ocupa papel ímpar. Ele é responsável por gerir esse processo
mutante de construção de saberes, tendo como desafio cumprir um currículo extenso e formar
sujeitos críticos e autônomos, estabelecendo uma articulação entre o patrimônio cultural da
humanidade e o universo cultural do aluno. Nenhuma metodologia ou técnica de ensino
acontece de maneira exitosa se o professor não se lançar como mediador entre o conhecimento
historicamente acumulado e o aluno (BITTENCOURT, 2011). Nessa direção, o professor de
História deve estimular o aluno a aprender a se movimentar no tempo, a conseguir situar-se na
história das sociedades para compreender a sua.
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ESTADO DA ARTE: DESCRIÇÃO E ANÁLISE
A partir daqui, elencamos um sumário, uma síntese, um apanhado, um levantamento
acerca do que já foi produzido sobre teoria, metodologia e ensino de História. Para tanto,
consultamos o Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), ferramenta que possibilitou o acesso e a divulgação da
produção científica a nível de stricto sensu (mestrado e doutorado) em todo o país, para criarmos
um estado da arte.
Para Messina (1998, p. 01) “um estado da arte é um mapa que nos permite continuar
caminhando”. Ainda segundo a autora, “[...] Em um estado da arte está presente a possibilidade
de contribuir com a teoria e prática de uma área do conhecimento”. (apud ROMANOWSKI;
ENS, 2006, p. 40). A pertinência desse tipo de trabalho reside na abrangência desses estudos
em apontar os caminhos que vêm sendo seguidos e quais aspectos são abordados em detrimento
de outros, nesse tempo de avanços constantes na ciência e na tecnologia (ROMANOWSKI;
ENS, 2006).
Romanowski e Ens (2006) afirmam que para desenvolver a pesquisa tipo estado da arte
é necessário compreendê-la como um estudo descritivo e analítico, que segue etapas definidas
para que se alcance o objetivo desejado. Desse modo, a presente pesquisa foi realizada no dia
18 de setembro de 2018, no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, passando pelas
seguintes etapas:
a) Definição dos descritores: “metodologia”; “teoria”; “ensino de história”.
b) Acesso ao site <www.capes.gov.br>, clicando em Plataformas e, em seguida, em
Catálogo de Teses, para levantamento dos resumos e palavras-chave.
c) Com esta delimitação foram encontrados 196.945 resultados. Na tentativa de enxugar
esse resultado extenso, fomos refinando nossa pesquisa conforme as possibilidades que o
Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES dispunha. Na sequência marcamos no filtro Ano,
realizando nossa delimitação temporal de 2008 a 2018. O número encontrado diminuiu para
132.213. Continuamos nossa pesquisa clicando em Grande área conhecimento e foram
selecionadas somente aquelas intituladas Ciências Humanas, uma vez que a disciplina de
História pertence a esta área. O resultado baixou mais um pouco chegando a 27.602 estudos.
Em Área conhecimento refinamos novamente, selecionamos somente as disciplinas que se
relacionavam com História, o que resultou em 1.669 trabalhos. No campo Área de
Concentração, aplicando o critério da especificidade temática, foi selecionado somente o termo
Ensino de História por se relacionar com os descritores utilizados nesta pesquisa, chegando ao
resultado de 153 produções. Em seguida, acessamos na Plataforma Sucupira, às páginas das
153 obras para ler títulos, resumos e palavras-chave.
d) Para a análise das publicações a partir dos resumos, criou-se uma tabela com a
seguinte estrutura: título, autor, orientador, ano, instituição e programa stricto sensu.
e) Análise e elaboração das considerações finais.
No total, foram encontradas no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES 153 obras,
porém foram excluídas 150, por não apresentarem ligação com os descritores utilizados,
restando ao final da seleção, 03 dissertações. No entanto, é mister destacar que das 03
dissertações restantes, apenas 01 se aproximou do nosso tema, por contemplar 02 dos 03
descritores. Quando fizemos o download das produções para leitura foi que percebemos essa
realidade, uma vez que lendo título, resumo e palavras-chave as informações são insuficientes
para fazemos a análise dos trabalhos.
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No quadro a seguir, examinaremos as publicações encontradas no Catálogo de Teses e
Dissertações da CAPES considerando em sua estrutura: título, autor, orientador, ano, instituição
e programa stricto sensu.
QUADRO DAS OBRAS COLETADAS
Título

Autor

Ensino de História e projeto Deise
integrado: possibilidades para Angélica
a geração de aprendizagens.
Pasquali
Bascheira
O ensino de História nos anos Raquel
iniciais
do
Ensino Brayner da
Fundamental: as políticas da Silva
Secretaria
Municipal
de
Educação do Rio de Janeiro e a
perspectiva
do
multiculturalismo.
O ensino de História na Regina das
Educação Básica: reflexões Graças
sobre conceitos e metodologia. Figueredo
Godinho
Drehmer

Orientador

Ano

Instituição
UCS/RS

Stricto
Sensu
Profissional

UFRJ

Profissional

UNIVALI/SC

Acadêmico

Katani Maria 2015
Nascimento
Monteiro
Alessandra
Carvalho

2016

Amândia
2008
Maria
de
Borba

Fonte: Quadro organizado pela autora, com base nos dados colhidos no site da CAPES.

Analisando o quadro acima, percebemos que a produção acadêmica sobre o tema teoria,
metodologia e ensino de História tem sido tímida e não está entre as mais discutidas na
atualidade, apesar da importância que possui na formação do professor. Em um universo de 153
estudos relacionados ao ensino de História, no tocante a teoria e metodologia encontrar apenas
03 publicações, ou seja, menos de 2%, torna patente a necessidade de pesquisa nessa seara.
Observamos também, que as pesquisas sinalizam uma tendência para os programas de mestrado
profissional, em Instituições de Ensino Superior – IES privadas. Com relação à Região, os
dados demonstraram que a região Sul é a que mais pesquisou sobre o tema.
No que diz respeito ao tipo de pesquisa, a leitura dos resumos das 03 obras revelou que
somente Drehmer (2008) informou claramente o tipo de pesquisa realizada, a saber, qualitativa,
utilizando-se da metodologia descritivo-interpretativa, bem como dos procedimentos para a
coletas de dados: análise documental e observação. Esse tipo de abordagem é bastante comum
em pesquisas educacionais. Segundo Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa possui
cinco características: o investigador é o instrumento principal da coleta de dados, e o ambiente
natural é a fonte direta dos dados; é descritiva e os pesquisadores registram os dados e procuram
interpretá-los em sua totalidade; os pesquisadores preocupam-se com o processo e não com o
resultado; o significado atribuído às coisas e à vida pelas pessoas recebe atenção especial do
pesquisador e a análise dos dados passa por um processo indutivo.
Outra lacuna percebida em ambos os estudos foi a ausência da base teórica de suas
produções nos resumos. Entendemos que esse dado em especial é muito importante em um
trabalho acadêmico, pois consiste numa síntese das discussões já feitas por outros autores sobre
determinado assunto, servindo como embasamento para o desenvolvimento de um tema
específico (MARCONI; LAKATOS, 2004). Buscando apresentar ao leitor deste artigo, os
teóricos que embasaram os estudos aqui referidos, utilizamos a ferramenta Google para baixar
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as dissertações para leitura e extração dos dados pertinentes, haja vista os mesmos não se
encontrarem nos resumos que tivemos acesso.
Identificamos nas 03 obras pesquisadas dois grupos teóricos: um relacionado ao ensino
de História e práticas de sala de aula: Circe Maria Bittencourt, Leandro Karnal, Conceição
Cabrini, Marília Cruz, Selva Guimarães Fonseca, André Joanilho, Sônia Nikitiuk, Jaime Pinsk,
Carla Pinsk, Maria Auxiliadora Schmidt, Marlene Cainelli, Marcos Silva, Maria Aparecida
Toledo, Carlos Henrique Barros, Flávia Heloísa Caimi, Arlete Gasparello, Ernesta Zamboni,
Carmem Gil, Roger Chartier, André Fonseca, Ana Maria Monteiro e Bianca Barbalho Zucchi
e outro ligado à pesquisas em educação e áreas afins ( Ivani Fazenda – Interdisciplinaridade,
Maria Lúcia Aranha – Filosofia da Educação, Isabel Correa – Funções sociais da escola
contemporânea, Jacques Delors – Educação, Dinéia Hypolitto – Professor reflexivo, José
Carlos Libânio – Organização e gestão escolar, Edgar Morin – Filosofia, Antonio Nóvoa –
Formação de professores, Philippe Perrenoud - Formação de professores, Vera Candau –
Didática, Ana Canen – Multiculturalismo, Stuart Hall – Identidade e diferença, Maurice Tardif
– Saberes docentes).
Analisando a base teórica das pesquisas, percebemos que em ambos os trabalhos houve
a preferência pelos autores brasileiros consolidados na área de Ensino de História como: Circe
Maria Bittencourt, Selva Guimarães Fonseca, Jaime Pinsk, Carla Pinsk, Maria Auxiliadora
Schmidt, Marlene Cainelli e Marcos Antônio da Silva, o que nos aponta a pertinência de tais
autores para estudos e produções posteriores.
Detectamos ainda, que o tema alvo de nossa pesquisa tem ficado aquém do esperado no
quesito produção acadêmica. Fato esse que, desperta-nos para a necessidade de lançar um olhar
sobre a prática pedagógica do professor de história, por entendermos que o sucesso do ensinoaprendizagem, envolve uma proposta didática de modo a conceber um conhecimento crítico e
eficaz mediante os anseios da sociedade contemporânea.
CONCLUSÃO
Nosso intento ao conceber e escrever esse trabalho, foi oferecer subsídios ao professor
no processo de ensino aprendizagem, apontando caminhos e possibilidades didáticas. O
ambiente educacional na conjuntura atual demanda saberes, competências e habilidades
múltiplas. Nessa linhagem, cabe ao profissional da educação, especificamente ao professor de
História mostrar ao aluno a importância do ensino de História para a construção de um sujeito
crítico e mais plural.
Impende ressaltar, ainda, que embora o processo de ensino-aprendizagem tenha sofrido
mudanças ao longo da história, ainda há muito o que se discutir no encaminhamento dos novos
procedimentos, haja vista, que o ensino deveria centrar-se em discussões temáticas,
relacionadas com o cotidiano do aluno, seu trabalho e sua historicidade. O objetivo era
recuperar o aluno como sujeito produtor da História e não como um mero expectador de uma
história já determinada, produzida pelos heroicos personagens dos livros didáticos.
(SCHIMDT; CAINELLI, 2004, P. 15)
Nessa direção, o professor de História deve estimular o aluno a aprender a se
movimentar no tempo, a conseguir situar-se na história das sociedades para compreender a sua.
Só assim estará atuando como um mobilizador da inteligência coletiva (SILVA, 2001),
ajudando a criar e recriar o saber, contribuindo para o exercício da cidadania e, como
consequência, para construir uma sociedade mais justa, igual, democrática, solidária e
responsável.
Quanto ao estado da arte, permitiu um levantamento e análise do corpus formado por
153 resumos de pesquisas acadêmicas defendidas no Brasil sobre o ensino de História, no que
concerne a teoria e metodologia, no período de 2008 a 2018, extraídos do Banco de Teses e
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Dissertações da CAPES. No entanto, somente 03 dissertações abordaram alguma especificidade
da temática e, apenas 01 fez referência a categoria conceito e metodologia. Os dados confirmam
que essa área carece de atenção especial por parte dos pesquisadores, pois numa sociedade onde
a transmissão de informação e conhecimento é tão veloz, o docente não pode ter uma prática
engessada, tradicionalista, que se propõe a repetição de modelos que já não dão conta do
universo da sala de aula.
A situação diagnosticada na pesquisa apresenta um aspecto promissor no tocante a
possibilidade de novas produções, destinando-se àqueles professores de Histórias e de outras
áreas que desejam aprimorar sua didática, bem como sua ação enquanto agente transformador
da sociedade. Sabemos que artigos, ensaios e trabalhos como esse promovem discussões que
resultarão em mudanças significativas no campo educacional.
A pesquisa apontou que há necessidade de se unificar o modo de colocar os resumos no
banco de dados da CAPES, de forma que os dados informacionais sejam completos, possuindo
apresentação do tema, problematização, objetivos, metodologia com definição da abordagem,
tipo de pesquisa, procedimentos e instrumentos para coleta de dados, autores e resultados,
buscando dessa forma, tornar mais eficiente os resumos de futuras pesquisas. Outro destaque
que se faz necessário, diz respeito a dificuldade em encontrar as obras completas para leitura,
pois nem na biblioteca depositária as mesmas estavam disponíveis para consulta.
Por fim, esse estudo é destinado aos professores do Ensino Fundamental Maior e Ensino
Médio como instrumento de reflexão e apoio para elaboração e aplicação de práticas assertivas
em sala de aula, onde os alunos desenvolvam uma postura indagativa em relação ao ato de
conhecer, construindo de forma crítica e autônoma conhecimentos históricos significativos.
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IDENTIDADE E VIOLÊNCIA EM ABDULAI SILA: uma perspectiva interdisciplinar
Ianes Augusto Cá28

RESUMO
A identidade como uma categoria de representação social discursivamente construída, expressa
e percebida por diferentes linguagens que portam diferentes signos de identificação entre um
ou mais grupos humanos. Este estudo visa refletir a relação entre identidade e violência na
construção da nação guineense, levando em consideração o contexto histórico da formação da
sociedade e configuração do sistema político e social, apoiando-se nos teóricos e os autores que
exercem a crítica do colonialismo: Frantz Fanon (2008), Homi Bhabha (1998) e Édouard
Glissant (1995); e crítica literária de António Candido (2010). Sendo assim, este artigo
fundamenta-se na metodologia interdisciplinar à luz da complexidade, refletindo com outras
áreas do conhecimento das ciências humanas, estudos culturais e crítica literatura. O estudo
visualizou-se uma relação intrínseca entre identidade e violência na construção da identidade
guineense.
Palavras-chave: Identidade. Violência. Interdisciplinar. Guiné-Bissau. Literatura.
INTRODUÇÃO
Este estudo visa refletir a relação entre identidade e violência na construção da nação
guineense, levando em consideração o contexto histórico da formação da sociedade e da
configuração do sistema político e social. Portanto, dedica-se explorar o percurso reflexivo
sobre o tema identidade e violência, tendo em vista a importância crucial deste debate no
contexto social e político da sociedade guineense e as suas implicações na literatura
contemporânea. Entende-se que “as identidades” guineense assenta-se em noções: etnia,
religião, prática cultural, social e política. As “identidades” cultural da Guiné-Bissau são
complexas, tendo em conta o contexto histórico em que foi constituída: resistência do domínio
colonial segregacionista e a luta de libertação nacional que perdurou há mais de uma década.
Por consequência, instaurou-se um radicalismo contra o sistema, tendo como resultado a
violência e o processo da construção da “nação” consequentemente a identidade nacional
homogeneizada.
A identidade como uma categoria de representação social discursivamente construída,
expressa e percebida por diferentes linguagens que portam diferentes signos de identificação
entre um ou mais grupos humanos. Partindo-se da leitura crítica dos dois romances como
objetos de investigação: A última tragédia (1995) e Memórias SOMânticas (2016), este artigo
fundamenta-se na metodologia interdisciplinar à luz da complexidade, refletindo com outras
áreas do conhecimento das ciências humanas como: história, sociologia, antropologia, estudos
culturais e literatura, com função de auxiliar a nossa investigação. Visando analisar como a
literatura emergente do período colonial e da independência interferiu na construção da
consciência nacional.
Tendo em conta o quadro da colonização, a luta armada pela independência e as novas
configurações sociais, investigar a questão da identidade e violência implica considerar as
heranças históricas, intercruzamentos de culturas e tradições, dinâmicas sociais e políticas.
Neste sentido, dialogamos com as correntes de estudos pós-coloniais cujos teóricos que
28
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exercem a crítica ao colonialismo: Frantz Fanon (2008), Homi Bhabha (1998), Édouard
Glissant (1995) e crítica literária do António Cândido (2010); e os críticos africanos que
respaldam na compreensão sobre o assunto. Porquanto, estes autores vinham-se empenhando
na reflexão sobre a crise de identidade nesses países, ponderando a pluralidade identitária
através de unidade e particularidade, deixando de lado as posições essencialistas de “identidadenação” como perenes, estáveis, definitivas e homogêneas.
Acreditamos que a metodologia interdisciplinar permita uma visão mais abrangente dos
fatos, possibilitando operar de melhor maneira combinando os aspectos sincrônico e diacrônico
da obra. Como aponta Antonio Candido (2010) que o elemento de uma determinada obra
literária é tanto relevante, mas, não como causa e consequência, porém como componente que
desempenha certo papel na constituição da estrutura da obra. A crítica literária requer uma
análise da intimidade das obras, com o propósito de averiguar quais fatores atuam na
organização interna, de modo que se constitua uma estrutura alegórica. Em outras palavras, do
seu caráter social, também a literatura visa determinar se a obra oferece matéria ou elemento
que atua na constituição do que existe de essência na obra literária.
Assim, ciente que as outras áreas do conhecimento se distinguem da literatura, pelo fato
de elas se preocupam com os fatores externos, voltada a questão do cunho social dos autores,
como raça, gênero, classe, condição social, a relação entre obra e as ideias de seu tempo. Ou
seja, trata-se de “uma disciplina de caráter científico, sem a orientação estética necessariamente
assumida pela crítica” (CANDIDO, 2010. p.14).
A identidade e violência são tratadas e estudadas por diferentes áreas de ciências
humanas e sociais, portanto, considerando a literatura uma área artística e humana naturalmente
interdisciplinar, o propósito é abordar estes dois romances à luz campo da interdisciplinaridade
e complexidade. Pois, estes dois campos epistemológicos permitem uma certa sensibilidade e
ampliam visão sobre o problema que pretendemos analisar. Essa totalidade é uma forma mais
abrangente que consegue lidar com a complexidade do objeto em análise. Acreditamos que a
noção de complexidade é indispensável para reconstrução artística e literária de uma realidade
histórica e social, respaldando nas relações que explicam as várias manifestações dos
fenômenos sociais.
A literatura, oferece-se uma possibilidade da crítica literária fundamentada de uma
forma mais apropriada pela análise crítica, pois segundo Candido (2010, p.25), Cada elemento
se transforma em componente fundamental. Portanto, para uma abordagem literária que se
dialogue com as ciências humanas, é fundamental levar em consideração o fator da própria
construção artística, “estudada no nível explicativo e não ilustrativo” (CANDIDO, 2010, p.17).
É através desse caminho interdisciplinar que problematizamos e fundamentamos a nossa
pesquisa, focalizando na identidade e violência, realçando a nova configuração da nação
guineense após independência. Acreditamos que esse caminho ajuda a compreender com maior
propriedade alguns sentidos e significados relativos às obras A última tragédia e Memorias
SOMânticas de Abdualai Sila no contexto social e político da Guiné-Bissau.
Portanto, acreditamos que a interdisciplinaridade e a complexidade como dois campos
próximos permitem uma certa sensibilidade e ampliam visão sobre o problema que
pretendemos analisar. Essa totalidade é uma forma mais abrangente que consegue lidar com a
complexidade do objeto em análise. Acreditamos que a noção de complexidade é indispensável
para reconstrução artística e literária de uma realidade histórica e social, respaldando nas
relações que explicam as várias manifestações dos fenômenos sociais. Assim, segundo Morin
(2005, p.176) “ o pensamento complexo tenta dar conta daquilo que os tipos de pensamento
mutilante se desfaz, excluindo o que eu chamo de simplificadores e por isso ele luta, não contra
a incompletude, mas contra a mutilação”. Portanto,
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O conhecimento humano, assim, se constitui em base a processos de
totalização que se dão na esfera do pensamento formado-formante-formativo,
pela reunião de tudo e pela distinção e definição de todas as suas partes.
Sempre, entretanto, por aproximação e por relações localizadas espaçotemporalmente” (GALEFI 2009, p.27)

O propósito de uma pesquisa é a sua relevância, caminho e o resultado que consegue ser
visualizados por outros estudiosos, nessa perspectiva análise e reflexão rigorosa sobre a
abordagem metodológica é compreender a sua contrapartida complementar o que exige uma
flexibilidade. Assim, ponderamos o que está posto no objeto em investigação, buscando
distinguir o real e o falso problemas. Ou seja, sem a perda da unidade por um rigor científico,
a pesquisa baseia-se na compreensão das relações interdependente entre os romances e o
contexto histórico, social-política e cultural dos guineenses.
O processo histórico-social da construção da identidade guineense, constitui um dos
elementos essenciais para investigação no campo dos estudos interdisciplinar e literária; uma
vez que através das narrativas, há retomada do período colonial, o período da luta pela
independência e as novas configurações sociais pós-independência (a partir dos anos 1974),
instituem-se a complexidade inesgotável e necessidade relevante de abordar esse tema para
uma tomada de consciência sobre uma identidade em construção. Portanto, as obras de Abduali
Sila refletem aquilo que foi um retrato histórico da resistência guineense na época da
colonização, na pós-independência, a construção ou reconstrução da nação, tendo como projeto
literário a emancipação cultural e problematizá-la através de um novo olhar do mundo
contemporâneo.
O enredo assinala uma nova (des)configuração do papel social, desvios ideológicos no
que diz respeito ao compromisso de instauração do que foi teor da luta. Assim, as obras do
Abdulai Silá, contém uma crítica implícita ou explícita, objetiva ou subjetiva aos rumos que o
país tomou aos desmandos da sucessiva instabilidade política. Nas suas obras simula uma ideia
de nação paralela à que foi pensada pela PAIGC29, apresentado as suas críticas sutis sobre o
desvio ideológico.
IDENTIDADE E VIOLÊNCIA UMA ABORDAGEM REFLEXIVA A PARTIR DOS
ROMANCES: última tragédia (1995) e Memórias SOMânticas (2016) de Abdulai Sila
Abdulai Sila, o primeiro romancista guineense, um dos fundadores da revista Ku Si Mon
Editora (onde publicou a maioria das obras dele), um dos fundadores do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas (INEP), Sila desempenha importante papel no âmbito da cultura guineense.
Na sua trilogia: Eterna Paixão (1994), A última tragédia (1995) e Mistida (1997), o autor traz
em debate o problema do país através das narrativas assumem uma carga de ironia face à
situação em que se encontra Guiné-Bissau.
Considerando os romances em discussão, primeiro, pensar A última tragédia é refletir
sobre aquilo que foi um retrato histórico guineense na época da colonização, a resistência pela
colonização e no pós-independência, a construção ou reconstrução da nação. É uma criação
contingente baseada em tal época, tendo como projeto literário a emancipação cultural e
problematizá-la através de um novo olhar do mundo contemporâneo. Assim, ficou claro que o
autor chama atenção aos guineenses a uma nova maneira de repensar as suas culturas,
principalmente o país.
No segundo romance em análise, Memórias SOMânticas, a narrativa se focaliza
principalmente no percurso da memória que traz rastro de todo sofrimento de um povo durante
29
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a luta pela independência e as utopias criadas sobre o desejo de construção de uma nação
explorada e desorientada durante séculos com a presença do colonizador português. Com isso,
a obra assinala uma nova (des)configuração do papel social devido aos desvios ideológicos no
que tange ao compromisso de instauração e de manutenção da dignidade no rosto da população
que era o teor da luta. A personagem feminina que o literato se utilizou para compor a sua
narrativa em primeira pessoa chama atenção, visto que o percurso que ela faz coincide com a
trajetória da história da luta pela independência.
Tendo a literatura como construção e produto humano que manifesta as diversas
subjetividades e objetividades do seu meio social duma forma implícita ou explícita, representa
uma arena complexa e interdisciplinar. Dentro de uma abra literária encontra-se as variadas
expressões artísticas, diversos assuntos e temas que abordam a relação entre um grupo de seres
humanos que compartilham mesmo espaços mediadas pelas tensões étnicas, políticas e sociais.
A construção da nação guineense, por exemplo, torna-se o elemento chave do projeto literário
de Abdulai Sila, visto que o autor, através das personagens, parte de um prisma histórica e social
para problematizar e ponderar os caminhos assumidos pelo país depois da independência.
A literatura é uma arena onde a questão pós-colonial é exposta. Deste modo, a literatura
guineense nasce da experiência da colonização, estabelecendo a contranarrativa e subverter o
status de subordinação ao poder instituído, assumindo a voz da denúncia. Se nos primeiros
momentos as críticas ao sistema colonial eram direcionadas ao colonizador através das poesias,
a partir das primeiras décadas dos anos 1990 Abdulai Sila fez uma ruptura dando forma um
novo modelo de literatura nesse espaço, afiando a crítica contra rumos políticos tomados depois
da independência. As prosas dele tornoram-se um respeitável veículo de representação e de
denúncia das consequências da guerra e degradação social. Sila escreve a partir de um espaço
prévio inspirado em sujeito pós-coloniais, resultado das articulações e confluências culturais,
pois a Guiné-Bissau possui uma larga experiência de troca que se estabeleceu antes da chegada
dos portugueses.
A temática sobre a identidade nacional, o nacionalismo e a construção da nação, nos
debates e nas narrativas dos últimos quarenta anos pós-independência, é bastante recorrente nas
obras dos escritores e intelectuais africanos, principalmente de língua portuguesa. Mesmo
assim, quando olha para o espaço acadêmico percebe-se um enorme desequilíbrio, pois são
textos bastante reduzidos que discutem essa questão uma vez que a maioria dos autores trabalha
o assunto na perspectiva política de modo que não abre espaço para debates sérios e
aprofundados. Ou seja, são poucos textos ou debates que abordam o tema levando em
consideração a historicidade, estabelecendo fronteiras “híbridas” as quais retratam a questão da
identidade como um campo aberto de “possibilidade” e de “ressignificações” em diferentes
contextos.
Portanto, a partir da concepção “Poética de Relação” de Edouard Glissant (2005),
entendemos que Abdulai Sila concebe a sociedade guineense com a consciência de que as
culturas estão em constante contato no qual é possível as negociações das relações do poder
entre sistemas culturais-étnicas diferentes. Assim, na perspectiva do Glissant, a identidade é
múltipla e decorrente da relação com o outro, que é um conceito articulador da “Poética da
Relação”. O autor defende as diferentes culturas como formas mestiças que se entrecruzam de
maneira dinâmica num processo da construção da nação, onde integram diferentes culturas.
Como alerta Bauman (2005, p.19) no “sujeito pós-moderno” a identidade desse tipo de sujeito
se flutua de acordo ao grupo em que se encontra inserido ou de algumas de nossas próprias
escolhas. Por isso, é preciso estar em alerta para defender as primeiras em relação às últimas.
Partindo desse viés para discutir a identidade na Guiné-Bissau, como sustenta Carlos Cardoso,
A identidade étnica constitui uma realidade mutável, sendo profundamente
influenciada, entre outras, pelas estratégias de acesso e controle do poder
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político. [...] um indivíduo pode identificar-se hoje como Balanta e amanhã
assumir-se Papel ou dizer-se aqui Balanta e acolá Crioulo. (CARDOSO, 1996,
p.172)

Assim, esse tipo de sujeito se passa por uma constante “metamorfosição”, flutuação e
enculturação para garantir a confiança de todos os grupos étnicos, no qual se dialoga ou é capaz
de interagir com todos. Neste contexto, afirma-se que a identidade guineense, no território
nacional às vezes internacional, ela não é fixa, devido o contexto histórico-sócio-cultural e
político em que o país se insere).
A literatura feita por Abdulai Sila não cria uma narrativa de oposição ao sentido do
“Estado nacional”, pelo contrário, a sua perspectiva é fortalecer um outro tipo de discurso
nacional em que aspectos culturais tradicionais sejam congregados e alinhados para fortalecer
o Identidade Nacional Guineense. Nesta ótica, a literatura do autor serve como um instrumento
de construção de uma identidade nacional a qual convive o moderno e o tradicional. Nos
escritos do Sila há um destaque no projeto da construção da nação, reconfiguração da identidade
nacional, respeitando a vida comunitário e o poder tradicional. O autor escreve em cima do
contradiscurso oficial da luta e a construção do projeto nacional pós-independência.
Damos margem para pensar a complexidades sociais existentes em cada contexto sem
abrir mão de ponderar sobre as marcas de violências, catástrofes e transformações abruptas e
nativas que o colonialismo português tem deixado a esses espaços, especificamente na
sociedade guineense como um todo. Acreditamos que não podemos deixar de responsabilizar
o colonizador pelo assentamento das suas bases ideológica, violência política, os massacres,
sucessivos golpes do Estado e desigualdade social que até hoje cria entraves no projeto da
nação.
Neste caso a “identidade” guineense merece uma densa reflexão devido a existência de
múltiplas identidades étnicas existente no país. A aceitação da existência de múltiplas camadas
identitárias assumida no discurso e na prática, respeitando a diferença seria um meio caminho
andado. Porquanto a construção da nação guineense repousa sobre múltiplas camadas
identitárias a qual deve-se respeitar presença cultural de diferentes períodos e etnias que
empenharam positivamente na ruptura política-colonial e na construção de uma “nova
sociedade”.
Trazendo em debate as questões políticas, sociais, principalmente, as questões
identitárias que esses países colonizados sofreram durante o processo de colonização e
descolonização, especialmente os países que conquistaram as suas independências por via da
luta armada violenta. Se formos visitar as obras do escritor guineense, Abdulai Sila através da
literatura, percebe-se que as narrativas dele, embora seja construída ficcionalmente,
problematiza os aspectos políticos, culturais e sociais da sociedade guineense, vislumbrando a
construção de novos valores para pensar a identidade nacional. As virtudes sociais da reflexão
histórica, da coesão cultural, da autonomia dos grupos étnicos, assumem uma identidade
utópica condicionada ao discurso nacionalista unitária como condição civil.
Em vez de pensar as culturas nacionais como unificadas, deveríamos pensálas como constituindo um dispositivo discursivo que representa a diferença
como unidade ou identidade. Elas são atravessadas por profundas divisões e
diferenças internas sendo “unificadas” apenas através do exercício de
diferentes formas de poder cultural (HALL, 2006, p. 62)

Portanto, como salientou Homi Bhabha (1998, p.130) uma sociedade pós-colonial é
ambivalente de “entre-lugares”. Neste sentido surge um sujeito cultura que se articula a partir
dos diálogos entre dois mundos - cultura ocidental imposta e cultura étnica que permanece vivo,
já que todas as formas de cultura estão constantemente num processo do hibridismo, é “o
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“Terceiro Espaço” que possibilita o surgimento de outras posições. Esse terceiro espaço desloca
as histórias que os constituem e estabelece novas estruturas de autoridade, novas iniciativas
políticas, que são mal compreendidas através da sabedoria normativa”. Assim, consideramos a
identidade como dinâmica. Ela é um verbo. Ela é está em constante ação. Ela está em constante
negociação com variados níveis de trocas culturais. Ela é fluida possibilitando fronteiras móveis
que estabelece contato. Porém o hibridismo não ocorre numa simples harmonia e posições
conciliadoras entre culturas “étnicas”, ele é uma disseminação de resiliência, do antagonismo e
de descontinuidade, por isso ele é contundente.
Nessa dinâmica social que se estabelece pela relação conflituosa e de mediação que
vinham aparecendo as misturas inter-étnicas, que acaba dificultando a delimitação das
fronteiras entre grupos étnicos e linguísticos do país. Como esclarece Cardoso,
A sociedade guineense, tal como se apresenta hoje, constitui o resultado de
um longo processo de miscigenação étnico-cultural e civilizacional, a tal
ponto que não permite falar de nenhuma etnia ou identidade étnica que se
possa considerar pura; nem do ponto de vista das etnias que constituem a
Guiné-Bissau, nem do ponto de vista doutras, que embora sem expressão na
configuração étnica atual, não deixaram de a influenciar. (Cardoso, 1996.
p.169)

Assim, essas fronteiras permeáveis divididas por séculos de convivências intermediadas
pelas guerras e mediações pacíficas, “Foram justapondo-se ao longo da história” (CARDOSO,
1996. p.172). Portanto, pensar a construção da identidade guineense é não estabelecer
hierarquia, visto que a identidade “guinendade” funciona como um guarda-chuva que consegue
cobrir as “sub-identidades”. Sendo assim, o país possui um património cultural diversificado e
complexo, fruto de diferentes grupos étnicos e linguísticos que pode ser visualizado na música
tradicional de cada grupo, na dança, na expressão artística e nas manifestações culturais.
Os escritos do Abdulai “funcionam como o elemento que vem preencher os vazios da
memória coletiva e fornecer os pontos de ancoramento do sentimento de identidade, essencial
ao ato de auto-afirmação das comunidades ameaçadas pelo rolo compressor da assimilação”
(BERND, 2003, p.15). Nas obras do Sila, nota-se que há, concordando-se com Frantz Fanon
(1968, p.173), a “cristalização da consciência nacional”, capaz de transformar os gêneros
literários e criar um novo público. “Enquanto a princípio o intelectual colonizado produzia
pensando exclusivamente no opressor, ou para fasciná-lo ou para denunciá-lo através de
categorias étnicas ou subjetivistas, pouco a pouco adota o hábito de se dirigir a seu povo”
(FANON, 1979, p. 200).
Consequentemente, falar da obra de Abdulai Sila, é viajar pelas memórias construído
por conjuntos de linhas que se costuram entre si, formando uma rede de difícil acesso. A própria
obra “Memória SOMântica” nos remete às memórias violentas que o país tem vivido desde a
época da colonização, luta de libertação nacional e pós-independência. Olhando pela capa do
livro, comparando-o com título, entende-se que as memórias de Sila são construídas por
polifonias de violência que sempre são revisitadas. Como fica registrado na voz do narrador
“São traiçoeiras e indomáveis. As sequelas desta guerra é uma delas. Lutamos, matamos,
morremos, ressuscitamos. Um controverso e interminável ciclo de paixões e violência, do qual
ninguém sai ileso” (SILA, 2016. p.86).
Assim, essa memória que Sila nos trouxe dentro da obra não está fora do contexto em
que ele vivenciou e ainda vive. “ O funcionamento da memória individual não é possível sem
esses instrumentos que são as palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou, mas toma
emprestado de seu ambiente” (Halbawachs, 2003. p.72). Portanto, Sila é inseparável a esse
ambiente e o contexto em que estas histórias aconteciam. A memória do autor é um pilar
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fundamental para compreender uma parte da história e a sociedade do país, pois ele se apropria
da memória individual e coletiva para compor o seu romance.
O autor nos convida a refletir sobre o passado histórico desse país para reconstruí-lo no
presente. Convida-nos a fazer uma longa viagem e imergir nas profundezas do que foi a luta
pela independência, metaforicamente repensar o destino e atual situação da Guiné-Bissau.
Através da viagem da memória, o escritor instiga uma reflexão, reavaliação da auto-imagem do
país com respaldo do passado de luta armada e violência que o país passou para emancipação
desse povo. Essa reinvenção ficcional do passado colonial é uma marca peculiar na maioria dos
escritores guineenses.
Levando em consideração tudo o que foi explanado até aqui, é necessário considerar
que a obra de Silá tenta dar conta da relação entre indígena e o colono português no território
da Guiné-Bissau, através duma experiência colonial vivida por ele. Pois, “Havemos que
considerar, no entanto, que a memória do trauma apresenta suas peculiaridades: ela não pode
ser totalmente apreendida pela escrita” (BISPO, 2013, p.48). Mesmo assim, esse fragmento de
memória transfigura-se nos personagens Ndani, o régulo e o professor. Por essa via, considerase que Sila nomeia neste projeto literário dois objetivos: ressignificar a identidade nacional e
revivescer o passado guineense.
Nesse contexto, a violência na Guiné-Bissau está diretamente ligada à violação dos
direitos humanos. A discussão e a vivência da violência em países colonizados entranham-se
como um processo social e cultural contínuo que se reforça enquanto caráter de opressão e
subjugação do colonizado aos desmandos e manipulações do colonizador. Assim, após
independência, o país tem havido várias ocorrências de violência, como se viu na guerra civil
de 7 de junho de 1998, que fez com que maioria da população de Bissau “abandonaram suas
moradias e fugiram em pânico, tanto para o interior do país como para fora. [...] A fome e as
moléstias no interior, onde a carência era dramática: alimento água, combustível,
medicamentos, tudo faltava” (AUGEL, 2007, p. 69). Esses atos violentos dizem respeito à
própria lógica da colonização, o que faz concordar com Fanon (1968, p.25) que, “a
descolonização é simplesmente a substituição de uma “espécie” homens por outra espécie de
homens”.
As questões que nos coloca durante toda leitura crítica e reflexiva são incontornáveis
para acesso a um saber profundo e articulado sobre o lugar e a função da literatura na construção
da nação guineense. Nessa reflexão chegamos conclusão de que é possível pensar a escrita
literária como prática marcada não simplesmente pela história, porém pelas experiências
traumáticas as quais os sujeitos são colocados nas suas relações conflituosas com o seu mundo.
Portanto, o papel da crítica é decifrar a maneira em que o contexto sociocultural, político,
repressão e censura interferem ou operam sobre a escrita literária como uma prática artística.
Assim, a leitura crítica das obras do Abdulai Sila nos possibilitou uma reflexão não apenas do
seu valor estético, também pela sua capacidade de trazer em debate a memória e sofrimento
coletivo de um povo.
A literatura praticada por Sila mostra o seu interesse em expor miséria e mazela do
conflito ideológico-político que afeta o país. A escrita do autor procura constantemente se
posicionar contra a “banalidade” do projeto da construção da nação. Procura as vozes
silenciadas testemunhadas pela violência e o aparato repressivo, assumindo uma função
claramente didático e pedagógico. Nessa perspectiva o escritor nos instiga à reflexão para
compreender a violência configurada em Guiné-Bissau nos dias atuais confere como tarefa
urgente à crítica literária como dispositivo complexo que pode ser compreendida através de
uma leitura interdisciplinar. Uma vez que acreditamos que a violência instaurada no país depois
da independência é muito complexa e se entrecruzam.
As obras de Sila busca subsídios não só nos processos de exclusão social e econômica
presentes em múltiplas dimensões da violência social e política do país, também procura uma
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ruptura do contrato social. Essa ruptura funciona como desfiliação nas relações de alteridade
dilacerando o vínculo entre o eu e o outro. As obras do autor problematizam e intermediam as
discussões sobre o período colonial, a luta pela independência e nova configuração do sistema
político depois da independência articulada pela violência. Assim, percebe-se que na obra de
Adulai Sila,
[...] a violência configura-se como um dispositivo de controle, aberto e
contínuo. A violência seria a relação social, caracterizada pelo uso real ou
virtual da força ou da coerção. A violência seria a relação social de excesso
de poder que impede o reconhecimento do outro –pessoa, classe, gênero ou
raça, provocando algum tipo de dano, configurando o oposto das
possibilidades da sociedade democrática contemporânea (SANTOS, 2009:
46).

A alternância entre o passado e o presente nas narrativas traduzem um caminho singular,
o de marginalização social caracterizada pela violência balizada através da criminalidade como
ato cruel. Ou seja, uma das formas mais contundente da violência na Guiné-Bissau que pode
ser visualizada em Abdulai, são os níveis de desigualdade, falta de comprometimento com o
projeto da nação que persistem historicamente. No entanto, ressalva que
O texto literário não é autônomo em relação ao ambiente histórico e cultural
em que é produzido. Ele é um modo de projeção das questões e pontos de vista
que configuram esse ambiente, sintoniza-se, em alguma medida, com a
percepção própria do seu tempo. Noutros termos, a experiência literária não é
exclusivamente estética, mas diz respeito a certo modo de percepção que é
histórico-cultural, implica uma escolha discursivo-ideológica daquele que
escreve (CAETANO, 2007, p. 3)

Portanto, a partir da concepção “Poética de Relação” de Edouard Glissant (2005),
entendemos Abdulai Sila concebe a sociedade guineense com a consciência de que as culturas
estão em constante contato no qual é possível as negociações das relações do poder entre
sistemas culturais-étnicas diferentes. Assim, na perspectiva do Glissant, a identidade é múltipla
e decorrente da relação com o outro, que é um conceito articulador da “Poética da Relação”.
Portanto, o autor defende as diferentes culturas como formas mestiças que se entrecruzam de
maneira dinâmica num processo da construção da nação, onde integram diferentes culturas.
As indagações que se coloca sobre a nova paradigma de violência instaurada no país,
através das suas obras, o autor examina um quadro em que se coloca uma vigorosa discussão
no campo intelectual, construindo as possibilidades capazes de compreender as novas
configurações sociais, políticas e cultural diante das mutações sociais entranhada na violência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa pesquisa está em andamento, por isso considera-se prematuro chegar a uma
conclusão final. Porém, O percurso reflexivo sobre o tema nos possibilita dizer provisoriamente
que existe uma relação intrínseca entre identidade e violência na construção da nação guineense.
Portanto, é possível pensar essa relação por via da escrita literária como prática marcada não
simplesmente pela história, porém pelas experiências traumáticas as quais os sujeitos são
colocados nas suas relações conflituosas com o seu mundo. Torna-se urgente debate social e
político na sociedade guineense e as suas implicações na literatura contemporânea do país.
Assim, Abdulai Silá é um proeminente representante de uma literatura que pretende
recobrar a memória subalterna, recuperando a voz dos silenciados, laçando a mão na
(re)constituição de uma história com base do discurso denunciador. O chama atenção a uma
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releitura sobre o fenômeno do colonialismo, convidando-nos a uma imersão no passado a fim
de ressignificarmos o país no presente.
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RESUMO
Com o objetivo de evidenciar a narrativa (auto)biográfica como método de formação docente,
apresentamos reflexões de professores surdos de uma universidade pública no interior do Brasil.
O curso metodológico desta pesquisa baseia-se nos princípios da pesquisa (auto)biográfica
(PASSEGGI, 2016; FERRAROTTI, 2014;); da entrevista narrativa, análise temática
(JOVCHELOVICH, BAUER, 2002); e nas concepções de ensino de Libras (QUADROS 1998;
LODI E LACERDA2004, 2014 e 2015).). O corpus constitui-se de cinco entrevistas com
professores surdos do curso de Letras Libras de uma universidade federal em Caraúbas/RN. As
experiências de suas trajetórias estão relacionadas à memória familiar e adversidades na
escolarização. O processo de formação do indivíduo surdo é uma batalha diária para romper o
silenciamento social que o cerca. Dentre outros aspectos, constatamos com nosso estudo a
possibilidade de (re)pensar o ensino de Libras por meio de narrativas (auto)biográficas,
sobretudo, pelo caráter epistêmico, metodológico e de protagonismo que o método proporciona,
tanto para o indivíduo que narra, quanto para o pesquisador que escuta.
Palavras-chave: Narrativas (auto)biográficas. Experiência. Libras.

EM GUISA DE INTRODUÇÃO
A pesquisa (auto)biográfica em Educação tem como um de seus princípios basilares o
uso de narrativas na primeira pessoa como elemento fundamental para investigar e entender a
complexidade da maneira como os indivíduos percebem sua condição humana em diferentes
momentos e contextos da vida. O presente estudo é resultado de uma pesquisa, em andamento,
que tem como objetivo apresentar as narrativas (auto)biográficas como método de formação
docente, nossas preocupações iniciais se expressam nos seguintes questionamentos: Quais
experiências marcaram e/ou marcam as trajetórias de professores surdos que atuam na
Licenciatura em Letra Libras de uma universidade pública no interior do Brasil? O que pode
ser evidenciado nas narrativas (auto)biográficas como elementos relevantes para pensar o
processo de ensino de Libras por professores surdos? Como suas narrativas de vida podem nos
ajudar apensar a formação docente? Desejamos contribuir com a produção de conhecimento no
campo da formação docente e da pesquisa (auto)biográfica em educação.
Participaram da nossa pesquisa 05 (cinco) professores surdos do curso de licenciatura
em Letras Libras de uma universidade pública, localizada na cidade de Caraúbas, município do
Rio Grande do Norte. Nosso intuito é, também, o de identificar nas narrativas dos professores
sinais que nos ajudem a delinear perfis familiares, sociais e históricos dos professores surdos
que atuam na licenciatura de Letras Libras na nossa universidade, bem como pensar estratégias
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de ensino para os alunos, principalmente, os alunos surdos que estão na graduação, que também
tiveram marcas significativas em seu processo de escolarização.
Buscamos aqui apresentar resultados obtidos a partir das análises dessas narrativas, que
vêm nos permitindo obter entendimento de elementos importantes sobre a percepção dos
professores acerca de seus percursos de escolarização, ingresso na universidade, de suas
trajetórias de formação e atuações enquanto docentes.
Nosso trabalho encontra-se organizado da seguinte maneira: Procedimentos
metodológicos que consiste em explicar como e quais processos escolhemos para coleta e
análises de nossas narrativas; A experiência de formação: relatos constitutivos de professores
surdos, nesse tópico analisamos e discutimos alguns trechos das narrativas dos professores, as
análises então separadas em dois eixos 1. Família: a força propulsora para realização dos
sonhos; 2. Profissão docente: um desafio a superar, um sonho a se realizar; e por fim,
Considerações (semi) finais, tópico reservado para reflexões acerca de nossas impressões das
análises das narrativas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de uma pesquisa que se fundamenta nos princípios da investigação qualitativa
emeducação (LÜDKE e ANDRÉ, 2015). Realizada por alunos de mestrado e participantes do
Grupo de Estudos e Pesquisas com Narrativas (Auto)Biográficas em Educação (GEPNAE), que
incluiu além dos pesquisadores e a orientadora, cinco professores da licenciaturaem Letras
Libras de uma universidade pública do interior do Brasil. No quadro 01 apresentamos os
participantes:
Nome

Idade

Apolinário
Ferreira

31
35

Idade que
adquiriu a
surdez
2 anos
1 ano

Graça
Nina
Silva

40
44
26

1 ano
2 anos
4 anos

Cidade/Estado

Mossoró / RN
Salgado de São
Felix / PB
Fortaleza/ CE
Mossoró / RN
Natal / RN

Tabela 01: Perfil dos participantes
Fonte: Dados da pesquisa

Para a constituição do corpus desta pesquisa utilizamos como procedimento
metodológico as entrevistas narrativas, que segundo Schutze (2010), é uma técnica específica
de coleta de dados, uma entrevista com perguntas abertas e uma forma de encorajar os
entrevistados, pois as perguntas abertas possibilitam ao entrevistado relatar seus pensamentos
e opiniões. Mas, é relevante destacar ainda que, a entrevista precisa ser conduzida de maneira
consciente e natural, evitando excessos por parte do entrevistador desde a fala demasiada a
ausência de expressão como o silêncio profundo.
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
comunicação humana e, independentemente do desempenho da linguagem
estratificada, é uma capacidade universal. (JOVCHELOVITCH; BAUER,
2002, p. 91).
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Foi realizado um encontro com cada um dos colaboradores da pesquisa, vale ressaltar
que esses encontros foram feitos de maneira individual. Mas antes de marcar as entrevistas
narrativas apresentamos-lhes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em duas
modalidades, escrita e sinalizada, pois os sujeitos são surdos e tem como sua primeira língua a
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e como segunda, o Português na modalidade escrita.
Dessa maneira, os sujeitos cientes dos riscos e benefícios da pesquisa iniciamos os encontros
de acordo com a disponibilidade de cada colaborador.
Então, seguindo as orientações de Jovchelovitch e Bauer (2002), que separam em cinco
fases, que são: preparação, iniciação, narração central, fase de perguntas e fala conclusiva. Os
autores acrescentam ainda que as entrevistas narrativas propõem-se a estimular e encorajar o
entrevistado ou colaborador da pesquisa a falar sobre sua história ou sobre algum acontecimento
importante de sua vida e/ou contexto social. Para seguir as orientações de Jovchelovitch e Bauer
(2002), fizemos uso das “regras” apresentadas por eles. Segue abaixo uma tabela apresentando
as fases principais e as “regras” das entrevistas narrativas.
Fases da Entrevista Narrativa
Preparação
Iniciação

Narração central

Fase de perguntas

Fala conclusiva

Regras para a entrevista
Exploração do campo;
Formulação de questões exmanentes.
Formulação do tópico inicial para
narração;
Emprego de auxílios visuais (opcional).
Não interromper.
Somente encorajamento não verbal ou
paralinguístico para continuar a Narração.
Esperar para sinais de finalização (“coda”).
Somente “Que aconteceu então?”.
Não dar opiniões ou fazer perguntas sobre
atitudes. Não discutir sobre contradições.
Não fazer perguntas do tipo “por quê?”.
Ir de perguntas exmanentes para
imanentes.
Parar de gravar.
São permitidas perguntas do tipo “por
quê”? Fazer anotações imediatamente
depois da entrevista.

Quadro 02: fases principais da entrevista narrativa
Fonte: JOVCHELOVITCH E BAUER (2002) / Grifos nossos

Sobre o processo de entrevista narrativa, ressaltamos ainda que desde o princípio os
colaboradores da pesquisa são informados sobre o contexto e procedimentos da entrevista
narrativa. Assim, nós, apresentamos a pergunta indutora que podemos considerá-la o princípio
das narrativas. Jovchelovich e Bauer (2002), dissertam ainda sobre os critérios de elaboração
dessa questão norteadora que devem seguir as seguintes orientações:
• Precisa fazer parte da experiência do informante, para garantir o seu interesse e uma
narração rica em detalhes.
• Deve ser de significância pessoal e social, ou comunitária.
• O interesse e o investimento do informante no tópico não devem ser mencionados, para
evitar que se tomem posições ou se assumam papéis já desde o início.
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•
•

Deve ser suficientemente amplo para permitir ao informante desenvolver uma história
longa que, a partir de situações iniciais, passando por acontecimentos passados, leve à
situação atual.
Evitar formulações indexadas, ou seja, não referir datas, nomes ou lugares, os quais
devem ser trazidos somente pelo informante, como parte de sua estrutura relevante.

Compreendemos a partir das orientações acima, a relevância e delicadeza na condução
das entrevistas narrativas, bem como a responsabilidade e a ética na coleta e análise das
narrativas, esses dois elementos são imprescindíveis para o resultado da pesquisa. Outros
fatores relevantes que podemos destacar são: o bom acolhimento, prévios e devidos
esclarecimentos, a escuta comprometida e a capacidade de interação com o colaborador, essas
coisas somadas, possibilitará resultados satisfatórios.
A partir das entrevistas narrativas realizadas com os professores surdos, foi sendo
delineado o corpus para análise, no qual para esse trabalho separamos dois eixos 1. Família: a
força propulsora para realização dos sonhos; 2. Profissão docente: um desafio a superar, um
sonho a se realizar. A seguir, apresentamos os resultados das primeiras análises.
A EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO: relatos constitutivos de professores surdos
A análise dos dados é sempre uma tarefa delicada, desafiadora e que demanda tempo
para ler e reler as transcrições. Destacamos a atenção com o rigor científico,cuidado pelas
histórias narradas, bem como o respeito aos colaboradoresda pesquisa que se dispuseram a
expor suas histórias e nos permitiram conduzir e publicizar o presente estudo.Para a análise dos
dados, seguimos as orientações de Jovchelovicth e Bauer (2002) no que concerne à análise
temática. Os autores aconselham que as narrativas devem ser distribuídas emtrês colunas, sendo
a primeira com a narrativa na íntegra; a segunda com a primeira reduçãoou paráfrase; e a
terceira com as palavras-chave ou palavras-temática.
As reflexões iniciais das narrativas, nos direcionaram para discussão de dois eixos
temáticos de análise: 1. Família: a força propulsora para realização dos sonhos; 2. Profissão
docente: um desafio a superar, um sonho a se realizar. Com relação ao primeiro eixo,
observamos que nas narrativas dos professores as experiênciasque marcaram suas trajetórias de
vida estão relacionadas àsmemórias familiares, adversidades deescolarização, impostas por
preconceitos e falta de acessibilidade linguística e a falta de empatia por parte dos que
compunham a escola; todavia, é na família que está a força para realizar o sonho de continuar
a luta para estudar, passar no vestibular, entrar e concluir o Ensino Superior e hoje tornar-se um
profissional qualificado. No segundo eixo, os colaboradores da pesquisa nos mostram que suas
histórias podem nos ajudar a pensar o ensino de Libras, a partir de suas experiências enquanto
alunos, e hoje, no papel de professores, bem como perceber por outra perspectiva o indivíduo
surdo. Perceber o surdo como sujeito de dores, mas de entusiasmo, de sonhos, mas de
realizações, silenciado, mas não omissos de suas próprias convicções.
Adiscussão que faremos a seguir segue como orientação dos eixos definidos, embora
nosesforcemos para não engessar as vozes dos participantes nas categorias de análise.
1. FAMÍLIA: a força propulsora para realização dos sonhos
Passeggi (2010), afirma que narrar a própria vida é uma ação humana espontânea, mas
para alguns pode ser uma oportunidade de falar si, de refletir sobre si, sobre a família, sobre os
espaços sociais que os sujeitos ocupam. Iniciamos nossas análises percebendo a importância
das famílias na vida desses surdos.
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A diretora não queria aceitar minha matrícula pelo fato de eu ser surdo. Então,
minha mãe, na hora perguntou exaltada: O QUÊ? VOCÊ NÃO VAI
ACEITAR A MATRÍCULA DO MEU FILHO? POIS SAIBA QUE ELE VAI
ESTUDAR SIM, É UM DIREITO DELE! (FERREIRA, 2018).

Quando lemos a fala acima, percebemos claramente o empoderamento e a coragem de
uma mãe que não aceita uma resposta negativa sobre um direito de seu filho, o direito de estudar
de frequentar um espaço formativo. Embora a surdez de Ferreira fosse um impedimento para a
aceitação dele na escola, não era o motivo de sua mãe desistir de sua educação. Essa realidade
de não aceitação nas escolas faz parte da história dos surdos.
Comecei atrasada, isso porque muito antes minha mãe lutou muito e foi a
muitas escolas perto e longe da minha casa, mas nenhuma aceitava surdo.
Então, minha mãe se sentiu cansada de tanto tentar encontrar uma escola para
mim, e de fato, foi uma procura exaustiva para ouvir sempre a mesma
resposta: NÃO! (APOLINÁRIO, 2018).

Tanto a fala de Ferreira quanto a de Apolinário, expõe uma resistência por partes das
escolas em aceitar pessoas com surdez, o que corrobora com o que o Woodward (2014) chama
de fabricação de identidades, ele afirma que elas, as identidades, são fabricadas por meio da
marcação da diferença. E, essa marcação ocorre também por meio de exclusão social. No caso
abordado nesse trabalho, identificamos a falta de empatia por parte dos educadores que
compõem a escola, existe uma evidente exclusão devido a uma deficiência. Então, cabe a nós
uma reflexão: o sujeito surdo é incapaz de aprender pelo fato de não ouvir? Ou alguns
educadores são incapazes de ensinar por não quererem sair de sua zona de conforto?
Quando a surdez é uma surpresa para as famílias ouvintes há também um processo de
esclarecimentos, entendimentos e aceitação. Quando referimo-nos a entendimento queremos
dizer que é preciso entender que o sujeito surdo é um indivíduo cultural, linguístico e
identitariamente diferentes dos ouvintes, porém cognitivamente igual. Mas é preciso que as
famílias lutem e apóiem junto ao surdo para que ele possa desenvolver-se academicamente.
Minha mãe ouviu falar que em Campina Grande tinha ensino de Libras, na
escola ICAE, este é o sinal. Minha mãe aceitou me levar, era todos os dias
uma hora de viagem para que eu pudesse aprender Libras. Nessa escola foi
meu primeiro contato com outros surdos, eu me sentia com medo e
envergonhado, mas minha mãe insistiu que eu ficasse, logo percebi que ali
eram todos iguais a mim, quando percebi isso, me senti tão bem que logo
aprendi Libras. (FERREIRA, 2018).

Quando a família por algum motivo, muitas vezes por falta de informação, não cumpre
esse papel de agente motivadora, os surdos encontram na própria comunidade surda esse papel
familiar.
Quando eu terminei o Ensino Médio, fiquei tentando fazer vestibular, na
verdade, eu mesma, naturalmente, não queria fazer, não tinha vontade, mas
uma amiga, Niáscara, este é o sinal, mandava e me influenciava a fazer todos
os vestibulares que iam abrindo. Ela dizia que eu precisava fazer, eu dizia que
não queria que não sentia vontade, mas ela insistia e me obrigava a fazer. Na
verdade, logo quando terminei o Ensino Médio, eu nem sabia o que significava
a palavra vestibular, minha família também nunca me ensinou ou explicou
nada sobre a importância de um vestibular, então eu não sabia de nada
(APOLINÁRIO, 2018).
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Apolinário embora não tenha tido um estímulo por parte da família de sangue, encontrou
na comunidade surda, uma família cultural, uma família de língua que lhe estimulou e conduziu
para continuar a estudar. De acordo com Salles (2005) é através da cultura que uma comunidade
se constitui, integra e identifica as pessoas. Ou seja, a existência de uma cultura fortalece a
identidade. E, é assim que a comunidade surda vem se fortalecendo e se estabelecendo nos
espaços sociais.
2. PROFISSÃO DOCENTE: um desafio a superar, um sonho a se realizar
Com tantos entraves na vida escolar, ter uma profissão parece ser algo improvável
principalmente uma profissão que exige formação de nível superior e pós-graduação. Ao
narrarem suas histórias nossos colaboradores revelam uma trajetória escolar muito dolorosa,
silenciada e segregadora.
Comecei a frequentar a escola a partir dos 7 anos, eu estudava no INES, uma
escola para surdos, e, embora fosse para surdos, havia professores ouvintes
bem rígidos que nos ensinavam (obrigavam) a oralização e o português escrito
e isso me causava bastante sofrimento (GRAÇA, 2018).

Graça, apesar de frequentar uma escola para surdos passou por situações que causavam
bastante sofrimento, pois era obrigada a aprender uma modalidade da língua a qual
biologicamente estava impossibilitada, pois o português como qualquer outra língua oral é oral
auditiva, enquanto a língua de sinais é espaço visual. Ressaltamos ainda que “a língua
portuguesa não será a língua que acionará naturalmente o dispositivo devido à falta de audição.
A criança até poderá vir adquirir essa língua, mas nunca de forma natural e espontânea, como
ocorre com a língua de sinais (QUADROS, 1998, p. 27).”
Quando terminei o Ensino Médio fui tentar fazer vestibular várias vezes, para
ser mais precisa, eu tentei dez anos e perdi todos eles, minha reprovação
sempre esteve relacionada a redação a escrita do português, e nessa época eu
não sabia que existia a Libras, então eu nem sabia Libras nem sabia português.
(NINA, 2018).

Na fala de Nina percebemos as dificuldades para o ingresso no Ensino Superior, mas
notamos também que apesar dos desafios, havia sonhos a serem realizados, sonhos que
motivavam e alimentavam a esperança de um dia ter o direito de cursar um nível superior e ser
profissional qualificada. Com a graduação em Letras Libras, muitos puderam realizar esse
sonho.
No ano de 2006, abriu em fortaleza o vestibular para Letras Libras, lá era um
dos pólos da UFSC, o vestibular foi em Libras, e eu passei na primeira
tentativa. Quando comecei a estudar percebi que a maioria era surdo, havia no
curso apenas 3 ouvintes, mas mesmo assim, esses três eram fluentes em
Libras. Todos nós, surdos, demos graças a Deus a chegada desse curso, porque
tudo acontecia em Libras. A partir dele, podemos conhecer o que era língua,
linguística, e acima disso conhecer de fato nossa língua. (GRAÇA, 2018)
Terminei o magistério sonhando com a faculdade, que na verdade, eu queria
muito fazer fisioterapia, mas minha família não tinha dinheiro para pagar, e
devido às dificuldades com a língua portuguesa, eu não conseguia passar numa
universidade pública. Eu ainda estava esperando o dia que eu iria passar no
vestibular, quando uma amiga me falou sobre o curso de Letras Libras, na
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verdade, eu nem sabia o que era o Letras Libras, ela me explicou e eu resolvi
tentar. Então comecei a estudar para o vestibular, para minha surpresa, uma
feliz surpresa, passei na minha primeira tentativa, fiquei muito feliz, muito
satisfeito. A prova foi realizada em Libras. Em 2008, as aulas começaram, e
foi um momento muito especial pra mim, porque foi onde vi mais surdos
juntos e todos fluentes, havia uma troca constante entre nós de experiências.
Aquilo me dava uma satisfação, um prazer visual, era uma emoção diária que
eu sentia. Era uma emoção diária porque eu via o esforço dos meus colegas
no aprofundamento teórico e acadêmico, e foi um desafio diário pra mim
durante quatro anos. (FERREIRA, 2018)

Nas narrativas de Graça e Ferreira é notório a satisfação por poder prestar um vestibular,
cuja língua utilizada é a língua natural dos surdos, a Libras. Percebemos também a relevância
da Libras para o entendimento dos surdos, pois ambos foram aprovados na primeira tentativa,
devido ao fato de a prova ter sido aplicada em língua de sinais.
Dessa maneira, eles puderam ingressar no Ensino Superior público de qualidade, o que
estava lhes faltando na verdade era acessibilidade para o ingresso. A partir do momento em que
houve essa acessibilidade, nossos colaboradores começaram a dar forma aos seus sonhos.
Assim, desde o ingresso, o curso de Letras Libras é linguisticamente acessível, pois a
primeira língua do curso é a Libras, o português é utilizado como segunda língua na modalidade
escrita. Dessarte, o Letras Libras é um modelo de bilinguismo que existe e funciona com
qualidade, entendemos isso quando Ferreira fala do seu prazer visual em ver todos se
desenvolvendo academicamente por meio da Libras. Essa graduação permitiu aos nossos
colaboradores a realização de seus sonhos.
Durante a faculdade de Letras Libras, eu tinha uma outra perspectiva,
eu tinha vontade, na verdade um sonho o de ser professore de
universidade. Na época, vários concursos foram abertos e eu estava
disposto a viajar para qualquer lugar para fazer esses concursos.
(FERREIRA, 2018).
Por isso, acho que tudo isso foi um desafio para mim. Hoje na
universidade, me sinto muito satisfeita com a entrada significativa dos
meus colegas surdos, num espaço majoritariamente de ouvintes, com o
crescimento e visibilidade da Libras [...] Não foi fácil a minha chegada
aqui na universidade, eu precisei sofrer, sofrer, sofrer e sofrer para
poder ultrapassar todas as barreiras e chegar aqui. Agora eu me sinto
muito satisfeita, muito feliz. Hoje sou professora, como você pode ver,
tenho meu espaço, a minha cadeira, o meu birô e, claro, tenho meu
trabalho, e meu trabalho não é só com os alunos, trabalho com outros
professores, técnicos, tenho algumas extensões, tenho diversas
atribuições. Eu tenho orgulho do espaço que eu conquistei, e fico mais
feliz quando sei que as pessoas se perguntam como uma pessoa surda
pode ser professora universitária. Eu percebo que aqui as coisas têm
melhorado com relação a isso, as pessoas já se acostumaram com a
nossa presença (NINA, 2018).
Tanto Ferreira quanto Nina demonstram a satisfação de poder torna-se professor,
revelam ainda que não foi fácil a caminhada, tampouco a chegada, mas se orgulham pelo espaço
que ocupam, sabem que foi fruto de esforços físico e emocional, que mesmo estando num
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espaço de respeito ainda precisam reafiramar isso quando falam da importância e satisfação do
ingresso de mais surdos e a visibilidade da Libras.
Apolinário, Ferreira, Graça, Nina e Silva compõem um grupo que representa o povo
surdo e seus enfrentamentos para estudar e tornar-se um profissional qualificado, além disso,
eles compõem um grupo que devido a falta de acessibilidade linguística é muitas vezes
impossibilitado de sonhar.
CONSIDERAÇÕES (SEMI) FINAIS
Acreditamos que nossas considerações são (semi) finais por entendermos que essas
narrativas ainda nos farão refletir muito sobre nossa perspectiva de ensino para surdo, o nosso
olhar sobre o sujeito surdo, o quanto esses sujeitos foram silenciados e hoje, podem
compartilhar conosco um pouco de suas histórias de formação.
Dessa maneira, compreendemos a partir das análises das narrativas dos professores
surdos um princípio de Franco Ferrarotti (2014) quando afirma que “um homem nunca é um
indivíduo; seria melhor chamar-lhe um universal singular”, ou seja, as narrativas não são apenas
uma descrição e/ou narração de acontecimentos, mas é sobre tudo uma ação social pelo qual o
indivíduo retotaliza, de maneira sintética, sua trajetória de vida e sua relação como o meio que
o circunda.
As análises iniciais nos conduziram à elaboração do eixo Família: a força propulsora
para realização dos sonhos, no qual, encontramos nas narrativas dos professores as experiências
que marcaram suas trajetórias de vida, percebemos que elas estão relacionadas as memórias
familiar, adversidades deescolarização, impostas por preconceitos e falta de acessibilidade
linguística e a falta de empatia por parte dos que compõem a escola; todavia, é na família que
está a força para realizar o sonho de continuar a luta para estudar, passar no vestibular, entrar e
concluir o Ensino Superior e hoje tornar-se um profissional qualificado. O outro eixo Profissão
docente: um desafio a superar, um sonho a se realizar, os colaboradores da pesquisa nos
mostram que suas histórias podem nos ajudar a pensar o ensino de Libras, a partir de suas
experiências enquanto alunos, e hoje, no papel de professores, bem como perceber por outra
perspectiva o indivíduo surdo. Perceber o surdo como sujeito de dores, mas de entusiasmo, de
sonhos e realizações, silenciados, mas não omissos de suas próprias convicções. As análises
das narrativas não se esgotam com este trabalho, mas antes nos inspiram a novas reflexões.
Buscamos com esse trabalho contribuir com possíveis caminhos para trazer olhares
empáticos no que diz respeito a educação de surdos, desde o ensino base ao nível superior,
percebemos baseado nas narrativas que falta acessibilidade linguística é o principal fator de
segregação do surdo. Quando a família acolhe a língua e a cultura 34 do surdo, ele encontra em
casa um espaço acolhedor e forte para sustentá-lo nos dias mais difíceis. No tocante a escola,
esta deve ser um espaço de preparação não só de ensino sistematizado dos educandos, mas um
espaço inclusivo, acolhedor e potencializador de sonhos, para que independente de suas
limitações possam continuar suas trajetórias desejando uma sociedade mais justa e melhor.
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LUTA DE UM COMUNISTA: a trajetória de José Wellington, militante do PCBR
João Vítor Guilherme de Souza35

RESUMO
O interesse pela pesquisa surgiu pela aproximação com a personalidade a ser estudada além do
fato de que há poucos trabalhos realizados acerca do Partido Comunista Brasileiro
Revolucionário (PCBR). José Wellington Pinto Diógenes é um ex-militante político do extinto
PCBR e também do Partido dos Trabalhadores (PT) e defensor da luta armada como meio para
derrubar o capitalismo e chegar ao socialismo. Sua atuação tem início no final da década de
1970 e termina com a sua prisão no ano de 1986, quando tentava assaltar o Banco do Brasil de
Salvador visando levantar fundos para o PCBR. Esta pesquisa é orientada pelo professor Dr.
Alessandro Nóbrega que é membro do Grupo de Estudo e Pesquisa Educação e Linguagens
(GEPEL). A ideia da pesquisa é construir uma narrativa sobre a trajetória política de José
Wellington, desde pouco antes da sua entrada no PCBR, em finais da década de 1970, até o
momento de sua prisão em 1986. A metodologia consiste em análises documentais em paralelo
a entrevista com o militante político. A pesquisa, portanto, terá uma abordagem qualitativa. É
uma pesquisa documental, uma vez que se tem como fonte documentos no sentido amplo, ou
seja, não só documentos impressos, mas também recortes de jornais, fotos e documentos legais
(SEVERINO, 2007, p.122). Toda esta documentação, que constitui o acervo pessoal de
Diógenes, foi pouquíssimas vezes analisadas por historiadores.
Palavras-chave: PCBR; PT; José Wellington; luta armada; documentos.

INTRODUÇÃO
Na história do Brasil, mais especificamente no período do Regime Militar (1964-1985),
houve figuras muito conhecidas que defenderam a luta armada contra o Estado, como Carlos
Lamarca, Marighella e Luís Carlos Prestes, por exemplo; outras nem tanto, mas que pela
grandiosidade de suas ações merecem um reconhecimento histórico.
Uma destas figuras é José Wellington Pinto Diógenes, ex-militante do Partido
Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR). De acordo com TORRES (2017), José
Wellington foi peça fundamental dentro do PCBR - recrutado ainda no governo de Ernesto
Geisel – e atuou também na fundação do Partido dos Trabalhadores (PT), no início da década
de 1980. Em uma entrevista com José Wellington, ele afirmou que sua vida era totalmente
voltada às atividades do PCBR: aproximação com a classe trabalhadora e com os estudantes,
recrutamento de pessoas, treinamentos com armas, organização de eventos, assaltos para
levantar fundos e outras atividades. Levando em consideração sua trajetória de vida, percebese que foi um homem integro, dedicado ao partido e suas ações nunca visaram atender a
interesses puramente pessoais.
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Entre os variados grupos presentes na fundação do PT, havia partidos clandestinos de
esquerda, dentre eles o PCBR, onde viram no partido dos trabalhadores a oportunidade perfeita
para expor seus ideais de forma legalizada:
Keck e Meneguello apontam os diversos grupos de esquerda organizada
como outros atores formadores do PT. De diversas colorações marxistas,
clandestinos, criados em sua maioria na passagem dos anos sessenta para os
setenta, esses pequenos grupos desempenharam importante papel na
organização inicial do PT, principalmente pelo intenso trabalho de filiação e
construção de Diretórios, etapas necessárias à legalização do partido. Grifos
do autor (RIBEIRO, P.F, 2008, p.60).

Conforme TORRES (2017), os assaltos praticados por José Wellington e outros
militantes, foram realizados no estado da Bahia, nas cidades de Cachoeira, Camacã e Salvador.
Em Camacã, roubaram um carro pagador; em Cachoeira, uma agência do Banco do Brasil –
afirma o autor. Em ambos os assaltos, prossegue Torres, conseguiram boas quantias em
dinheiro, que eram totalmente entregues ao PCBR para que este viesse a financiar suas
atividades e buscasse firmação dentro do PT. No assalto ao Banco do Brasil de Salvador a
polícia chegou à tempo e conseguiu prender o grupo. Os militantes foram expulsos do PT e
condenados à prisão como bandidos comuns. O assalto tinha, dentre os objetivos já citados
anteriormente, fazer uma doação para a Nicarágua Sandinista. Todas essas informações
encontram-se no livro escrito por TORRES (2017). Segundo o próprio José Wellington, em
relação a essa doação para os sandinistas, era importante manter alianças latino-americanas,
como a que eles tinham também com o grupo Tupamaros.
Depois de preso, o grupo aguardou mais de um ano e meio até que fossem julgados.
Como consta no jornal Diário Popular em outubro de 1987, a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), seccional de São Paulo, através do presidente Antônio Cláudio Mariz de Oliveira,
pronunciou que os direitos prisionais e processuais dos militantes estavam sendo violados, que
o prazo para o julgamento há muito tempo já havia sido desrespeitado e fez apelo para que as
autoridades judiciais proferissem a sentença. Na mesma semana, o jornal Tribuna da Bahia
noticiava a greve de fome que Wellington e seu grupo realizara em protesto ao atraso do
julgamento e destacava o apoio que eles receberam de alguns setores da sociedade:
A CUT, CGT, vários sindicatos profissionais e associações de moradores, o
Comitê de Anistia e Direitos Humanos, militantes do PT e vereadores do PC
do B, PCB e PMDB se manifestaram a favor de um “julgamento justo e dentro
da lei” para os seis presos políticos que estão em greve de fome desde
segunda-feira. Embora não concordem em nenhum momento com a atitude
praticada pelos militantes, - tentativa de assalto a um banco – considerando o
ato um equívoco político grave, os vereadores acreditam que um erro não
justifica o outro e pedem garantia da integridade física de todos seis presos.
(TRIBUNA, 1987).

Após 21 dias, mesmo sem a data do julgamento ter sido definida, a greve de fome foi
encerrada e os militantes iniciaram sua recuperação (TRIBUNA, 1987). Mas não passou muito
tempo até que a sentença fosse definida. José Wellington foi condenado a 13 anos e 10 meses
de prisão e pagamento de multa de 21000 cruzados. Na sentença de condenação consta
formação de quadrilha ou bando armado; tentativa de roubo duplamente qualificado, sendo
numerosas as vítimas; roubo consumado, duplamente qualificado, com duas vítimas.
Hoje, José Wellington é advogado e leva uma vida tranquila na cidade de Rafael
Godeiro, interior do estado do Rio Grande do Norte. Tem orgulho do revolucionário que foi e
se emociona ao lembrar da sua trajetória no PCBR e no PT. Declara não estar arrependido e
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garante que se fosse necessário, estaria até hoje assaltando bancos com o intuito de levantar
fundos para a causa socialista.
IMPORTÂNCIA DO TRABALHO E A MEMÓRIA DE JOSÉ WELLINGTON
Importância do trabalho
O que seria um grande comunista? De acordo com os estudiosos, um revolucionário
admirável, não necessariamente pelas suas ideologias, mas por sua dedicação ao que acredita.
Tomemos como exemplo o que escrevem sobre um dos considerados maiores símbolos da luta
armada na América Latina:
Portanto, deve-se ter em mente que se tornou referência política porque
representa uma síntese de experiência histórica de vários povos latinoamericanos.
E talvez sua figura tenha sido tão forte como síntese, porque, segundo seus
historiadores e seus contemporâneos, Che foi um dos poucos revolucionários
que conseguiu viver intensamente, coerente e cotidianamente, tudo o que
pensava. (MONEREO PEREZ, 2001).

A ideia deste estudo surge devido a afinidade para com as lutas em prol das causas
sociais, principalmente as lutas socialistas. Outro fator que une o útil ao agradável é a
aproximação, de longas datas, com o personagem a ser pesquisado. “Interessante, não é?
Segurei você nos braços quando era um bebê, e hoje você está aqui me entrevistando”, recorda
José Wellington.
A pesquisa torna-se relevante porque pouco foi estudado sobre os militantes do PCBR
e sobre o próprio partido. Como alguns dos pouquíssimos exemplos tem a obra de Lucas Porto
Marchesini Torres, Estratégias de Uma Esquerda Armada: Militâncias, Assaltos e Finanças do
PCBR na década de 1980; e o de Jacob Gorender, Combate nas Trevas A Esquerda Brasileira:
Das Ilusões Perdidas À Luta Armada, que fala um pouco sobre este partido.
A problemática desta pesquisa parte dos seguintes questionamentos: Qual foi todo o
trajeto percorrido por José Wellington desde o seu recrutamento até sua última ação? Os que
participaram de organizações como o PCBR contra a ditadura militar são bandidos ou
revolucionários?
Pretende-se compreender toda a trajetória de José Wellington, da forma mais detalhada
possível e em ordem cronológica, desde a sua entrada no PCBR até o momento em que ele sai
da cadeia, para que este estudo venha a ser mais uma fonte de conhecimento sobre o PCBR,
tendo como base a militância de José Wellington.
Memória de josé wellington
“Eu tinha muita garra, eu era muito altivo, eu era muito voluntarioso!” Não foi com essa
frase que José Wellington iniciou a entrevista concedida a mim, no final de novembro de 2018,
mas sem dúvida alguma, foi a que mais me chamou atenção. O próprio definia ali as suas
principais características enquanto militante, e a análise dos fatos passados permitem verificar
se suas atitudes faziam jus a descrição.
Em nossa conversa, Wellington falou da sua atuação dentro do Partido Comunista
Brasileiro Revolucionário (PCBR), algumas informações sobre o partido e sua forma de agir.
Comentou sobre a formação do Partido dos Trabalhadores (PT), fazendo críticas ao passado e
discorrendo sobre as consequências no presente.
José Wellington acreditava na luta armada, feita pela classe trabalhadora, para chegar
ao estado socialista. Como ele mesmo definiu, um processo histórico grande e imprevisível. No
PCBR, ele atuava justamente na aproximação com a massa popular: trabalhadores da cidade e
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do campo, estudantes e intelectuais, de esquerda. Dentre algumas de suas pautas, destaca a
reforma agrária sobre controle dos trabalhadores, não pagamento da dívida externa,
expropriação das terras devolutas do governo e da igreja e liberdade e autonomia sindicais.
Pelo fato do PCBR ser clandestino, como já foi ressaltado aqui, participou da construção
do PT para que pudesse manifestar as mesmas indignações e reivindicações sem que fosse
perseguido por agentes da direita. Em críticas que ele faz ao PT, alegou que “O PT não tinha
bandeira”, criticando a formação interna de grupos de direita, de “gente ruim” (Sarney, José
Dirceu, Delcídio do Amaral entre outros). Não concordava que o PT se tornasse um partido
“domesticado” ou seja, dentro da legislação eleitoral. Concluiu que os interesses políticos para
chegarem a eleger políticos estavam acima do caráter ideológico: “Ao invés de ser um partido
de uma estrela vermelha, ficou um partido sem identidade.” E no presente, “um partido
esculhambado”.
Sobre a dimensão do PCBR em caráter nacional, sabia que em Pernambuco, onde atuou
por muito tempo, havia cerca de 30 militantes dispersos em diferentes setores. Não tinha
conhecimento sobre a real presença do partido no restante do Brasil, mas inferiu que, assim
como outros partidos de caráter revolucionário, era pequeno. Porém, “Eram grandes no pensar,
eram grandes no suportar sofrimentos, eram grandes no sonhar”, comentou. Vale o
questionamento, será que com a junção de todos estes pequenos partidos, que defendiam
praticamente as mesmas coisas, não conseguiriam formar um grande partido revolucionário
com força de parar o país?
José Wellington conta que após preso devido ao assalto de uma agência do Banco do
Brasil em Salvador, ele foi o único que resistiu à pressão e não explanou informações
confidenciais. Que quando militante, nunca pegou uma quantia sequer em dinheiro do partido
para consumo individuais. O próprio Wellington, mais uma vez, reforçando seu caráter
enquanto revolucionário.
METODOLOGIA
A fonte principal trata-se do próprio José Wellington, que melhor do que ninguém, pode
contar a sua história assim como a pesquisa deseja: os seus primeiros passos até sua prisão.
Em sua residência possui um acervo de documentos judiciais, notícias de jornais,
imagens e outros tipos de textos que podem auxiliar no processo historiográfico.
A metodologia a ser seguida no processo de pesquisa constará na análise dos
documentos pertencentes a José Wellington, além de mais uma entrevista com o próprio, mas
dessa vez, uma entrevista totalmente centrada no tema da pesquisa, diferente da primeira, uma
abordagem mais generalizada. “No caso da pesquisa documental, tem-se como fonte
documentos no sentido amplo, ou seja, não só documentos impressos, mas sobretudo de outros
tipos de documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais.”
(SEVERINO, 2007, p.122-123).
Em todo o momento, levar em consideração o contexto político vivido no Brasil e
buscando os aspectos que provem a relevância desse homem para a historiografia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta é trazer à tona a trajetória política de José Wellington, um militante a ser
conhecido por aqueles que se interessam em estudar a história das lutas socialistas no Brasil.
Sua dedicação à causa, sua relevância no PCBR no PT, permite inseri-lo entre os importantes
revolucionários do país, visando não necessariamente classifica-los como heróis, mas que as
suas motivações e ações sejam compreendidas dentro do contexto social brasileiro da época.
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HQS E INTERDISCIPLINARIDADE: Contribuições para o ensino de história
Jonathan Diógenes Costa36
Paulo Augusto Tamanini37

RESUMO
Este artigo tem como objetivo principal refletir acerca da aplicabilidade dos Quadrinhos (HQs)
para o Ensino de História, em uma perspectiva interdisciplinar. Entendendo a escola como um
espaço dinâmico de apreensão do conhecimento e de transformação social, procura-se
demonstrar a importância das HQs na capacitação da prática docente de forma mais sistemática
e significativa. A metodologia para a investigação pautou-se em um levantamento bibliográfico
sobre a temática, utilizando-se da análise da HQ Njinga a Mbanbe, que trata da história das
mulheres africanas. Logo, a partir de pressupostos teóricos, didáticos e práticos, pretende-se
construir metodologias mais eficientes para o trabalho com quadrinhos nas aulas de História.
Palavras-Chave: Interdisciplinaridade; Histórias em Quadrinhos (HQs); Ensino de História.

INTRODUÇÃO
As Histórias em Quadrinhos representam uma mídia de grande penetração popular. Elas
transmitem conceitos, modos de vida, visões de mundo e até informações científicas. Com isso,
trazem temáticas propensas de serem compreendidas por qualquer estudante alfabetizado, sem
a necessidade de um conhecimento anterior específico ou familiaridade com o tema.
Outro ponto a ser considerado é a produção das HQs ser facilmente associada à diversão,
sendo um desafio prazeroso e que requer poucos recursos. Tamanha facilidade viabiliza que
possam dar suporte a novas modalidades pedagógicas e ser aproveitadas em diversas aulas de
maneira interdisciplinar e transdisciplinar, fazendo com que o aprendizado se torne, ao mesmo
tempo, mais reflexivo e atraente nas salas de aula. Assim, devem ser entendidas como um meio
de comunicação que reflete a cultura e a sociedade em que estão inseridas.
O presente artigo está estruturado da seguinte maneira: a primeira parte traz um diálogo
com autoras que versam sobre a interdisciplinaridade e as suas contribuições para a construção
do conhecimento. Em um segundo momento, discute-se acerca das Histórias em Quadrinhos
(HQs) como uma ferramenta didático-metodológica em sala de aula, dentro do contexto
interdisciplinar de ensino-aprendizagem. A culminância é a análise feita em torno da HQ de
Njinga a Mbande, que abre janelas para o diálogo entre as disciplinas, como: a história das
mulheres africanas, o gênero feminino, a geografia da África e sua História.
DIALOGANDO COM A INTERDISCIPLINARIDADE
Uma das características que margeou os últimos séculos é a frequente reorganização do
conhecimento. As culturas, as mentalidades e as expectativas de qualquer indivíduo são fruto
de uma construção histórica, resultado da influência ou da sua participação ativa dentro de
grupos sociais, étnicos, de gênero, regionais, entre outros.
36 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino (UERN/UFERSA/IFRN). Membro do Grupo de
Pesquisa Imagens e Ensino (CNPq/UFERSA). E-mail: jonathandiogenes@hotmail.com
37 Professor Orientador do Programa de Pós-Graduação em Ensino (UERN/UFERSA/IFRN). Coordenador do
Grupo de Pesquisa Imagens e Ensino (CNPq/UFERSA). Doutor em História (UFSC), com Estágio Pós-Doutoral
(PNPD/CAPES/UFPR). E-mail: paulo@tamanini.com.br
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Porque se tem uma percepção diversa da vida, constata-se a interligação entre as
diferentes esferas, macro e micro, do conhecimento. Portanto, se a realidade é
multidimensional, decorre disso que o conhecimento interdisciplinar vem ao encontro dessa
sociedade e de quem acredita na possibilidade de integração, defendendo um novo olhar sobre
si e sobre o mundo.
Autoras como Júlie T. Klein (1998) e Ivani C. Fazenda (1999) trabalham o conceito de
interdisciplinaridade. Em Klein (1998) a interdisciplinaridade se fundamenta na unificação da
ciência, na síntese e na integração do conhecimento. Já o conceito interdisciplinar em Fazenda
(1999) não possui um sentido único, estável, mas caracteriza-se mais pela intensidade das trocas
entre os especialistas e pela integração das disciplinas num mesmo campo.
Trabalhar a interdisciplinaridade dessa maneira não é um modismo, mas sim um
confronto direto e constante aos desafios que exigem o repensar das práticas docentes e a
compreensão da sua concepção. Portanto, é desenvolver uma visão articulada do ser humano
em seu meio natural, como construtor e transformador do conhecimento.
A integração dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas de conhecimento é uma
das propostas apresentadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para a construção
do aprendizado. Fazenda (1999, p.35) ressalta que:
A tentativa de formular um novo discurso sobre o homem é de todo válida,
desde que a consciência pedagógica esteja suficientemente esclarecida sobre
as implicações dessa mudança, as limitações a serem superadas e o ônus de
trabalho e envolvimento que a interdisciplinaridade impõe.

Entretanto, faz-se uma ressalva quanto ao perigo de que as práticas interdisciplinares
firmem práticas vazias, no sentido do não aprofundamento quanto à integração destas
disciplinas, além da reflexão acerca das relações sociais, impossibilitando os reais
questionamentos sobre as problemáticas sociais, mantendo-se, como consequência, a
integração de maneira superficial.
Santomé (1998, p. 80) trata de uma interdisciplinaridade “crítica” que "obrigaria a uma
deliberação coletiva de problemas públicos e a presença das memórias reprimidas e silenciadas
na análise das experiências de caráter sócio histórico”.
Esta perspectiva crítica implica o repensar, o redescobrir e o reconceituar as vozes
daqueles que ficaram “esquecidos”. Mas, para isso acontecer de forma positiva, faz-se
necessário a ruptura de barreiras entre as disciplinas e entre as pessoas que pretendem
desenvolvê-las, conforme relata Santomé (1998, p. 45.):
Também é preciso frisar que apostar na interdisciplinaridade significa
defender um novo tipo de pessoa, mais aberta, mais flexível, solidária,
democrática. O mundo atual precisa de pessoas com uma formação cada vez
mais polivalente para enfrentar uma sociedade na qual a palavra mudança é
um dos vocábulos mais frequentes e onde o futuro tem um grau de
imprevisibilidade como nunca em outra época da história da humanidade.

Nesse sentido, o papel e a postura do profissional do ensino que procure promover
qualquer tipo de intervenção junto a professores, tendo em vista a construção de uma didática
transformadora ou interdisciplinar, deverá promover essa possibilidade de troca, bem como o
estímulo de autoconhecimento sobre a prática de cada um.
É através dessa perspectiva interdisciplinar que se busca a superação da fragmentação
entre as disciplinas, na intenção de relacionar entre elas os temas, proporcionando um diálogo,
entrelaçando-as para a compreensão da realidade.
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HQS E A INTERDISCIPLINARIDADE
Um exemplo de ferramenta interdisciplinar que pode ser utilizada no ensinoaprendizagem são as Histórias em Quadrinhos (HQs), isto por se tratar de uma arte híbrida que
alia linguagem verbo-visual à diversidade de temas. As HQs podem interligar assuntos de
maneira interdisciplinar, ou seja, integra a disciplina de História com a de Artes, Língua
Portuguesa, Geografia e assim por diante.
Outra questão importante diz respeito à seleção do material a ser utilizado em aula.
Considerando o número e variedade de publicações das HQs existentes no mercado, essa
seleção deve levar em conta os objetivos educacionais que se deseja alcançar. Sendo bem
escolhidas, as HQs têm grande potencialidade para serem trabalhadas em sala de aula, dando
suporte a novas modalidades educativas fazendo com que as aulas sejam desenvolvidas de
forma lúdica, com prazer, criticidade e reflexão.
Não existem ainda regras precisas para a utilização didática dos quadrinhos, porém, um
planejamento prévio deverá existir para que haja um bom aproveitamento de seu uso no Ensino,
podendo, desta forma, atingir o objetivo da aprendizagem.
Nesse sentido, o ponto fundamental dessa seleção seja a identificação de materiais
adequados, tanto em termos de temática, como de linguagem utilizada, além da idade e do
desenvolvimento intelectual dos alunos com os quais se deseja trabalhar (VERGUEIRO, 2008,
p. 27).
Analisar as HQs no campo escolar é uma forma significativa e dinâmica para os alunos
“lerem, escreverem, criarem, pesquisarem, dramatizarem sobre a vida” (INÁCIO, 2003). A
importância das Histórias em Quadrinhos nas escolas é tratada por Araújo, Costa e Costa (2008,
p. 29), quando anunciam que:
[...] os quadrinhos podem ser utilizados na educação como instrumento para a
prática educativa, porque neles podemos encontrar elementos composicionais
que poderiam ser bastante úteis como meio de alfabetização e leitura saudável,
sem falar na presença de técnicas artísticas como enquadramento, relação
entre figura e fundo entre outras, que são importantes nas Artes Visuais e que
poderiam se relacionar perfeitamente com a educação, induzindo os alunos
que não sabem ler e escrever a aprenderem a ler e escrever a partir de imagens,
ou seja, estariam se alfabetizando visualmente.

Neste sentido, aplicar a estratégia interdisciplinar para o uso de HQs para ensinar
constitui-se um trabalho coletivo que visa estabelecer e descentralizar o poder de uma disciplina
em detrimento das outras. Efetiva-se, assim, a autonomia do sujeito, possibilitando uma
percepção da interligação dos assuntos observados e discutidos.
Esse exercício envolve competências docentes, tais como: perceber-se interdisciplinar;
contextualizar os conteúdos; valorizar o trabalho em parceria; desenvolver atitude de pesquisa;
valorizar e dinamizar a comunicação; resgatar o sentido de humano e trabalhar com a pedagogia
de projetos (ARMILIATO, 2015).
Dessa forma, verifica-se que a pratica pedagógica interdisciplinar possibilita descobrir
novos caminhos para agir dialeticamente na construção coletiva de novos conhecimentos
práticos e teóricos, na ação que transforma o velho e constrói novo. Afinal, o objetivo da
linguagem é sempre se comunicar com a melhor precisão possível. Quanto mais ricas, variadas
e bem ditas forem as palavras, melhor o interlocutor entende a mensagem e o nível de
detalhamento de sua descrição.
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NJINGA A MBANDE, RAINHA DO NDONGO E DO MATAMBA: uma análise da
história para os quadrinhos
A série “UNESCO mulheres na história da África”, produzida pela divisão das
sociedades de conhecimento, setor de comunicação e informação da UNESCO, foi realizada no
quadro plataforma Intersetorial Prioridade África (IPA), como apoio à igualdade de gênero para
dar luz e voz a uma seleção de figuras femininas da história da África retratadas em HQ.
Destaca-se, para análise no presente artigo, a figura de Njinga a Mbande, na área da diplomacia
e da estratégia militar.
A pretensão da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO) com estas HQs é encorajar as estudantes africanas e de ascendência africana a
implicar-se nos estudos de nível superior no domínio da História da África e das demais
disciplinas (antropologia, linguística, arqueologia, etc.), a fim de contribuir para uma
historiografia africana mais justa e mais respeitosa a igualdade de gêneros.
A capa do quadrinho faz menção a essa rainha, Njinga a Mbande, trazida em posição de
destaque dentre outras figuras femininas, elencadas pela UNESCO, que ocuparam o cenário da
história da África. Essa personagem, Njinga, ganha foco graças ao contraste feito com o fundo
azul da imagem, realçando a cor de sua pele e as roupas cerimoniais africanas, representativas
da coroação dessa rainha, embora se saiba que são representações posteriores, mais
especificamente do séc. XIX, pois a coroa tem o significado de reconhecimento de sua
soberania, no caso específico da história dos povos africanos.
Figura 1 – Capa do HQ

Fonte: HQ: Njinga a Mbande: Rainha do Ndongo e do Matamba. UNESCO, 2014.

A HQ estrutura-se em cinco tópicos principais: Introdução, Biografia, Banda desenhada,
Dossiê Pedagógico e Bibliografia, possuindo 56 páginas no total. A presente publicação
inscreve-se no âmbito da 2ª fase do Programa da UNESCO, intitulado “A História geral da
África”, publicado em 2009, visando adaptar os conteúdos das HQs para o ensino escolar a fim
de melhorar o conhecimento dos alunos e estudantes africanos na história do seu continente
(JOUBEAUD, 2014).
A historiografia tem desenvolvido uma pequena, porém ativa produção sobre a atuação
das mulheres na história do continente africano. Apesar dos avanços neste campo da história,
infelizmente o lugar da mulher na economia do período escravista, como investigadora,
consumidora e, sobretudo, como transmissora de processos sócio ideológicos, tem tido ainda a
tendência a ser ignorada pelos historiadores e demais estudiosos (PANTOJA, 2010).
Essa dificuldade em desvelar a história das mulheres, em todas as regiões, e não só nas
regiões africanas, em geral, está associada à documentação de caráter mais oficial da época,
que pouco ou nada diz sobre essas personagens, tendo como a sua marca maior o silêncio.
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Para tanto, o emprego das HQs como recurso didático deve seguir alguns critérios. No
caso específico da disciplina de História, os quadrinhos podem ser utilizados de diferentes
maneiras ou sob diferentes enfoques, como pontua Túlio Vilela: “Elas servem para ilustrar ou
fornecer uma ideia dos aspectos da vida social de comunidades do passado” (VILELA, 2010,
p. 109).
A HQ começa por contextualizar a vida, extremamente conturbada, da rainha Njinga a
Mbande, marcada pelo início do comércio afro-atlântico, na região da África Centro-Ocidental.
Com a chegada dos Portugueses ao Ndongo e suas consequentes transformações locais no fim
do séc. XVI, parte do continente africano, principalmente a central dos diferentes reinos, dentre
os quais se encontra desde “o grande reino do Kongo, até os menores, como o Ndongo e
Matamba, vão deixando progressivamente a sua esfera de influência” (JOUBEAUD, 2014, p.
41).
Naquele tempo, as organizações político-espaciais dessas entidades ocorrem de maneira
relativamente comum, pois baseavam-se no “poder central e em escalões intermediários”. Entre
os Ndongos, por exemplo, designavam-se os “sobas” (chefes) (IDEM, 2014, p. 41). “Os sobas
compunham o poder político do Ngola e lhe pagavam tributos (chamados baculamentos) em
troca de proteção contra-ataques de forasteiros”, o que forneceu segurança às comunidades e
possibilitou o avanço da agricultura e o crescimento populacional (FONSECA, 2014, p. 116).
O intercâmbio econômico entre os diferentes reinos permitia a circulação de produtos
complementares entre a costa e o interior dessas terras. Não tardaria para acontecer as guerras
de conquista, empreendidas pelos portugueses contra os Ndongos, por terras, mercadorias e
escravos. Os últimos são subjugados devido à supremacia do poder bélico de Portugal (veja
figura 2).
Figura 2 – As guerras de conquista

Fonte: HQ: Njinga a Mbande: Rainha do Ndongo e do Matamba. UNESCO, 2014, p. 17.

As guerras pela colonização, o tráfico negreiro e a emergência de novos mercados
econômicos foram fatores transformadores da paisagem política, social, econômica e cultural
da região do Ndongo na África. Além da invasão lusitana, o reino Ndongo tinha que se defender
dos ataques constantes de outras tribos, como, por exemplo, os Jagas, um povo tidos como
guerreiros saqueadores.
Neste torvelinho de acontecimentos, emerge a figura de Njinga Mbande como um
notável exemplo feminino, como um símbolo da resistência africana à colonização. Esse ícone
de força e bravura feminina nasce entre os africanos de língua “bantu”, os mesmos que,
escravizados no Brasil, criaram o samba e a capoeira em nossas terras. Seja como for, a
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biografia da rainha Mbande tem sido fonte inesgotável de produções literárias e historiográficas
que abastece e respalda uma série de projetos identitários, no continente africano e nas
Américas.
Sua descendência ideológica desse lado do Atlântico manteve acesa a imagem da
soberana Mbande (LIENHARD, 2000). Nas narrativas entre Áfricas e Brasis, a história de
Nzinga apresenta elementos para compreensão e informação do universo dos povos americanos
e africanos.
Njinga fora criada pelo pai, o rei Jinga Mbande, para ser uma rainha guerreira. “Sua
educação, inteligência e domínio das línguas, materna e portuguesa, que aprendera com os
missionários e comerciantes, foram fundamentais ao longo de sua vida” (veja figura 3), pois
permitia-lhe adaptar-se às situações políticas mais complexas e abonar a seu favor
(JOUBEAUD, 2014, p. 46).
Figura 3 – Njinga, orgulho e inteligência

Fonte: HQ: Njinga a Mbande: Rainha do Ndongo e do Matamba. UNESCO, 2014, p. 21.

Quando o rei, pai de Njinga, morre em 1617, o irmão, Kia Mbande, foi quem assumiu
o trono. Começou, então, uma agitada luta pelo governo do Ndongo. Uma das primeiras
medidas de Kia foi matar o filho único de Njinga, concorrente em potencial ao trono. Contudo,
foi o próprio irmão quem abriu as portas para a brilhante carreira diplomática da futura rainha.
Em meio à crise política, Kia envia à irmã para Luanda, em 1622, com a missão de
negociar um acordo de paz com os invasores. Njinga foi recepcionada em grande estilo, com
salvas de canhões, soldados enfileirados e tapetes cobrindo toda a extensão de seu trajeto.
Porém, ao se encontrar com o governador, nota que há somente uma cadeira no recinto,
sobrando para ela apenas um tapete no chão. Njinga imediatamente ordena que uma escrava se
ajoelhe e senta sobre ela, para não ser inferiorizada pelo português (veja figura 4).
Figura 4 – Negociações de igual para igual
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Fonte: HQ: Njinga a Mbande: Rainha do Ndongo e do Matamba. UNESCO, 2014, p. 32.

A resistência dos Ndongo, representada na figura de Njinga, através da proatividade na
arte da guerra, nas táticas de espionagem e também em sua competência como negociadora,
permitiu abrandar os projetos de conquista portuguesa. Afirmar que ela travou uma luta contra
a comercialização de pessoas é até “romântico”, já que na própria imagem (figura 4) ela subjuga
uma mulher a se curvar e servir de assento. Porém, deve-se entender que, em um contexto em
que a moeda corrente na Angola era o escravo e que a escravidão já era, há muito, instituída,
parece falta de realismo afirmar que Njinga tentou impedir o comércio negreiro. Mas sem
querer idealizar esta personagem, a defesa da ideia de que Njinga a Mbande contribuiu para a
diminuição do tráfico negreiro, pelo menos no período em que se acirrou a rivalidade contra os
portugueses, entre 1624 e 1641. Não constitui uma luta ideológica contra a escravidão, o que
provavelmente não era, e é difícil até supor que isto fosse possível em pleno século XVII, mas
suas ações acabaram por ter esta consequência.
Após firmar o tratado que estabelecia a expulsão dos Jagas e a saída dos portugueses de
Ambaca, “Njinga fora batizada pelo governador, segundo o costume cristão português,
recebendo o nome de Anna de Sousa” (FONSECA, 2014, p. 120).
Entretanto, esse acordo não foi cumprido e o Ngola Kia Mbande morre na ilha de
Kindonga, em 1624. Njinga a Mbande se apoderou das insígnias de poder e assassina seu
sobrinho – o herdeiro legítimo – e assume o reino do Ndongo, em um cenário político
conturbado, dilacerado pelas sucessivas guerras (ver figura 5).
Figura 5 – A coroação de Njinga, a Ngola dos Ndongos
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Fonte: HQ: Njinga a Mbande: Rainha do Ndongo e do Matamba. UNESCO, 2014, p. 35.

Era grande o fluxo de pessoas que fugiam de seus territórios de origem e buscavam
proteção em outras partes. Com esse contexto de intensa mobilidade, levas de escravos fugiam
de seus senhores e buscavam proteção junto a Njinga. Muitos sobas já avassalados passaram a
apoiar a rainha e romperam os laços com os portugueses. Ela soube se aproveitar de outros
conflitos na África Central e atraiu “os sobas descontentes com a colonização portuguesa para
a sua frente de resistência, por exemplo: o poderoso soba Ambuíla (Mbwila), que se negava a
pagar tributos aos portugueses” (FONSECA, 2014, p. 120). Contudo, uma de suas mais bemsucedidas manobras foi a união com os terríveis Jagas. Para isso, teve de adotar muitos
costumes estranhos à cultura de Ndongo, como os rituais de canibalismo, que ajudavam a
manter os soldados animados para a batalha. Os Jagas eram especialmente perigosos:
combatiam até o último homem e a covardia era punida com a morte.
Figura 6 – Uma rainha resistente a colonização.
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Fonte: HQ: Njinga a Mbande: Rainha do Ndongo e do Matamba. UNESCO, 2014.

Das várias narrativas em torno da rainha, essa talvez seja a mais difundida e que lhe
granjeou a notoriedade na Europa dos séculos XVII e XVIII. É sabido que Njinga vestia-se de
guerreiro para o combate contra os inimigos, atravessando a linha que separa os gêneros e que,
para os europeus, era muito clara e instransponível. Apenas esse dado já lhe garantia a
notoriedade, tendo, além disso, exercido o poder em toda a sua extensão, na medida em que
relatos garantem a existência de vários maridos e amantes a sua volta. A Njinga histórica parece
ter exercido todo o poder que lhe cabia, fosse por vontade, fosse por necessidade de combate,
mas o exercia, mesmo sabendo-se hoje das restrições que os povos Ndongo impunham às
mulheres, a fim de impedirem-nas de exercerem o poder e o domínio.
Njinga atravessou a linha que separa os gêneros – rígida para os europeus, tênue para os
africanos subsaarianos. Linha que aproxima ou afasta o gênero e a sexualidade, como nos
lembra Margarida Paredes (2015, p. 119):
A separação entre género e sexo providenciou o espaço onde Njinga pôde
construir e reconstituir novas identidades. A transformação de género female
to male poderá ter sido o meio que Njinga encontrou para, numa realidade de
agressão militar, se igualar às forças estrangeiras e assim, empoderada por
qualidades militares atribuídas aos homens, manter a guerra de resistência
contra o invasor português numa base equivalente de confronto, uma guerra
onde ambos os contendores articulavam masculinidades dominantes.

O espírito de resistência e de liberdade simbolizada na figura de Njinga ultrapassa
largamente as fronteiras angolanas. Esta rainha encarna hoje uma figura central da História de
África, como símbolo de resistência face às ambições colonizadoras da Europa. Depois de sua
morte, durante séculos, muitos países africanos resistiram e lutaram pela sua independência até
obtê-la no século XX. Na África, a memória de Njinga inspirou as lutas pela independência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As HQs categorizam-se como fonte e recurso pedagógico para o ensino de História
porque retrata um acontecimento servindo-se da percepção visual para revisitar o passado. Uma
outra contribuição que as HQs podem suscitar é a reflexão sobre a memorização apenas através
dos textos. As imagens auxiliam na reconstrução do passado e fomenta que as informações
sobre ele possam ser compartilhadas com os amigos, colegas de sala que se identificam como
leitores das HQs. As redes de sociabilidades, dessa forma tendem a se expandir e a certificar
que a História se presentifica pelos modos atuais de seu ensinamento.
O fato das HQs apresentarem conteúdos de forma lúdica, tratarem de temas verossímeis
ou ficcionais não impede que o historiador as utilize para ensinar História. Isto porque a
Historiografia contemporânea observa que as HQs constituem uma ferramenta de
aprendizagem singular, híbrida, interdisciplinar, através da qual os acontecimentos são
reificados.
Ainda que o uso de HQs no Ensino de História tenha ganhado fôlego entre os docentes,
observa-se uma premente necessidade de uma discussão mais densa, sobretudo no âmbito
metodológico para a promoção e construção de saberes nas diversas áreas do conhecimento. A
reconstrução do passado ganharia, então, um modo narrativo próximo da linguagem dos alunos
que potencializa e aguça a observação dos enredos.
Por isso, caberia também discutir as HQs como fonte e recurso pedagógico para o ensino
de História, já que retrata um acontecimento servindo-se da percepção visual para revisitar o
ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

115

passado. Como exemplo, temos a HQ da rainha Africana Nzinga a Mbandi, que, ao longo de
sua trajetória política, desempenhou múltiplos papéis que poderiam ser considerados no
mínimo contraditórios, mas que, se analisados no contexto político no Ndongo do século XVII,
revelam a sua luta pelo poder e para manter os povos que a ela iam se agregando livres do jugo
colonial, demonstrando como os chefes centro-africanos lutaram contra a presença estrangeira.
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RESUMO
A importância desse estudo está diretamente relacionado a educação como um processo que reflete toda
a organização social de uma época ou de uma civilização, atuando como relato da cultura e dos traços
sistemáticos de como funciona o padrão de ensino em uma comunidade, além de ser papel fundamental
no entendimento dos processos históricos que transformaram os hábitos e costumes do povo romano.
Teve como objetivo principal investigar a história da educação na abordagem do pensamento pedagógico
Romano e suas principais contribuições para a educação vigente. Como procedimento metodológico foi
realizada uma pesquisa bibliográfica que foi fundamental para a consecução desse construto. Destarte,
percebeu-se que o sucesso e a expansão do pensamento pedagógico Romano se deu, marcantemente por
dois fatores que não se enxergava em outras sociedades da época, alto poderio militar e dominação
religiosa obtida com o cristianismo da Igreja Católica. Foi justamente nesses detalhes que os
ensinamentos e a forma de organização pedagógica dos Romanos se difundiram por toda a Europa e em
várias partes do mundo, influenciando vários outros povos. Portanto, esses acontecimentos
possibilitaram um estudo mais detalhado sobre o pensamento pedagógico romano e seus respectivos
traços deixados que se perpetuam até os dias atuais no sistema educacional.
Palavras chaves: História. Educação Romana. Pensamento pedagógico.

INTRODUÇÃO
Ao analisarmos o contexto histórico da educação, notamos que para chegar ao modelo educacional
atual aconteceram diversos processos que acarretaram transformações e influenciaram a forma de ensino e
o modo do funcionamento do sistema educacional nos dias de hoje. Para Luzuriaga (2001) a educação,
devido a essas mudanças ocorridas com o passar do tempo e as amplas alterações ocasionadas das
experiências de diversas sociedades antigas, é considerada uma ferramenta de fundamental importância no
sentido de mostrar os aspectos sociais de uma civilização, tanto que é considerada por muitos autores como
o espelho de uma sociedade ou de uma época.
Dessa maneira, a educação torna-se influente de maneira intencional e sistemática para os jovens,
com o objetivo de formar e desenvolver o ser. Entretanto também quer dizer a ação genérica, ampla, da
sociedade sobre as gerações juvenis, com a finalidade de preservar e repassar a existência coletiva
(LUZURIAGA, 2001). Na educação Romana isso não foi diferente, as características do sistema
educacional do império revelam traços de uma sociedade militarista e dominante.
Com isso, A importância desse estudo está diretamente relacionado a educação como um processo
que reflete toda a organização social de uma época ou de uma civilização, atuando como relato da cultura
38
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e dos traços sistemáticos de como funciona o padrão de ensino em uma comunidade. Por isso, para
entendermos melhor como funciona a educação romana e suas principais características buscamos
primeiramente compreender os processos históricos, sociais e culturais envolvidos no sistema de educação
estudado, e identificamos alguns processos peculiares presentes nos costumes e crenças do seu povo.
E para nos aprofundarmos no entendimento de como se constituiu o pensamento pedagógico romano
vamos fazer uma viagem pela história e pela cultura dessa civilização e mostrar as influencias que esse
modelo de ensino sofreu e quais métodos seus pensadores se utilizaram para difundir firmemente seu
pensamento pedagógico por toda a Europa e em várias outras partes do mundo. Dessa forma, o objetivo
principal foi investigar a história da educação na abordagem do pensamento pedagógico Romano e suas
principais contribuições para a educação vigente. E como procedimentos metodológicos realizamos uma
pesquisa bibliográfica a qual auxilia o pesquisador a “dominar o conhecimento disponível e utilizá-lo como
base ou fundamentação na construção de um modelo teórico explicativo de um problema, isto é, como
instrumento auxiliar para a construção e fundamentação de hipóteses” (KOCHE, 1997, p. 122). A partir
dos estudos de Luzuriaga (2001), Gadotti (2010), dentre outros. Logo o estudo encontra-se organizado em
uma introdução, fundamentação teórica e conclusão com os resultados obtidos nessa pesquisa.
EDUCAÇÃO FAMILIAR
Na Roma antiga não diferente de outras civilizações a educação começava em casa, o pai era o
primeiro educador e responsável por transmitir os primeiros ensinamentos aos seus filhos e isso era
defendido por lei na cidade Romana. “Isto significa dizer que, desde os primeiros tempos da cidade, a
autonomia da educação paterna era uma lei do estado: o pai é dono do artífice de seus filhos”.
(MANACORDA, 2010, p. 97). O poder do pai era tão respeitado que o chefe da família era considerado a
representação da pátria dentro de casa, ele tinha o direito de castigar ou até matar o filho considerado rebelde
e que fosse anormal. Segundo Gadotti “a educação romana era utilitária e militarista, organizada pela
disciplina e justiça” (GADOTTI, 2010, p. 44).
Pelo fato de a educação da primeira infância ser executada no meio familiar, é logicamente
compreensível que não existia na época nenhum tipo de edifício ou local destinado a esse tipo de atividade
em Roma e em outros povos. Mesmo o pai sendo o principal educador familiar a mãe ou nutriz também é
bastante ativa na formação da primeira infância, muitas das aprendizagens como falar e andar era feito pela
nutriz e não pelo chefe da casa. Quando a mãe se encontrava impossibilitada, por algum motivo, de exercer
a sua função, buscava-se, entre os parentes respeitados, uma instrutora para ser a primeira mestra
(PEREIRA, 2002). “As próprias nutrizes, fossem ou não parentes consideradas, como afirma Tácito, tinha
também prestígio e autoridade, como o confirma o culto das nutrizes Augustas, testemunhado por imagens
encontradas em várias partes do império (MANACORDA, 2010, p. 99)”.
Nos ensinamentos da primeira infância as crianças aprendiam sobre a pátria, exercícios, técnicas,
letramentos, damas, os primeiros rudimentos do saber e também treinos militares, o jovem era treinado para
a guerra e para a paz. “No lar o pai pela pater potesta, infligia aos filhos as obrigações do clã. Na escola os
castigos eram severos e os culpados eram açoitados com vara” (GADOTTI, 2010, P. 44).
ESCRAVOS EDUCANDO ROMANOS EDUCAÇÃO FAMILIAR
Com o passar do tempo a educação familiar se transformou e começou a apresentar-se dentro do
sistema de ensino uma figura marcante que assumiu o papel de educar os filhos dos cidadãos livres, eram
os escravos especializados, muitas vezes gregos que passaram a fazer o papel de mestres, segundo
Manacorda (2010), ¨ em Roma estes escravos mestres foram gregos que, falassem ou não latim, ensinaram
a própria língua e transmitiam a própria cultura aos romanos¨. (MANACORDA, 2010, P. 102).
Foi por meio dos ensinamentos e das conquistas e dominação de outras civilizações usando seu poder
militar, por parte do império, que o latim consegui se expandir e atingir diversos território, segundo Gadotti,
¨ Através das conquistas os romanos impuseram o latim a diversas províncias¨. (GADOTTI, 2010, P. 43).
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Com o crescimento do império e a conquista de vários territórios inclusive a Grécia, em Roma o
número de escravos era muito maior que na Grécia, ¨ assim se instruíam as elites romanas. Os escravos,
sem nenhuma instrução e ainda mais numerosos do que na Grécia, eram tratados como objetos¨.
(GADOTTI, 2010, p. 42).
Devido a escravização dos gregos e os ensinamentos do grego para o latim e vice-versa, foi quase
impossível a cultura romana não sofrer influência grega, seja ela na educação ou nos aspectos militares e
até mesmo em outros pormenores que eram de origem grega. ¨Conforme a famosa frase de Horácio, a
Grécia conquistada conquistou seu rude vencedor e introduziu as artes no seu rústico lácio¨.
(MANACORDA, 2010, p. 102).
Logo após a legitimação da pratica de ensino ficar por parte dos escravos foi que surgiu os primeiros
vestígios de algo voltado para fora da formação familiar e começou a se desencadear nesse momento os
primeiros indícios do surgimento de uma pessoa que tinha sua função voltada para o ensino, ¨os enormes
tentáculos do império necessitavam de escolas que preparassem administradores, já que os soldados se
preparavam (ou morriam) nas batalhas e nos
quartéis (numerosos)¨. (GADOTTI, 2010, P. 44).
Infelizmente podemos ver que o papel de educador veio aparecer por meio de trabalho escravo e
posteriormente é que foi se organizando meios de formação para quem fosse dar ensinamentos.
O surgimento da profissão de educador pode ter suas raízes na sociedade romana pois alguns escravos
libertos que eram especializados na parte de ensino começaram a dar aulas em troca de dinheiro, ¨Hércules
que, ensinando as letras aos familiares de Evandro, teria feito uma ação¨ veneranda¨, acrescenta que, mais
tarde, isto foi feito por outros em troca de dinheiro, profissionalmente, e que mais ou menos no ano de 230
a.c.¨ (MANACORDA, 2010, p.105).
SURGIMENTO DA ESCOLA EM ROMA
Com o avanço do império, as conquistas militares e com o surgimento do novo poder da época áurea
do império o sistema de educação foi se estruturando e se renovando dentro da sociedade, foi ai então que
foi começado o habito de ir para a escola, começando assim a se montar um sistema educacional baseado
em divisões de graus de ensino.
As escolas surgiram por influência de outros povos, que por serem dominados, acabavam passando
parte de sua cultura e costume para o povo romano, existe ¨a suposição de influência grega e de uma
influência mais recente etrusca (esta, aliás, transmitida pela cultura grega) sobre o surgimento de uma
escrita e de uma cultura em Roma, e sobre a origem de uma forma de educação não familiar, mas
institucionalizada na escola.¨ (MANACORDA, 2010, p. 104).

ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
A educação com o passar dos tempos foi se modificando e transpassando seu modelo, que agora não
era mais apenas baseado na educação da primeira infância e sim cheia de novos ensinamentos e divisões
desses em graus, que deveriam ser estudados com o decorrer da vida. Segundo Gadotti os três graus
clássicos que agora ditavam a educação romana eram, ¨as escolas do ludi-magister, que ministrava a
educação elementar, as escolas do gramático, que correspondiam ao que hoje se chama hoje de ensino
secundário e os estabelecimentos de educação superior que se iniciava com a retórica e seguidos do ensino
do direito e da filosofia¨.(GADOTTI, 2010, P .43).
Agora o modelo de educação era outro e a forma de se introduzir o conhecimento começou a se
detalhar e foram aparecendo dentro dos ensinamentos métodos de aprendizagem, ¨a introdução deste novo
nível de instrução encontrou dificuldades: não se tratava mais só de aprender as letras do alfabeto para fins
práticos de um povo cidadãos-soldados, mas aprender a ¨gramática¨.(MANACORDA, 2010, P. 105). Além
de ter um sistema educacional com essa conformação a cultura romana também tinha grandes pensadores
na área da educação como, CATÃO (234-149 a.c.), MARCO TERÊNCIO (116-27 a.c.) VARRÃO
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MARCO TÚLIO CÍCERO (106-43 a.c.), MARCO FÁBIO QUINTILIANO (por volta de 35-depoi de 96)
e vários outros.
Por mais que a educação romana buscasse evolução, seus métodos de ensino eram muito baseados
nas repetições e nas cansativas frequências de leitura de textos até que o discípulo colocasse em sua mente
o que os mestres queriam passar, ¨nessa escola a didática era obsessiva e repetitiva que já vimos na Grécia.
O mestre ¨Gárrulo¨ falava e os alunos repetiam: a memória era o instrumento principal de ensino¨.
(MANACORDA, 2010, P.118)
Esses pensadores e estudiosos da educação romana deram boas contribuições para a formação e
implementação desse sistema na sociedade. Mesmo que muitos não concordassem com a forma de
educação, ela foi sim implementada nos novos povos que iam sendo dominados pelo império, ¨ ora que esta
educação total na realidade existisse, é outra questão: seja como for era o tipo de instrução difundido¨.
(MANACORDA, 2010, p. 115).
ESCOLAS PARA ELITES
Com todas as divisões feitas na educação romana e o apoio do estado tornando o ensino público, não
eram todos os cidadãos que tinham acesso a todos os níveis de instrução oferecidos pela sociedade, mesmo
que a escola fosse difundida dentro do império e de suas províncias apenas os filhos de pessoas que
ocupavam um cargo importante ou tivessem uma condição social privilegiada era que se beneficiavam dela.
Deste modo, a educação variava tanto conforme as classes sociais, como aos gêneros. Os de classe
mais inferiores quase não tinha acesso à educação formal e por este motivo cresciam não sabendo ler nem
escrever. Em contrapartida os filhos das classes mais altas da sociedade tinham total acesso à escola e uma
formação de qualidade.
Os três níveis da educação romana nem sempre era alcançado por todos, pois como em outras
civilizações o poder se concentrava nas mãos de poucos e o trabalho ficava para muitos e só os poderosos
que não trabalhavam que utilizavam seu tempo ocioso para se dedicar as atividades educacionais.
Utilizando esse tempo com práticas educacionais como a retorica, a filosofia, a arte, a gramatica e o direito
ele tinha vários requisitos que o tornariam uma pessoa bem vista dentro da sociedade. ¨Um cidadão livre
pode dedicar-se a atividades artísticas e literárias não como profissão, mas somente como uma atividade
cultural desinteressada e ocasional: não pela arte, mas pela cultura¨. (MANACORDA, 2010, P. 109).
Por mais que os cidadãos romanos fossem livres e tivessem autonomia dentro de um certo limite, no
caso os pequenos comerciantes e proprietários de terra, esses não tinham acesso aos grandes ensinamento
e nem tinham tempo ocioso para essas atividades, pois tinham ocupações que para eles eram mais
importantes .No meio disso tudo ainda tinham os escravos que eram excluídos de qualquer tipo de atividade,
sua função era apenas servi aos seus donos e não participavam de qualquer manifestação social da
civilização.
Era com essa formação social que o império romano educava sua população ou parte dela, já que com
o poder concentrado no estado os menos privilegiados socialmente trabalhavam para manter seu sustento.
A sociedade era composta de grandes proprietários os patrícios, que monopolizavam o poder e de plebeus
pequenos proprietários que, apesar de serem livres (ao contrário dos escravos), eram excluídos do poder.
(GADOTTI, 2010, p. 42)
A escola era um lugar para aprender assuntos e conceitos básicos para a vida cotidiana do indivíduo,
no ensino primário que chegava tanto aos meninos pobres e ricos como às meninas ricas, aos conteúdos
mais elaborados cuja formação indicava a participação ativa na vida pública romana, destinada apenas aos
jovens mais abastados da sociedade. (FUNARI, 2002)

O CRISTIANISMO E A EDUCAÇÃO
A palavra educação em seu sentido etimológico, é de origem latina criada a partir de dois termos:
educare (cuidar, alimentar, criar) e educere (conduzir, modificar um estado, tirar para fora). Existem
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diversas concepções e todas elas consistem em um processo de desenvolvimento do ser humano através de
transformações contínuas, no entanto, no entanto, o conceito de educação é bem mais complexo e variável
tão quanto as teorias da educação. (LIBÂNEO, 2010).
Já em relação ao cristianismo, que surgiu dentre o povo hebreu, onde mantém um relacionamento
intenso com as práticas educativas no decorrer da história da atualidade “os cristãos legaram ao mundo um
vastíssimo patrimônio cultural e uma extraordinária riqueza filosófica e pedagógica” (BORGES, 2002, p.
40).”
Ao falarmos sobre o império que conseguiu se manter por muitos anos, mas foi encerrado quando os
bárbaros dominaram e compartilharam de territórios com os romanos que agora pela primeira vez
ocupavam uma posição de subordinação. A partir de agora quem dominava as leis era o povo bárbaro que
eram considerados pelos próprios romanos aculturados e mesmo assim através da força governavam. ¨É
deste ponto, do poder, que os bárbaros assumem as tarefas político-militares do fazer e os romanos, numa
forma subalterna, as tarefas administrativo-culturais do fazer¨. (MANACORDA, 2010, p. 134).
Com a Ascenção dos bárbaros ao poder a sociedade se encontrava em completa crise e não se tinha
mais o mesmo interesse pelos ensinamentos, as prioridades agora eram outras como não passar
necessidades ou não perder deus filhos, que poderiam ser vendidos para os bárbaros. ¨ Num império
desolado e invadido por populações inteiras de bárbaros armados, é impossível falar de organização da vida
civil e menos ainda da difusão de uma escola¨. (MANACORDA, 2010, p. 135).
A nova sociedade estava dividida entre romanos e bárbaros que misturavam-se entre si dentro da
sociedade e tentavam cada um de sua forma dominar e exercer seu poder um sobre o outro. Como os
bárbaros chegaram em Roma aculturado, muitos já eram convertidos ao cristianismo e devido a esse fato e
ainda com suas diferenças ambos eram cristãos e seguidores das doutrinas do cristianismo, mesmo que
fossem de vertentes diferentes. ¨ Há, portanto, uma mentalidade cristã comum aos velhos povos
romanizados e aos novos povos bárbaros¨. (MANACORDA, 2010, p. 136).
Passados os conflitos e com o fim da chamada romanização o cristianismo se difundiu e dominou,
com os ensinamentos ligados a religião e as doutrinas de cristo e de alguns santos que fortaleciam a crença
cristã. Foi com o cristianismo que os romanos conseguiram difundir seu pensamento pedagógico baseado
nas humanistas que era para os romanos como a Paidéia era pros gregos, ¨ os romanos queriam universalizar
a sua humanista, o que acabaram por conseguir através do cristianismo¨. (GADOTTI, 2010, p. 42).
O cristianismo buscava alcance em todos os povos, e pregavam o que eles chamavam de a Paidéia
em cristo e agora quem ditava as regras era a igreja estado dona do monopólio e da ideologia. A educação
não era mais voltada para a guerra e sim para o fortalecimento do pensamento cristão e para sustentação
das igrejas como soberana e dona do poder por meio do papado.

A HUMANISTA
A humanista é uma cultura universalizada. Compreende-se por uma cultura humanística e, sobre tudo
cosmopolita e universal, buscando aquilo que caracteriza o homem, em todos os tempos e lugares. A humanista
era um dos grandes pilares do pensamento pedagógico romano, com seus ensinamentos e didática instruía um
sistema cheio de técnicas para os mais privilegiados da sociedade. Segundo Gadotti ¨a humanista era dada na
escola do gramático¨. (GADOTTI, 2010, p. 42), e era um pensamento muito baseado na mecanização e na
repetição de fragmentos de texto, mas não era só isso era também firmado na tradução de verso em prosa e de
prosa em verso além de expressar de várias maneiras uma mesma forma de pensar, para que a oratória ficasse
afiada.
As bases dos ensinamentos humanista foram de talhados por Gadotti no trecho em que ele diz que as
bases do pensamento pedagógico humanista são os seguintes, ¨ ditado de um fragmento em texto, a título
de exercício ortográfico; memorização de fragmento; tradução de verso em prosa e vice-versa; expressão
de uma mesma ideia em diversas construções; analise da palavra e frase; composição literária¨. (GADOTTI,
2010, P. 42).
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É muito fácil perceber como as diretrizes dos ensinamentos humanistas podem ser vistas sem
nenhuma dificuldade na maioria das escolas do brasil, isso mostra que mesmo com o passar dos tempos em
algumas instituições de ensino do nosso país continuam com o mesmo pensamento pedagógico de anos
atrás, e que a mesma ideologia empregada naquela época pode sim está sendo aplicada no estudante da
sociedade de hoje.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término desse trabalho podemos perceber que a educação romana passou por diversas adaptações
e ideologias diferentes, sejam elas por objetivos militares ou religiosos e que também podemos perceber
influencias diretas do modelo educacional romano no nosso sistema educacional.
Além de todas essas percepções foi possível observa que o pensamento pedagógico de um povo ou
de uma época pode mexer diretamente com o modo de vida das pessoas que entram nesse processo, já que
tudo isso é baseado em uma ideologia que tem um objetivo por traz das suas concepções pedagógicas.
Foi visto também nessa breve viagem pelo pensamento pedagógico romano que o mesmo sofreu
várias influencias do povo grego que ao serem dominados passaram parte de sua cultura para o seu
dominador que acabou adotando essas culturas e inserindo em seu contexto pedagógico.
Por fim concluímos também que a forma de ensinar e de aprender de um povo tem o poder de mostrar
mais que simplesmente seu modelo de educação, tem o poder de mostrar toda sua história e costumes, já
que a forma de educar é um reflexo de uma sociedade.
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RESUMO
O artigo é um recorte da dissertação de Mestrado em Educação da Universidade do Estado do
Rio Grande-UERN: Linha de Pesquisa: Práticas Educativas, Cultura, Diversidade e Inclusão.
Objetiva fazer um Resgate das práticas pedagógicas das professoras do Grupo Escolar Cônego
Estevam Dantas, sublinhando os acontecimentos que fizeram parte da história da escola, através
dos acontecimentos educativos com o apoio da equipe da escola e da comunidade escolar. Esses
acontecimentos pedagógicos estão evidenciados a partir das datas comemorativas festejadas,
festividades cívicas e religiosas e para vislumbrarmos as práticas pedagógicas desenvolvidas
na escola. O estudo dialoga com referenciais que concebem as realidades vividas em espaços
e tempos determinados, articulados a construções sociais complexas que complementam a
formação e contribuem para uma reflexão da realidade e dos processos educativos escolares.
Traremos com contribuições de Silva (2011) com o intuito de cooperar como o objetivo da
pesquisa, quando se refere às contribuições a realidade das instituições. Silva (2011, p. 30) ao
afirmar que: “essas cooperam para refletir as realidades escolares, nas formas como é pensada
e construída a fim de alargar o conhecimento sobre elas”. Partilhando do mesmo mote de
raciocínio, Freire (1998, p. 43) colabora ao fazer referência que é preciso: “a reflexão crítica
sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática”. Para o autor, é necessário que
os educadores se tornem sujeitos de suas práticas para envolverem os alunos no processo
educacional e ajudarem na capacidade de compreender o mundo e se tornarem partícipes de
seus acontecimentos históricos, sociais e políticos. A pesquisa respalda as práticas pedagógicas
do Grupo Escolar Cônego Estevam Dantas, partindo dos acontecimentos que marcaram sua
história. As práticas serão evidenciadas através dos fatos delimitado no recorte histórico
sublinhado, nos anos de 1970 e 1980. Demonstraremos as práticas pedagógicas das professoras
por meio de fotos e arquivos da escola como fonte para evidenciar como eram as vestimentas,
aspectos culturais das atividades desempenhadas pelos alunos, tudo isso com base nas ações e
conteúdos ministrados pelas docentes. realizadas de acordo com as datas comemorativas
durante o ano letivo como proposta de intervenção Pedagógica concretizada em sala de aula e
no pátio da escola. As informações das fontes documentais apontam que as professoras se
preocupavam com o trabalho pedagógico possibilitando reflexões de encontro aos objetivos dos
planejamentos que possibilitam apresentar os conteúdos de acordo com sua realidade,
recuperando sua historicidade e a real importância para a comunidade escolar do bairro Alto da
Conceição. Compreendemos que na escola Estadual Cônego Estevam Dantas o planejamento é
o sinalizador das ações necessárias para atingir os resultados de acordo com a proposta
pedagógica adotada em cada bimestre, mensal e diária. Dentro da proposta pedagógica adotada
pela instituição, percebe-se a partir das análises nos documentos, existirem necessidades básicas
no cotidiano dos alunos, como: material pedagógico, espaço para lazer. Desta forma a escola
trabalhava com os conteúdos significativos para a demanda local, por entender que, são esses
42
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que produzem o suporte na formação do cidadão crítico, ativo, participativos, integrados ao
meio social em qual estão inseridos.
Palavras chave: Práticas Pedagógicas; Recorte Histórico: Conteúdos Pedagógicos: Espaços
Escolares: Formação Docente

INTRODUÇÃO
O artigo intitulado: Resgate das práticas pedagógicas das professoras do Grupo Escolar
Cônego Estevam Dantas, relata as datas comemorativas que eram determinadas no
planejamento anual da Escola Estadual Cônego Estevam Dantas, visto que, as ações humanas
requerem planejamento para que executadas alcancem os êxitos.
Sobre isso Libâneo (2005, p. 124), contribui com nosso objetivo de pesquisa ao referese ao planejamento escolar como: O planejamento é o ponto de partida. Nele são expressas as
ações a serem realizadas em função da tomada de decisão a respeito dos objetivos que se
pretende alcançar. Resulta em um plano ou projeto para a instituição de ensino
Com base na citação de Libâneo (2005), as ações desenvolvidas na escola são
determinadas no planejamento e nos objetivos a alcançar e dependem das tomadas de decisões
da equipe de professores, supervisores e da gestão. Portento, os conteúdos referentes às datas
comemorativas do planejamento, eram comprovadas através de peças teatrais, jograis, danças,
confecções de cartazes e aulas práticas. Com relação a culminância das atividades
desenvolvidas pelos alunos eram apresentadas para a comunidade escolar no pátio da escola.
Entre as datas comemorativas trabalhadas durante o ano letivo, escolhemos algumas
para ilustrar nosso capitulo. Destacaremos a comemoração da Páscoa; o Dia do Livro Infantil;
Dia do Trabalhador; Dia das Mães; Abolição dos Escravos; Copa do Mundo: Festas Juninas;
Folclore; Dia da Arvore; Dia da Bandeira. O ano é encerrado com as festividades Natalinas. As
escolhas das datas elencadas se justificam por ter um significado maior sobre a comprovação
das práticas pedagógicas executadas pela professora da Escola Estadual Cônego Estevam
Dantas no recorte histórico. Essas datas serão oportunas para responder o objetivo da proposta
da escola, pois de modo simples evidenciam as práticas pedagógicas da professora com mais
sustentabilidade. Algumas das atividades foram desenvolvidas nas turmas de 1ª a 4ª Séries do
Primário.
Para dar visibilidade as práticas e seguindo a sequência das datas e dos meses do ano
letivo de acordo com o calendário de planejamento escolar da instituição44. A primeira data
trabalhada que adentra nas práticas pedagógicas da professora, mostra uma ação em
comemoração ao dia da Páscoa45. Em um primeiro momento a professora repassa o conteúdo
do tema em sala de aula. Em seguida, realiza uma atividade de pesquisa sobre os símbolos
religiosos da Páscoa e seus significados. Trabalha nesse momento a leitura a produção de texto
Nessa atividade a docente enfocou o Ensino Religioso, e os ensinamentos bíblicos para
o entendimento e fixação dos alunos. Destacando o significado da Páscoa, proporcionando
assim, que o aluno a conheça o sentido espiritual e também do comercial em torno da data
festiva (Páscoa).
44

Essas ações evidenciadas no texto dissertativo foram coletadas por intermédio das fotos selecionadas de acordo
com a década em destaque na pesquisa- 1970 e 1980.
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A Páscoa é uma festa religiosa dos cristãos e comemora a ressureição de Jesus. Mas há muito tempo povos do
hemisfério norte festejavam nessa mesma época a chegada da primavera e o renascimento da natureza. Na festa
antiga já se usavam símbolos como coelhos e ovos pintados com cores que lembravam o colorido que toma conta
do campo na primavera.
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Na culminância da atividade sobre a Páscoa, os alunos finalizaram a festividade
apresentado as principais atividades desenvolvidas durante o período de preparação para o dia
marcada para a celebração. Entre os materiais confeccionados pelos alunos: a confecção dos
símbolos, apresentação de um jogral para a comunidade escolar, exposição de poesias, entrega
de lembrancinhas para os presentes simbolizando um coelho. Esse tipo de atividade mostra que
a prática da professora desenvolvia a criatividade de acordo com o contexto.
Dando continuidade as atividades desenvolvidas na escola, destacaremos que se faz
presente em todas as instituições de ensino, bem como, em toda sociedade de modo geral que
se materialização no mundo. Essa atividade também evidencia e nos dar suporte para entender
as práticas pedagógicas. A celebração festiva do Dia do trabalho46. Nessa atividade a professora
repassou o conteúdo no quadro para os alunos escreveram em seus cadernos, destacando as
profissões existentes na década de 197047. Após a docente pediu que os alunos construíssem
textos relacionado a temática exposta em sala, onde os educandos deveriam produzir seus textos
com base nas experiências do trabalho de seus pais
Outra data comemorativa que nos apresenta as práticas das professoras é do dia das
mães, visto pelas escolas e também por todas as sociedades com um dia muito festivo tanto de
origem comercial como na linhagem afetiva. Na escola foi comemorado como uma atividade
muito bem organizada pelas professoras e pela comunidade escolar. Esse dia é de festa, mas
também se trata de uma a questão cautelosa, onde a escola deve tomar cuidado para não
transformar o Dia das Mães em uma comemoração sem qualquer significado. Levando em
consideração que o primeiro Dia das Mães foi promovido pela Associação Cristã de Moços de
Porto Alegre, no dia 12 de maio de 1918. Mas foi só em 1932 que o presidente Getúlio Vargas
oficializou o segundo domingo de maio como Dia das Mães no país. Em 1947, a data do Dia
das Mães passou a ser incluída no calendário oficial da Igreja Católica no Brasil
Na Escola Estadual Cônego Estevam no Dia das mães aconteceu uma grande celebração
no pátio. Essa celebração foi iniciada com a abertura pela diretora que fez a leitura de um texto
relacionado ao dia das mães. Levando as mães a refletirem sobre seu papel, visto que na década
a educação era muito cobrada pelos pais e os alunos obedeciam às pessoas da escola com
respeito e o envolvimento da família com a comunidade escolar, a presença das mães representa
também o compromisso com a escola dos filhos bem como, prestigiando as apresentações.
Percebe-se com base nesse tipo de atividade que mesmo com o sistema político em
regime ditatorial, as professoras alargavam suas práticas pedagógicas com foco no
desenvolvimento intelectual, moral e social dos alunos e que essas evidenciavam suas práticas
oportunizando aos alunos sentirem-se sujeitos participativos.
No mês de junho na grande maioria das escolas brasileiras comemoram-se as festas
alusivas aos santos homenageados neste mês. No Brasil, por volta do século XVII, no mês de
junho, comemoram-se as chamadas “Festas Juninas”, que possuem esse nome por estarem
associadas ao referido mês. Sabemos que, além daquilo que é típico de tais festas, como trajes
específicos, comidas e bebidas, fogueiras, fogos de artifício e outros artefatos feitos com
pólvora (como bombinhas), há também a associação com santos católicos. Santo Antônio (o
santo que traz o casamenteiro para as moças), São João e São Pedro (conhecido como o porteiro
do céu).

46

O Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador é comemorado anualmente em 01 de maio em diversos países do
mundo. O Dia do Trabalho é feriado nacional no Brasil, em Portugal, Rússia, França, entre outras nações. Esta
data representa o momento que os empregados e as empresas têm para refletir sobre as legislações trabalhistas,
normas e demais regras de trabalho.
47

De acordo com a década de 1970, estas são algumas das profissões mais em alta: Salineiros, ferroviários,
industriais, construção civil (que começa a dar sinais de abertura.) Grifo da autora.
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Outra data especificada para atender a proposta pedagógica das professoras, foi a
comemoração do dia da Abolição dos Escravos48. Inicialmente a professora mostrou o conteúdo
especifico, repassando para os alunos a temática. A professora pediu aos alunos para
representam a libertação dos escravos através da encenação de uma coreografia que traduz a
liberdade dos homens e mulheres em um determinado tempo na história do nosso Brasil. No
ano de 1888 a escravidão foi abolida por intermédio da Lei Áurea, que foi assinada pela princesa
Isabel no dia 13 de maio daquele ano. Essa medida lavrou uma ampla quantidade de escravos
que existia no Brasil. A medida incomodou os vários patenteados de terra que embora
dependiam da opressão dos afazeres dos escravos para abrolharem gêneros agrícolas em seus
atributos.
Mais uma vez podemos compreender que as práticas pedagógicas das professoras eram
voltadas para o entendimento dos fatos partindo dos conhecimentos dos alunos a cerca de um
determinado assunto da nossa história, pois para se compreender o presente, se faz necessário
compreender os fatos vividos no passado.
A data comemorativa alusiva ao Folclore49 também trabalhada na escola como fonte de
conhecimentos para que os alunos pudessem percebê-los como uma das manifestações culturais
existentes em muitas configurações culturais e em todas as regiões do Brasil. Essa cultura
popular se configura como bastante mutável e se alarga em diversidades, de acordo com a foram
de compreensão de uma determinada região. As professoras mostraram um dos mais renomados
folcloristas do Brasil, Luís da Câmara Cascudo (1898-1986), definiu o folclore como “um a
cultura popular, tornada normativa pela tradição50”. Neste sentido, para dar ênfase ao conteúdo
trabalhado, organizou-se uma exposição com os objetos antigos trazidos pelos alunos que foram
utilizados por uma determinada camada social em outros espaços de tempo.
Nessa atividade as professoras tinham como objetivo destacar que a cultura popular é
de suma importância para a construção da identidade de um povo, ou de uma civilização inteira.
O ponto crucial desta data comemorada na escola Estadual Cônego Estevam Dantas, foi a
aquisição de matérias antigos que os avós e antepassados utilizavam e que deixaram marcos
como suporte para a propagação da nossa cultura. Os objetos foram expostos em uma pedra de
cimento no pátio da escola.
Uma atividade que também subsidia nosso objetivo de evidenciar as práticas
pedagógicas na pesquisa, foi a atividade sobre a Copa do Mundo, tida como um evento
internacional em que todos os povos de todas as partes do mundo se voltam para prestigiar seus
países. Na escola as professoras trabalharam o tema através de pesquisas em livros para que os
alunos compreendessem o significado da Copa do Mundo, culminando com a confecção de
bandeiras e recitações sobre a Pátria. No ano de 1986 a copa do mundo aconteceu no México51
48

Em 1888, no dia 13 de maio, foi assinada pela princesa Isabel, filha de D. Pedro II, a Lei Áurea. Com essa lei,
era abolida definitivamente a escravidão no Brasil. Entretanto, não houve a adoção de nenhuma medida que levasse
à inclusão dos escravos libertos na sociedade brasileira, deixando-os marginalizados e alvos do racismo vigente
no Brasil.
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O conjunto de lendas, de provérbios, de encenações e festas, sempre concentra, em seu fundo, uma sabedoria de
conteúdo moral, tal como as fábulas e contos de fadas. Geralmente é essa sabedoria que orienta as comunidades
locais, que vivem circunscritas em determinada tradição. A tradição folclórica do Brasil, por exemplo,
desenvolveu-se de variadas formas de acordo com as regiões do país. Esse desenvolvimento se deu a partir da
mistura das tradições dos principais povos que se misturam em terras brasileiras; notadamente, povos africanos,
os nativos indígenas e europeus.
50

Com essa definição, Cascudo pretendia destacar exatamente o que o folclore significa, em sua acepção original,
dada pelo antiquário inglês William John Thomas: folk significa povo e lore, instrução, sabedoria. Assim sendo,
a cultura popular também carrega uma sabedoria, um conjunto de conhecimentos específicos, que se organizam,
geralmente, em forma de mitos (narrativas) e rituais (festas, cerimônias).
51

Participação do Brasil na Copa do Mundo 1986. A brilhante seleção brasileira de 1982 ainda estava na memória
de todos na época das eliminatórias para a Copa do Mundo de 1986. Por causa disso, Telê Santana, que estava
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de 31 de maio a 26 de junho de 1986. O nível técnico da Copa do Mundo 1986 foi altivo, com
grandes e renomados craques como Zico, Platini e Maradona. Até a Copa de 1986 esses três
ídolos da história do futebol disputavam quem era o melhor do mundo.
Nessa atividade escolar, os alunos mostram as produções sobre a da Copa do Mundo de
Futebol de 1986 realizada no México. Alguns dados da copa: as seleções participantes:, os gols
marcados durante o campeonato: 132 (média de 2,5 gols por partida) Jogo da Final: Argentina
3 X 2 Alemanha Ocidental (Estádio Azteca na Cidade do México) - Público de 114.600
espectadores - Árbitro: Arppi Filho (Brasil).
A data comemorativa alusiva ao Dia da árvore foi festejada no mês de setembro. Nesta
atividade os alunos aprenderam que se deve cuidar da natureza com costumes habituais juntos
no sentido de preservar para que as futuras gerações usufruam do que existe em relação a
qualidade de vida. Adquirir a cultura de plantar uma arvore e cuidar da semente é aprender na
prática como funciona o meio ambiente e os seus benefícios para a qualidade de vida do homem
enquanto ser que necessita de bons hábitos e da natureza para sobreviver. Os alunos,
participaram de atividades de desenhos e colagens para exibir aos colegas das outras séries. O
objetivo era que os educandos entendessem que é preciso preservar a riqueza natural do planeta
como as árvores e a vegetação de forma geral. Após as apresentações os discentes construíram
uma horta nos fundos da escola para eles próprios cuidarem e também para ser utilizada as
verduras na merenda dos alunos que foram orientados pelas professoras a forma de como atuar
em benefício do Planeta Terra e de tudo o que desfrutamos, pois possuem a função de renovar
o oxigênio, de abrolhar alimentos e frutas para o homem e para as diferentes espécies.
Dia da Bandeira também foi celebrado como atividade extraclasse. Porém antes da
culminância da atividade as professoras expõem o conteúdo. Todos os dias durante a semana
da Pátria houve o hasteamento da Bandeira Nacional, cantação do Hino Nacional. Nesse
momento os alunos se posicionavam em filas na posição de sentido em respeito a Bandeira
Nacional. Para o fim das comemorações os alunos confeccionaram cartazes e um painel
ilustrado com poesias sobre a Bandeira, reprodução do Hino Nacional/desenhos, apresentação
das cores da bandeira e o que elas representam para os brasileiros. Todas as atividades foram
realizadas com o auxílio do professor. Por falta de fonte da escola. A foto que tinha do projeto
não foi possível recuperar.
A última data comemorativa que vamos utilizar para evidenciar as práticas das
professoras da Escola Estevam Dantas será as comemorações do período Natalino. Neste
sentido, com a aproximação do termino do ano letivo a escola propõe uma apresentação
retratando o Natal, Nascimento do Menino Jesus52, simbolizando a vida, o perdão e a paz.
A atividade tem como propósito evidenciar o fechamento das atividades desenvolvidas
durante o ano. O fechamento acontece com as alunas apresentando danças suaves com roupas
brancas de bailarina, simbolizando a paz e a vida nova que se inicia a cada ano e com a abertura
de começar o ano novo. Através dos conteúdos estudados em sala de aula, as crianças obtêm
informações das tradições natalinas, de forma a interativa e descontraída, buscam entender os
símbolos natalinos, assim como o estímulo de bons costumes de solidariedade por meio de
atividades coletivas e de confraternização, onde toda a comunidade se une com o objetivo de
celebrar o dom da vida.
trabalhando no exterior, foi chamado novamente para ser técnico da seleção. Por estar muito tempo fora do Brasil,
Telê convocou um número maior de jogadores para o grupo e depois realizou os "cortes", o que foi problemático
e traumático. Além disso, o Brasil contava com seus maiores craques de 1982 envelhecidos, e grande ídolo Zico
se recuperando de sério problema de contusão no joelho.
52

Na antiguidade, o Natal era comemorado em várias datas diferentes, pois não se sabia com exatidão a data do
nascimento de Jesus. Foi somente no século IV que o 25 de dezembro foi estabelecido como data oficial de
comemoração. Na Roma Antiga, o 25 de dezembro era a data em que os romanos comemoravam o início do
inverno.
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Sobre isso Freire (1999, p. 23), afirma que “O formador é o sujeito em relação a quem
me considero o objeto, que ele é o sujeito que me forma e eu, o objeto por ele formado”. O
autor reforça a ideia de que é necessário compreender que os seres são inconclusos e precisam
buscar sempre novos conhecimentos para viver em coletividade. Como base no objetivo
proposto para o capítulo, a práticas pedagógicas da professora na década de 1970 e 1980 da
escola Estadual Cônego Estevam Dantas em se tratando da formação do profissional, e da
relação do professor e aluno como processo dinamizador da aprendizagem.
Percebe-se nas práticas da professora uma sutil mudança relacionada aos paradigmas
educacionais da década, esse fato é mais visível na década de 1980. A professora entrevistada
desenvolvia suas atividades escolares voltados para desenvolver o potencial dos alunos, onde
pesquisavam, aprendiam e demonstram seus conhecimentos adquiridos na sua vida social.
CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS
Através das evidencias demonstradas nas ações desenvolvidas pela professora, é
possível compreender que as práticas pedagógicas da Escola Estadual Cônego Estevam Dantas
no período compreendido entre 1970 e 1980 se ancorava na proposta da Pedagogia tradicional,
porém com vistas a uma educação pautada na construção do conhecimento, através das
atividades de reprodução dos conteúdos. Com base no contexto político-social vivenciado nas
décadas, era centrada num processo de ditadura imposta pelo governo militar. Neste sentido,
com apoio nas pesquisas em documentos do acervo da Escola Estadual Cônego Estevam
Dantas, a partir dos resultados aferidos, é possíveis perceber o reflexo dessa conjuntura no
sistema educacional através das estratégias de ensino conteudista, que faziam com que os
alunos reproduzissem o que lhes era repassado e se utilizem apenas do emprego do quadro
negro e de um livro de apoio.
As práticas pedagógicas inovadoras alavancam possibilidades nas instituições de
ofertarem uma educação voltada para o pensamento crítico e evidenciam em seus conceitos de
profissionalização docente, que deve irromper com as inércias e práticas advindas por
elementos essenciais à profissão. Ainda, nos leva a pensar nas ações dos docentes como um
profissional que necessita refletir sobre sua própria prática pedagógica a fim de perceber,
através do olhar diferenciado pelo aluno, o que ele precisa, vê-lo como um sujeito que necessita
de autonomia de forma essencial para o seu desenvolvimento social e político e também sobre
demonstrar que tem potencial para alcançar suas capacidades e objetivos.
De acordo com os resultados obtidos no decorrer da pesquisa sobre as práticas
pedagógicas da Escola Estadual Cônego Estevam Dantas, evidenciamos que a professora
trabalha com a participação dos alunos nas atividades propostas. Percebemos que apesar da
década de Ditadura Militar e as imposições governamentais a professora demonstra carinho e
respeito aos educandos e busca sempre o melhor para os alunos. Levando em consideração o
real objetivo da educação que é auxiliar a formar pessoas acessíveis, menos condicionados aos
aspectos econômicos, político e social. Mesmo a admite o conhecimento pedagógico ético e
moral, bem como o dever de dividir responsabilidades com os outros sujeitos da sociedade,
uma vez que exercem influência sobre outros seres humanos percebemos que há respeito pela
aprendizagem dos alunos, carinho e compromisso social pela profissão enquanto professora
polivalente.
As datas comemorativas elencadas no capitulo, demonstram que a professora utiliza o
conhecimento preexistente dos alunos para construir o conhecimento novo de acordo com seu
dia a dia, atentando as experiências, vivencias e aprendizagens. É preciso destacar que a década
de 1980 no Brasil foi um período de "efervescência" com mudanças significativas na sociedade,
com novos ordenamentos no quadro político, após longo período de ditadura militar, o que
possibilitou o surgimento de novas organizações da sociedade civil e da sociedade política.
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Neste contexto temos imenso prazer de destacar na nossa pesquisa a prática pedagógica de uma
professora que lecionou na década estabelecida e que fez um diferencial na vida dos alunos,
mesmo trabalhando com o sistema tradicional e conteudista.
Com base nos estudos realizados durante a construção deste capítulo foi possível
perceber que o papel do professor está muito além do conhecimento cientifico, mas sim, deve
estar entrelaçado ao desenvolvimento de sua prática pedagógica tem o dever social de ser um
agente transformador no processo de formação do sujeito que constrói sua própria identidade e
história de vida. Ser professor é uma tarefa ousada, pois implica tornar-se um administrador
social a partir do diálogo sobre a realidade concreta, entendendo os alunos como sujeitos na
construção do conhecimento. A aprendizagem só acontece de fato e de forma significativa
quando um novo conteúdo é aprendido pelo docente e quando faz ligação com a sua vivencia.
da sociedade civil e da sociedade política. Assim, como também novos atores no
cenário político e social, acarreta mudanças na forma de ensinar dos professores. Ser professor
é uma tarefa ousada, pois implica tornar-se um administrador social a partir do diálogo sobre a
realidade concreta, entendendo os alunos como sujeitos na construção do conhecimento. A
aprendizagem só acontece de fato e de forma significativa quando um novo conteúdo é
aprendido pelo docente e quando faz ligação com a sua vivencia.
Com base nos estudos realizados durante a construção deste capítulo foi possível
perceber que o papel do professor está muito além do conhecimento cientifico, mas sim, deve
estar entrelaçado ao desenvolvimento de sua prática pedagógica. Assim, o docente que auxilia
o aluno a pensar certo tem o deve social de ser um agente transformador no processo de
formação do sujeito que constrói sua própria identidade e história de vida.
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REFLETINDO SOBRE HISTÓRIA E SUA IMPORTÂNCIA
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RESUMO
Este artigo tem o objetivo de refletir sobre a história e sua importância, a partir da fala de alunos
do curso de pedagogia. O interesse em escrever sobre o tema emergiu de uma experiência no
estágio docência do Programa de Pós-graduação em Educação – POSEDUC da Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, realizado na disciplina Ensino de História no 5º
período do curso de pedagogia da Faculdade de Educação – FE. A metodologia utilizada foi a
realização de uma atividade durante o período do estágio docência em que no primeiro dia de
aula, foram feitas quatro questões, dentre estas: o que é história? Para que serve a história? Foi
solicitado aos discentes que respondessem sem consultar nenhum material, haja vista que,
almejávamos saber o nível de compreensão real que eles tinham acerca do assunto. As reflexões
e discussões tecidas estão fundamentadas em Vigotski (2000) do qual lançamos mão de seus
escritos a respeito da historicidade; Boschi (2007) que problematiza, porque se faz necessário
estudar História; Bittencourt (2008) e Freitas (2010) que discorrem sobre concepções de
história e fundamentos do ensino de História. Na fala dos discentes constatamos o aparecimento
de três formas de história: história como ciência, história de vida e história como disciplina.
Com base nas respostas, consideramos que eles reconhecem a importância da história para sua
vida pessoal e profissional.
Palavras-chave: Estágio docência. Ensino de História. Formas de história.

INTRODUÇÃO
Neste artigo objetivamos refletir sobre a história sua importância, a partir da fala de
alunos do curso de pedagogia. O interesse em escrever sobre o tema emergiu de uma
experiência no estágio docência do Programa de Pós-graduação em Educação – POSEDUC da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, realizado na disciplina Ensino de
História no 5º período do curso de pedagogia da Faculdade de Educação – FE.
O estágio de docência foi instituído no ano de 2010 pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES por meio da portaria Nº 846. O
referido estágio é parte integrante da formação do pós-graduando, cujo objetivo é a preparação
para a docência e a qualificação do ensino de graduação, sendo obrigatório para todos os
bolsistas do Programa de Demanda Social, mas também recomendado para todos os discentes
dos cursos de Mestrado e Doutorado.
A metodologia utilizada foi a realização de uma atividade durante o período do estágio
docência em que no primeiro dia de aula propomos uma atividade que consistia em quatro
questões: o que é história? Para que serve a história? Você gosta de História? O que você
aprendeu com a disciplina de História na sua vida escolar e acadêmica? Foi solicitado aos
alunos que respondessem sem consultar nenhum material, haja vista que, almejávamos
Bolsista (CAPES) e aluna regular no curso de Pós-Graduação em Educação – POSEDUC/UERN. E mail:
marcynha_pedagogia@hotmail.com
54
Doutora e professora adjunta da Faculdade de Educação da UERN e do Programa de Pós-graduação em
Educação – POSEDUC/UERN. E-mail: tonhabm@yahoo.com.br
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identificar o que eles pensavam sobre a história e sua importância. Neste artigo analisaremos
as respostas dos discentes com relação às duas primeiras perguntas citadas acima.
As reflexões e discussões tecidas estão fundamentadas em Vigotski (2000) do qual
lançamos mão de seus escritos a respeito da historicidade; Boschi (2007) que problematiza,
porque se faz necessário estudar História; Bittencourt (2008) e Freitas (2010) que discorrem
sobre concepções de história e fundamentos do ensino de História.
O texto está dividido em duas sessões. Na primeira, discorremos acerca da historicidade
na perspectiva da psicologia sócio-histórica, no entanto inicialmente situamos o leitor a respeito
de alguns aspectos da perspectiva teórica abordada. Na segunda discutimos sobre História e
sua importância tendo como base as formas de história que emergem da fala dos alunos.
HISTORICIDADE À LUZ DA PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA
Antes de adentrarmos na discussão acerca da historicidade, acreditamos ser necessário
situar a perspectiva teórica com qual abordamos o assunto. A priori elucidamos que muitas
denominações foram atribuídas à psicologia de Vigotski e seus colaboradores, Luria e Leontiev,
sendo nomeada de Psicologia Histórico-Cultural por seus seguidores, entretanto a referência
teórico-metodológica que embasa as discussões e pesquisas realizadas no Grupo de Estudos e
Pesquisa Educação e Subjetividade – GEPES/UERN e consequentemente este texto é a
Psicologia Sócio-Histórica, produzida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo –
PUC/SP.
Ao proferir a respeito da psicologia sócio-histórica nos referimos a uma construção
histórica que foi se constituindo qualitativamente, tendo seus fundamentos no Materialismo
Histórico-Dialético e na Psicologia de Vigotski, Luria e Leontiev. Nessa perspectiva,
respaldamos “[...] Vigotski constrói um vínculo com o Materialismo Histórico-Dialético que
não se traduz pelo uso de termos marxistas, e sim pela apropriação do método.” (SOARES,
2018, p.6)
Vigotski (2004 apud SOARES, 2018) defendia que a única aplicação legítima do
marxismo na psicologia só seria possível por meio da criação de uma psicologia geral em que
os conceitos fossem formulados em dependência direta da dialética geral, haja vista que, essa
psicologia nada seria além de uma dialética da psicologia. Portanto, Vigotski deu contribuições
para a construção de uma psicologia marxista, ou seja, uma perspectiva crítica em psicologia
que supera a realidade meramente aparente de fatos e fenômenos.
Tendo feito estas considerações iniciais, nos deteremos adiante acerca da historicidade
à luz da psicologia sócio-histórica. A historicidade é abordada na perspectiva citada como uma
categoria teórico-metodológica. Esta categoria tem origem no materialismo histórico dialético
de Marx, e assim como outras categorias, é utilizada nas pesquisas que versam por esta
perspectiva como meio de viabilizar a produção e análise das informações.
A categoria historicidade perpassa toda a discussão promovida por Vigotski acerca do
processo pelo qual o homem passa para se constituir como ser concreto e subjetivo. Desse
modo, o seu estudo nos ajuda a romper com a ideia de que o homem é um ser estático ou que
seu desenvolvimento acontece de forma linear. A palavra história para Vigotski “significa duas
coisas: 1) abordagem dialética geral das coisas – neste sentido qualquer coisa tem sua história.
[...] 2) história no próprio sentido, isto é a história do homem.” (VIGOTSKI, 2000, p. 23)
Não existe sujeito sem história, na verdade, como afirma Vigotski todas as
coisas/objetos também possuem sua história. O homem constitui e ao mesmo tempo é
constituído pela história. A historicidade explica o movimento pelo qual o homem passa para
se constituir como ser social, histórico e cultural. Ao escrever sobre a história Vigotski articula
o materialismo dialético e o materialismo histórico, atribuindo a essa categoria um papel
fundamental no estudo sobre a constituição das funções psicológicas superiores humanas.
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O homem passa por um processo histórico de transformação do ser natural em ser social,
contudo esse processo não é excludente, mas dialético, de modo que o homem natural continua
existindo no homem social. Remetemo-nos a Lukás (1979, p. 17) ao afirmar “não se pode
considerar o ser social como independente do ser da natureza, como antíteses que se excluem”.
Sendo assim, o homem na condição de ser histórico está sempre se transformando ao mesmo
tempo em que transforma o mundo e a realidade social na qual está inserido.
A historicidade de acordo com Lukás (1979, p. 79) implica não apenas em um simples
movimento, mas também e sempre “uma determinada direção na mudança, uma direção que se
expressa em transformações qualitativas de determinados complexos, tanto em-si quanto em
relação com outros complexos.” Por conseguinte, a historicidade implica não somente no
movimento, mas na direção da mudança.
Conhecer a história do sujeito se faz necessário para que possamos percebê-lo em sua
totalidade, os caminhos trilhados, as motivações que o levou a trilhar por estes e não por outros
caminhos, as contradições principais que permeiam sua trajetória de vida e as transformações
qualitativas. A categoria em discussão nos ajuda a entender que o sujeito não é somente um ser
natural ou social, mas um ser materializado através da própria história da humanidade, das
relações sociais. “Não há história sem apropriação/transmissão do legado cultural produzido
pelas diversas gerações em diferentes tempos e espaços.” (SOARES, 2011, p. 24)
HISTÓRIA E SUA IMPORTÂNCIA
Durante o estágio docência que corresponde ao período de 11/02/2019 a 08/06/2019
referente ao semestre 2018.2, conforme o calendário da UERN, portanto, em andamento, está
sendo realizado na disciplina Ensino de História no 5º período do curso de pedagogia da
FE/UERN, o estágio está em andamento no primeiro dia de aula propomos uma atividade que
consistia em quatro questões: o que é história? Para que serve a história? Você gosta de História?
O que você aprendeu com a disciplina de História na sua vida escolar e acadêmica? Foi
solicitado aos alunos que respondessem sem consultar nenhum material, haja vista que,
almejávamos saber o nível de compreensão real que eles tinham a respeito do assunto.
Neste artigo, enfatizaremos as respostas dos discentes com relação às duas primeiras
perguntas citadas acima. A partir de leituras minuciosas das informações produzidas,
destacamos os trechos mais significativos que aparecem na fala de cada discente, com base
nisto, teceremos reflexões e discussões sobre as formas de história que emergem dessas falas.
Schmitd e Cainelli (2004) ao escreverem acerca de como a História se constituiu como
uma disciplina descreve que em meados da década de 1980 houve no Brasil discussões e
debates sobre o ensino de História, sendo organizadas em vários estados brasileiros,
reestruturações curriculares. As discussões tecidas tinham como cerne as novas concepções que
subsidiariam os conteúdos a serem ministrados e as metodologias de ensino. As autoras
destacam que:
O grande marco dessas reformulações concentrou-se na perspectiva de
recolocar professores e alunos como sujeitos da história e da produção do
conhecimento histórico, enfrentando a forma tradicional de ensino trabalhado
na maioria das escolas brasileiras, a qual era centrada na figura do professor
como transmissor e na do aluno como receptor passivo do conhecimento
histórico. Travou-se um embate contra o ensino factual do conhecimento
histórico, anacrônico, positivista e temporalmente estanque. (Schmitd;
Cainelli, 2004, p.12)

A década de 1980, portanto, foi marcado por debates que objetivavam um ensino crítico
a respeito da História como disciplina, em que as discussões tecidas em sala de aula fossem
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centradas em temáticas que tivessem relação com o cotidiano dos discentes, seu trabalho e sua
historicidade. Na verdade o que se almejava, conforme Schmitd e Cainelli (2004) era a ideia do
aluno como um sujeito que produz história e não um mero reprodutor ou espectador de uma
história já concluída e determinada por personagens dos livros didáticos.
Na década de 1990, de acordo com Schmitd e Cainelli (2004, p.13) foram propostas
mudanças para os currículos de História, com vistas a incorporar as “[...] produções
historiográficas que respondessem com maior adequação aos temas mais significativos da
sociedade contemporânea.” Portanto, a História como disciplina vem passando por mudanças
curriculares constantes, tendo em vista, as transformações e as novas necessidades e da
sociedade contemporânea.
Mediante a discussão proposta a respeito das formas de história, nos remetemos a Freitas
(2010) ao falar sobre as ideias que muitos estudantes universitários ainda têm conservado com
relação a história ciência, salientando que essas ideias são concebidas, sobretudo, nos ensinos
fundamental e médio. De acordo com o autor, os alunos chegam às universidades com a
concepção de que a História já está estabelecida como um conhecimento pronto e acabado em
que cabe ao discente apenas memoriza-lo e reproduzi-lo.
É inegável a necessidade de superar concepções que prezam por um ensino baseado em
decorar e reproduzir respostas e textos retirados de livros didáticos. Ideias como estas devem
ser desconstruídas, especialmente em cursos de formação de professores, como é o caso do
curso de pedagogia, no qual os futuros professores lecionarão a disciplina de História para
crianças que estão se apropriando das noções de tempo e espaço, a consciência da existência de
um Eu, Outro e Nós, como bem define a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o
ensino desta disciplina nos anos iniciais.
Bitencourt (2008) ao falar sobre o conhecimento histórico defende que este não se limita
a mera apresentação de fatos no tempo e no espaço, acompanhados de documentos para
comprovar sua existência. Para que possamos buscar uma explicação para os fatos e
acontecimentos estudados e compreendê-los é necessário “[...] ligar o fato a temas e aos sujeitos
que o produziram” (p. 183).
Neste sentido, fazemos uso novamente das palavras de Freitas (2010, p.29) “Poucos
universitários, por outro lado, interrogam-se sobre o significado da palavra História, embora o
termo esteja presente no glossário da nossa vida privada.” Tendo em vista, para ele que
conservamos pelo menos, dois significados sobre a palavra história: história como experiência
de vida e como conhecimento de vida.
Ao indagarmos acerca do que é história, algumas respostas revelam ideias consoantes
ao que Freitas aponta. Destacamos as seguintes falas: “História são acontecimentos que ocorreu
no passado e estão registrados”. (GRADUANDO, 2019) e a concepção de que a história “[...]
estuda os antepassados”. (GRADUANDO, 2019) Nos Nesses trechos percebemos uma
concepção de história como ciência, entretanto uma ciência que se dedica a registrar fatos e
fenômenos passados, uma história inerte, sem movimento, sem transformações, entendida
como concluída.
Entretanto, como bem advoga Boschi (2007), a História está em permanente construção
e reconstrução, não admitindo uma definição única, “ada época, cada contexto, cada realidade
social formula seu conceitos de História [...]” (BOSCHI, 2007, p.27). Partindo dessa premissa,
a verdade histórica está sempre sendo revisitada, sujeita a novas interpretações, novos
questionamentos. Conforme, o autor a história se transforma, haja vista que, muda a época, o
contexto, a forma como elaboramos nossas indagações e também as nossas motivações para
estudá-la.
Ao discorrerem sobre a compreensão que têm a respeito de história, os discentes fazem
bastante menção a esta, como uma ciência que estuda fatos e acontecimentos do passado,
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ressaltam que essa seria uma das funções da história, além de ajudar o sujeito a entender o
presente e situá-lo no tempo.
Freitas (2010) alerta que a História-ciência não é a representação do passado em sua
totalidade, mas uma parte deste, realizada através de um relato estruturado conforme certas
regras, com vistas a permitir a compreensão da experiência humana no tempo.
Com efeito, para aprofundar um pouco mais a discussão nos remetemos a Boschi
(2007):
[...] o ponto de partida da História é sempre o presente – para entendêlo, preservar o que ele tem de bom ou transforma-lo. O passado em si é
inerte. Quem lhe dá vitalidade e lhe imprime movimento somos nós,
que nos interrogamos e agimos sobre ele [...]. (BOSCHI, 2007, p. 23)

Para este autor, não é o distanciamento temporal exigido para se analisar acontecimentos
históricos que tornará a compreensão destes fenômenos mais clara e objetiva. Boschi considera
tal exigência um erro, partindo do princípio de que devemos buscar entender, discutir e refletir
criticamente acerca dos acontecimentos atuais, de modo a preserva-los ou transforma-los.
Portanto é neste sentido que o ponto de partida da História deve ser o presente.
Por outro lado, entendemos que o distanciamento temporal é muitas vezes necessário,
pois a depender do acontecimento se torna inviável analisa-lo com precisão no exato momento
em que está ocorrendo, a fim de considera-lo como fato histórico ou não. Contudo, acreditamos
que na verdade, o que Boschi defende é o pensamento crítico diante dos fatos cotidianos, a
reflexão constante sobre tudo o que ocorre em todos os âmbitos (social, econômico, político)
da sociedade. Algo que não deve ser feito apenas quando determinado acontecimento seja
analisado e considerado pelos historiadores como um fato histórico.
A ideia de história marcada por movimentos e transformações também aparece na fala
dos graduandos, como podemos observar nos seguintes trechos: “História é a ciência que
procura mostrar e explicar as transformações sofridas pela sociedade” (GRADUANDO, 2019)
em consonância com a definição exposta, história se refere ao “[...] estudo científico da
evolução cultural, social e econômico do homem.” (GRADUANDO, 2019) Por fim,
complementando essa ideia, “[...] é tudo aquilo que está relacionado ao passado do homem e
de sua ação durante o tempo”. (GRADUANDO, 2019) A última fala demonstra a consciência
de que o homem é um ser ativo no processo de construção da história social.
Nós, assim como tudo que nos rodeia possui sua própria história. A historicidade nos
ajuda a desnaturalizar algumas concepções enraizadas na sociedade vistas como verdades
absolutas e perceber claramente a ação do homem na construção da história, haja vista, sermos
constituídos e constituintes da história social e individual. Deparamo-nos com uma definição
que vai de encontro com a concepção de historicidade estudada por nós na psicologia sóciohistórica e também defendida por Boschi, “História é tudo que acontece na sociedade [...].
Todas as coisas e pessoas tem uma história”. (GRADUANDO, 2019)
Na definição, “[...] História é tudo que nos envolve e envolve o outro. [...] Ela é
intrínseca a cada um de nós”. (GRADUANDO, 2019) é possível notarmos a presença da
história na perspectiva da história de vida (experiência, realidade). Foi pontuado em outras
falas que a história é tudo aquilo que é vivido. É inegável que a historicidade é intrínseca ao ser
humano, ao nascer já fazemos parte de uma história social e ao longo do tempo vamos
construindo nossa história pessoal que carrega aspectos de nossa subjetividade.
Neste sentido, concordamos com Boschi (2007, p.12) “[...] a História, hoje mais que
nunca, com nossa concordância ou sem ela, é parte do nosso cotidiano e nos ensina a viver.” A
história é essencial para que conheçamos a nós mesmos, tendo em vista, termos a necessidade
de nos explicar, nos situar, nos (re) conhecer como humanos e consequentemente como seres
sociais, entender o trabalho desenvolvido em colaboração com os outros homens.
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Boschi (2007) enfatiza que estudar história é uma maneira de nos socializar. A
concepção de História como disciplina está presente nos escritos dos alunos: “[...] é a disciplina
que nos mostra de onde viemos, o porquê e como estamos aqui”. (GRADUANDO, 2019) outra
aluna salienta que por meio da disciplina em pauta, conhecemos além da história universal a
história local, cita como exemplo a história munícipio.
A História como disciplina não teve tanto destaque nas definições feitas pelos alunos,
entretanto, salientamos que esta é uma disciplina imprescindível para que possamos
compreender as mudanças e transformações ocorridas nos mais diversos níveis: local, nacional,
universal e termos condições de analisa-las criticamente, com vistas a nos posicionar e agir sob
a realidade. Acreditamos, assim como Boschi(2007) que a História é uma ferramenta capaz de
perpetuar ou desconstruir concepções, estruturas e relações de poder.
No que concerne ao questionamento sobre a função da História é quase unanime a
concepção de que esta serve, em suma para estudar o passado, os antepassados, sendo entendida
pela maioria dos discentes como um meio pelo qual temos a oportunidade de entender o passado
e nos situar no presente, assim a história serve para “[...] conhecer o passado e entender o
presente”. (GRADUANDO, 2019) ou ainda “[...] aprender com o passado”. (GRADUANDO,
2019). Outro aluno expõe em sua fala que a história se faz necessária “[...] para que as pessoas
tenham acesso a história dos antepassados e entendam o presente” (GRADUANDO, 2019).
Também foi atribuída a história a função de dar significado ao momento em que vivemos,
entender o processo de desenvolvimento e constituição de valores da sociedade e da
humanidade em geral, saber a origem das coisas, fatos, acontecimentos. Em alguns trechos das
falas dos discentes emerge a concepção de que o conhecimento histórico serve para que
possamos compreender como os fatos e acontecimentos históricos implicam e/ou implicaram
na construção da sociedade em que vivemos, nos valores, crenças, assim como nas estruturas
sociais que temos atualmente.
Por fim, “A História serve para explorar, descobrir, desvendar sobre fatos, pessoas,
objetos, cidades, etc. [...] conhecermos melhor sobre o passado e mudarmos a visão sobre o
futuro”. (GRADUANDO, 2019) finalizamos com essa citação que expressa a importância do
conhecimento histórico para além de conhecermos o passado, uma vez que, o passado em si é
inerte como profere Boschi(2007)i.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O homem passa por um processo histórico e social de transformação do ser natural em
ser social, contudo esse processo não é excludente, mas dialético, de modo que o homem natural
continua existindo no homem social. Nesta perspectiva, a historicidade é intrínseca ao ser
humano, ao nascer já fazemos parte da história da humanidade e ao longo do tempo vamos
construindo nossa história pessoal que carrega aspectos de nossa subjetividade.
A historicidade nos ajuda a desnaturalizar algumas concepções enraizadas na sociedade
vistas como verdades absolutas e perceber claramente a ação do homem na construção da
história, haja vista, sermos constituídos e constituintes da história social e individual.
Na fala dos discentes constatamos o aparecimento de três formas de história: história
como ciência, história de vida e história como disciplina. A história como ciência foi a mais
enfatizada na fala dos alunos, mas em sua maioria fazendo referência ao estudo do passado e
antepassados, é notório também a predominância da ideia de história como um conhecimento
que já foi construído e concluído. Mas por outro lado, a ideia de que a história está em
movimento e em constante transformação se faz presente em algumas falas.
Com base nas respostas, consideramos que os alunos reconhecem a importância da
história para sua vida pessoal e profissional, enxergando que a história está em toda parte,
inclusive em nós mesmo, ela faz parte de nosso cotidiano. A ideia de que o homem é um ser
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ativo no processo de construção da história, se faz presente nos escritos dos discentes. É através
da ação do homem sob a realidade que acontecem as revoluções, as lutas, as mudanças e
transformações. O homem é, na verdade, um produtor de história em suas diversas formas, seja
como ciência, disciplina ou história de vida.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BITENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. 2. ed.
São Paulo: Cortez, 2008.
BOSCHI, Caio César. Por que estudar História? São Paulo: Ática, 2007.
FREITAS, Itamar. Fundamentos teórico-metodológicos para o Ensino de História (Anos
iniciais). São Cristóvão: Editora UFS, 2010.
LUKÁCS, György. Ontologia do ser social: os princípios ontológicos fundamentais de Marx.
São Paulo: Ciências Humanas, 1979.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO. Dimensão subjetiva e
processo educacional: Estado da arte na pesquisa em psicologia e educação na perspectiva
sócio-histórica. São Paulo, 2018. 38 p.
SCHMITD, Maria Auxiliadora; CAINELLI, Marlene. Ensinar História. São Paulo: Scipione,
2004.
SOARES, Júlio Ribeiro. Atividade docente e subjetividade: sentidos e significados
constituídos pelo professor acerca da participação dos alunos em atividades em sala de aula.
2011. 328 f. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2011.
VYGOTSKY, Lev Semenovitch Manuscrito de 1929. Educação & Sociedade. São Paulo, XXI
nº 17, julho, 2000.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

137

O “OURO NEGRO” DO SERTÃO POTIGUAR: a história da descoberta do petróleo
em Mossoró (1852-1979)
Marcos Daniel Rosa de Freitas55

RESUMO
A cidade de Mossoró/RN a partir dos anos 1980 passou a se desenvolver em um ritmo acelerado
se comparada com os demais municípios da região, fazendo com que muitos de seus habitantes
passassem a acreditar que no futuro ela pudesse se tornar uma metrópole. Um dos principais
responsáveis por esse crescimento foi o mercado petrolífero desenvolvido na região, tornando
a cidade na maior produtora de petróleo em explorações terrestres no país. Esse sucesso, porém
é resultado de incessantes pesquisas que se iniciam desde o ano de 1854, passando pela década
de 1920 e ganhando maior proporção a partir dos anos 1950 quando surge o interesse da família
dos Rosados, principal oligarquia da cidade, liderada pelo escritor, professor Vingt-Un Rosado
em comprovar que o subsolo de Mossoró era rico em petróleo. Esse trabalho vem, portanto
abordar os estudos que referentes ao “ouro negro” do sertão na região Oeste Potiguar,
analisando e problematizando as primeiras etapas dessa história, conhecendo nomes como o do
padre Florêncio Gomes de Oliveira, responsável pelo primeiro registro de petróleo no Brasil,
John Casper Brannes e Luís Jacques de Morais, autores de trabalhos que falavam das
possibilidades do petróleo na região oeste do Rio Grande do Norte além do já citado Vingt-Un
Rosado. Entender a política do Conselho Nacional do Petróleo, na década de 1950, analisando
as primeiras pesquisas realizadas pela recém-criada Petrobrás, buscando compreender o que
motivava suas equipes de perfuração. Para a realização desse trabalho, serão utilizadas como
fontes, matérias do Jornal O Mossoroense que muitas vezes noticiava os acontecimentos não
só de sua região, mas também de outras partes do país, como uma espécie de acompanhante das
atividades da estatal do petróleo. Vamos trabalhar também com obras da Coleção Mossoroense,
responsável por abordar muitas vezes esse assunto de grande interesse da elite local, sobretudo
os a família dos Rosados, que eram proprietários da fundação que financiava essas publicações.
Com o objetivo de uma melhor compreensão da situação nacional do país acerca das atividades
da Petrobrás e a política empregada em suas atividades, contaremos com o apoio de obras que
trabalham essa temática, como por exemplo, o livro A Questão do Petróleo no Brasil: Uma
história da Petrobrás, de José Luciano de Mattos Dias e Maria Ana Quagliano, além de
Petróleo: Política e Poder de Itamar Penna Marinho Jr.
Palavras-chave: Mossoró. Petróleo. Petrobrás. Coleção Mossoroense. Vingt-un Rosado.
A “PROFECIA” DO PETRÓLEO DE MOSSORÓ
No ano de 2004 a cidade de Mossoró/RN completou 25 anos da descoberta de petróleo
em quantidades comerciais em suas terras. Aproveitando essa data, a Petrobrás resolveu então
publicar uma revista comemorativa contando um pouco dessa história, onde é apontado que o
primeiro registro de ocorrências de indícios de petróleo no Brasil ocorreu em Mossoró em 1852.
O responsável por esse registro foi o padre Florêncio Gomes de Oliveira 56 que constatou
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presença de uma substância betuminosa inflamável em quantidade tamanha de ser possível
carregar carros repletos de óleo. Sabedor do potencial de sua descoberta, o padre Florêncio –
considerado o pioneiro do petróleo no Brasil – convidou o médico nacionalista Louis Jacques
Brunet, por meio de uma carta enviada em 22 de fevereiro de 1854 a visitar as terras do Rio
Grande do Norte, a fim de averiguar a área em que se tinha “coalhado, em alguns anos, uma
substância betuminosa, inflamável, e de boa luz, semelhante a cera”57 em grande quantidade.
Ao analisar os arquivos períodos daquela época, não foram encontrados registros de uma possível visita,
sendo, portanto Florêncio Gomes de Oliveira ignorado.

56 anos após os primeiros indícios apontados, o jornal O Mossoroense registrou no dia
09 de fevereiro de 1908 a descoberta de elaterita, um mineral que consiste em uma resina
elástica marrom-escura, que ocorre em forma de massas moles, flexíveis; também chamado
betume elástico no açude de Caraúbas/RN, através de Jerônimo Rosado58 que admitia a
existência de grande quantidade dessa substância, na qual poderia ser utilizada na iluminação
de Mossoró. A matéria do jornal admitia que a elaterita originava-se do próprio açude ou até
mesmo em seu riacho afluente, tendo sido classificado por Jerônimo Rosado como um betume,
sendo, portanto, a mesma substância descrita pelo Padre Florêncio Gomes de Oliveira
reforçando os indícios da existência de petróleo na região do Rio Grande do Norte.
Em 1922, é escrito um trabalho nos Estados Unidos com o título Oil possibilities in
Brazil de John Casper Branner, que segundo Vingt-Un Rosado. Sua obra é considerada como
a profecia do petróleo em Mossoró, onde dizia: “Parece inteiramente possível que essa zona
contenha petróleo onde ela se alarga para o interior, como na Bahia, até 300 milhas e Mossoró
no estado do Rio Grande do Norte, e Maranhão.”59 No ano de 1929 aparece outro pesquisador
de grande importância nessas pesquisas iniciais no território mossoroense, Luciano Jacques de
Morais, responsável por publicar um artigo solicitado por estudantes de Ouro Preto (MG), com
o título Possíveis ocorrências de petróleo no Rio Grande do Norte, sugerindo a comparação do
cretáceo potiguar, no qual se localiza Mossoró, com o cretáceo petrolífero do México,
recomendando ainda a utilização de métodos geofísicos de prospecção, que haviam sido
empregados com êxito na Venezuela, para que em seguida fossem realizadas sondagens com
maiores probabilidades de acerto. Luciano Jacques de Morais foi quem sugeriu um plano de
trabalho no dia 2 de agosto de 1929, mas que só começaria a ser executado a partir de 1951.
EQUIPES DO CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO CHEGAM NO RIO
GRANDE DO NORTE
Como visto, o assunto do petróleo em Mossoró começa a ser discutido desde a metade
do século XIX, passando por trabalhos científicos que falavam de uma grande possibilidade da
existência desse líquido betuminoso inflamável nas terras potiguares na década de 1920, porém
o que vai realmente chamar a atenção daqueles que possuíam o poder de averiguar e assim,
examinar se a área era mesmo propícia para a produção de petróleo, serão acontecimentos
inusitados naquela cidade no interior no Rio Grande do Norte.
O ano de 1951 ficou marcado na história de Mossoró por um desses acontecimentos.
Trabalhadores escavavam um terreno onde seria construído um ponto comercial no centro da
cidade. Ao iniciarem as escavações mais profundas, destinadas a construção da cisterna do
empreendimento, jorrou um líquido com aparência idêntica a gasolina, sobre o qual os operários
questionavam se haviam perfurado alguma instalação de um posto de combustível próximo
57
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àquela construção. A história se espalhou pela cidade e muitos curiosos foram até o local,
surgindo, inclusive, comparações desse líquido com o petróleo que já estava sendo produzido
na cidade de Lobato(BA). Do líquido jorrado, grande parte foi extraída e estocada pela
população para ser empregada como combustível de suas lamparinas, bastante utilizadas
naquela época.60
A partir desse acontecimento, os trabalhos científicos que abordavam a possibilidade de
produção de petróleo na cidade passaram a ganhar credibilidade entre os pesquisadores daquela
época. No mesmo ano, é enviada para a região oeste do Estado uma equipe responsável por
averiguar se aquela área possuía de fato condições de se tornar produtora de petróleo em
quantidade comercial. O Conselho Nacional de Petróleo (CNP) encaminhou até as imediações
da cidade de Areia Branca/RN, uma comissão de técnicos chefiados por um americano da
empresa United Geophysical Company S.A, pois o país ainda não possuía uma equipe
qualificada em grande quantidade, sendo necessária a contratação de estrangeiros para essas
averiguações nas diversas regiões do país que mostravam ser propícias para a produção de
petróleo. O envolvimento de estrangeiros durante as atividades exploratórias é marcado na
história do petróleo do Brasil por muitos conflitos tanto interno quanto frente ao povo, como é
o caso do movimento popular O Petróleo é Nosso encabeçado pelo escritor brasileiro Monteiro
Lobato que criticava as ações exploratórias brasileiras chefiadas por estrangeiros.

O processo de escavação era lento, pois os grupos de perfuração não possuíam
equipamentos necessários para aprofundar as escavações até o ponto em que estava o
reservatório que poderia ser comercializado. A despeito dos problemas estruturais na Petrobrás
recém criada, os pesquisadores não desanimavam com o trabalho realizado na região, a exemplo
das pesquisas nas regiões de Mossoró e Areia Branca, que seguiam de forma promissora, como
retrata o Jornal O Mossoroense de 1955:
A luta de caráter eminentemente nacional encetada pela Petrobrás no sentido
de arrancar do sub-solo o tão cobiçado ‘ouro-negro’ não tem oferecido
canceiras aos seus abnegados servidores, sempre cônscios que estão de um
futuro não muito longe oferecerem ao Brasil o caminho seguro de sua
libertação internacional.61

Portanto, o petróleo era visto como solução para tornar o Brasil um país com certa
independência financeira, afastando esse momento de crise que o país estava passando naquela
época. A falta de estrutura porém, fez com que o Brasil demorasse ainda mais a conseguir
alcançar o seu objetivo, pois suas equipes eram forçadas a abandonar pesquisas de uma
determinada área para dar apoio a outras.
Os resultados das prospecções realizadas pelos engenheiros da Petrobrás no Rio Grande
do Norte eram animadores, essas notícias vieram a público no mesmo instante em que era
noticiado que o petróleo encontrado na região do Amazonas havia produzido uma boa gasolina,
então crescia a expectativa de recuperação nacional, fazendo com que a região potiguar fosse
vista como a próxima a se destacar nos trabalhos realizados pela Petrobrás. Estava, portanto,
confirmado que existia petróleo no Brasil, porém via-se a necessidade de criar uma mentalidade
petrolífera nesse país, um sentimento nacionalista iniciado por Monteiro Lobado desde a década
de 1930. Os governantes deviam não apenas se convencer que o petróleo existia, mas também
explorá-lo de uma forma que trouxesse proveito para a riqueza nacional e não estrangeira.
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As pesquisas elaboradas naquela região resultaram em conclusões satisfatórias. a
Petrobrás encaminhou da Bahia até Mossoró uma torre de perfuração, para serem iniciadas as
perfurações nas áreas que mostraram maiores expectativas entre elas, destacava-se o núcleo de
Gangorra, no município de Grossos/RN.
A Fazenda Primavera, distante 32km desta cidade (Mossoró) próximo ao
núcleo de Gangorra (Grossos) é novo “front” da Petrobrás na batalha do
petróleo nacional. A possibilidade de acumulação do “ouro negro” ali é
resultado de trabalhos sísmicos empreendidos a mais de um ano, desde quando
várias estruturas foram verificadas, culminando com a localização do poço
pioneiro do Rio Grande do Norte, que tem a denominação GI-RN. 62

Via-se, portanto, a necessidade de instalar um escritório da Petrobrás próximo a essas
áreas de pesquisa. Foram enviadas até Mossoró viaturas com operários da empresa para que
construíssem não só esse escritório, mas também uma estrada que tornaria o acesso rápido entre
a cidade e esses núcleos. Já estava decidido o poço pioneiro do Estado do Rio Grande do Norte
(GI-RN), e havia grandes expectativas para que o mesmo jorrasse petróleo ainda no ano de
1955, já que estavam sendo encaminhados até esse núcleo, profissionais com experiência nas
pesquisas da Bahia e Recife, além da torre que podia perfurar até 3.000 metros de profundidade,
sendo uma das mais eficientes utilizadas pela empresa. Era noticiado com grande entusiasmo e
com ares de esperança nos jornais no fim do ano de 1955, que ainda em dezembro daquele
mesmo ano, as pessoas iriam ver o que eles classificaram de “espetáculo de recuperação
nacional”63, referindo-se à extração de petróleo naquela região.
A DECEPÇÃO MOSSOROENSE E AS CRÍTICAS CONTRA A PETROBRÁS
A grande expectativa criada, de certa forma não resultou no que todos ansiavam.
Passados dois anos depois do envio de equipes da Petrobrás ao núcleo de Gangorra, as
publicações do jornal O Mossoroense passam a noticiar sobre o petróleo mossoroense com um
sentimento de decepção e revolta, com críticas à Petrobrás, que fez toda a pesquisa nas áreas
propícias à produção com que confirmam a existência do petróleo naquele subsolo, mas
desistem da área por não ver o óleo jorrar logo em sua primeira perfuração, partindo para outros
locais. O jornalista Rafael Negreiro informou que após uma única tentativa da Petrobrás no
poço GI-RN, toda a equipe de pesquisa foi encaminhada para a cidade de Macau, onde
aconteceu a mesma situação de Grossos, onde foram realizadas pesquisas, criaram expectativas,
pelo fato do petróleo não jorrar de imediato, sua equipe foi transferida para outro local bem
mais distante, no Estado do Maranhão, onde o mesmo aponta que isso aconteceu possivelmente
por influências de deputados maranhenses, pois aquela mesma equipe ainda planejava perfurar
áreas próximas a Areia Branca. Sem esclarecer o motivo, decidem sair do Estado. 64
Através das pesquisas minerais e sondagens de perfuração efetuadas de 1954 a 1956 foi
comprovado pela equipe da Petrobrás que a área regional de Mossoró possuía petróleo, porém
a empresa não era equipada com condições necessárias para extraí-lo facilmente, tornando
assim essa região, na visão dos técnicos estrangeiros, uma área que iria gerar muito esforço para
pouca recompensa, sendo classificado como um trabalho prejudicial para a Petrobrás que
acabara de ser criada e precisava descobrir rapidamente novos campos de produção em sua
corrida pelo monopólio do petróleo. Surge então o questionamento se aquele “ouro negro”
presente em Mossoró seria dos brasileiros, ou de estrangeiros que possuíam a estrutura e já
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demonstravam interesse em explorar essas regiões. A Petrobrás precisava se equipar para
conseguir o que queria, pois, o país precisava daquilo que era visto como um potencial para a
sua recuperação econômica.
Em análise ao jornal O Mossoroense da época, podemos constatar argumentos
carregados de um sentimento de ira para com a estatal. Umas partes dos jornalistas acreditavam
que a culpa de todo esse fracasso nas perfurações estava relacionada diretamente com esse
sentimento de nacionalismo, onde a empresa não possui a capacidade de fazer o serviço por
completo, furando de poço em poço sem encontrar o petróleo, não autorizando a ação dos
estrangeiros, em especial os americanos, nessas operações.65
As opiniões em relação a quem deveria ter o controle das explorações de petróleo no
Brasil dividiam os jornalistas, ao passo que aqueles que criticavam a Petrobrás, passavam a
glorificar os americanos, como se os mesmos quisessem ajudar o Brasil a conseguir seu
desenvolvimento próprio, um pensamento totalmente adverso daquilo buscado a partir da
década de 1930 com os movimentos nacionalistas.
Em resposta a essas críticas, o engenheiro responsável pelas perfurações feitas no poço
GI-RN, o Dr. Luís Massaia deu entrevista ao jornal O Mossoroense enquanto estava a visitar a
cidade de Mossoró durante suas férias. Nela, o mesmo afirma que sabia da existência de
petróleo em Gangorra, no município de Grossos, porém as atividades naquela região foram
interrompidas pela expectativa de quantidade que o poço poderia dar como resultado. Portanto,
mesmo o poço estando jorrando petróleo, para ele, isso não tinha importância alguma, pois o
mesmo não poderia ser aproveitado comercialmente, pois sua quantidade seria irrisória,
tornando assim a exploração daquele poço em uma ação antieconômica, devida a situação
financeira do país. Questionado se nas áreas próximas onde ocorreu a antiga perfuração
poderiam ou não jorrar petróleo em grande quantidade, Luís Massaia afirmou que as chances
eram mínimas, devido a decepção do poço GI-RN, onde haviam perfurado 1.000 metros de
profundidade, atingindo a camada cristalina sem ter encontrado uma quantidade satisfatória,
apensar daquele ser o lugar mais favorável para a existência do xisto betuminoso, afirmando
que ele próprio não acreditaria que a Petrobrás retornasse aquela região devido aos frustrantes
resultados. A Petrobrás buscava o monopólio do petróleo e seus dirigentes não se importavam
com qualquer crítica que chegava até eles, pois acreditavam estar trabalhando da melhor
maneira ao país, não existindo o mínimo interesse em entregar o solo brasileiro aos americanos.
O deputado federal e ex-presidente da república Artur Bernardes quando questionado por
aqueles que eram favoráveis a entrega de campos de exploração aos norte-americanos se o
Estado estaria fazendo uma boa administração, não hesitou em responder: “prefiro que nossas
industrias sejam mal administradas, mas continuem nossas, a que sejam bem administradas e
pertençam a estrangeiros.”66
A INSISTÊNCIA NO PETRÓLEO EM MOSSORÓ
Considerado pelos colunistas do Jornal O Mossoroense os anos de 1954 a 1956 como
um período decepcionante para a história petrolífera de Mossoró, existiam aqueles que insistiam
em acreditar no petróleo daquela cidade, e afirmavam que as pesquisas realizadas trouxeram
boas conclusões que poderiam ser melhores analisadas em um futuro muito próximo. Entre os
insistentes estavam Vingt-Un Rosado e Luciano Jacques de Moraes. Porém, apesar das boas
expectativas continuarem existindo, a Petrobrás respondia em 1962:
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O departamento de exploração da empresa considerava fracos os indícios de
petróleo...que justificasse a realização de novas pesquisas. Nestas condições
lamentavelmente esta empresa encontra-se sem elementos para autorizar, no
momento, novos trabalhos de pesquisa nesta região.67

Essa resposta é dada em um momento onde era necessário o cumprimento da
determinação básica da política petrolífera do governo em vigor naquele período, onde o atual
presidente da Petrobrás Inarck Carvalho do Amaral havia adotado a diretriz de obtenção de
mais petróleo em menos tempo, reajustando financeiramente os programas de exploração
executando-os em áreas de melhores expectativas de produção, o que não era o caso de Mossoró
naquela época.
Apesar da negação de retorno da Petrobrás, Vingt-Un Rosado acreditava no futuro
sucesso do solo de Mossoró. Em uma publicação no ano de 1965, ele faz uma espécie de
profecia, um discurso cheio de otimismo carregado de fé, querendo mostrar ao povo
Mossoroense que ainda dava pra acreditar no petróleo naquela cidade.
Um dia as torres voltarão ao sagrado chão de Mossoró e dirão muito alto que
John Casper Branner, o sábio de Stanford, e Luciano Jacques de Morais, o
grande geólogo patrício, estavam certos, absolutamente certos, quando há
quarenta e três e trinta e nove anos respectivamente, falaram do petróleo
mossoroense.68

Esses discursos proferidos por Vingt-Un possuíam grandes intenções políticas, pois o
mesmo era um dos que fazia parte da maior oligarquia política de Mossoró, os Rosados, então
estaria ele, buscando ter sua imagem vinculada a um provável sucesso no futuro, para em
seguida poder dizer que seus trabalhos não foram em vão, buscando relacionar o possível
desenvolvimento de Mossoró em detrimento de ações feitas por ele próprio, levando assim o
nome de sua família a alcançar ainda mais prestígio em meio a população mossoroense.
Apesar do pronunciamento negativo feito em 1965 pela Petrobrás, ainda no mesmo ano
durante a fase de integração vertical e horizontal da estatal, foi encaminhada uma equipe de
geologia de superfície para a região de Mossoró com o objetivo de estudar detalhadamente
colhendo dados que pudessem ser estendidos para a plataforma continental, fazendo assim mais
um mapeamento da área de Mossoró. O objetivo da estatal era, portanto, elucidar
completamente o assunto relacionado ao petróleo em Mossoró, e para isso, várias medidas
foram tomadas, como novos estudos em toda a extensão da Bacia Potiguar, executando diversos
trabalhos na plataforma continental, fronteiriça aos Estados do RN, PE e CE.
No ano de 1966, a Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN)
financiou uma perfuração na cidade com o objetivo de encontrar água para o abastecimento da
cidade, porém este passou a produzir petróleo, sendo o primeiro a mostrar resultados
promissores depois do poço G1-RN da década de 1950 em Gangorra. Ainda no mesmo ano, a
prefeitura de Mossoró assina um convênio com uma empresa privada, a Companhia de Águas
e Solos do Rio Grande do Norte (CASOL) para realizar uma perfuração de um poço profundo
em meio a uma praça no centro da cidade. Durante meses, esse poço produziu petróleo
misturado com água, sendo aproveitado pela população carente para acender suas lamparinas.
Esses acontecimentos fizeram com que a Petrobrás voltasse a trazer equipamento para a região
de Mossoró, deslocando uma sonda para o campo de perfuração denominado Panela do Amaro.
A população que buscava acompanhar esse caso entre Mossoró e Petrobrás voltou a criar novas
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expectativas para a cidade, porém, dessa vez existia certo receio se o petróleo do subsolo
mossoroense era em grande quantidade.
Por meio de estudos em andamento, novas concepções acerca da estratigrafia da bacia
potiguar foram criadas. São nesses estudos que aparece o nome de um dos personagens mais
importantes da história do petróleo de Mossoró, porém não possui a mesma popularidade que
Vingt-Un. Antônio Campos Silva, um jovem de 22 anos, especializado na área científica
potiguar deu grandes contribuições para o grupo de pesquisa mencionado anteriormente,
tornando-o conhecido em todo o país.
Chegava o ano de 1973 e a Petrobrás via a cidade de Mossoró com novas perspectivas,
e isso fazia com que surgissem discursos elogiando a estatal, diferente daquilo que havia
acontecido em 1956. Vale lembrar que o ano de 1973 está inserido no contexto da ditadura
militar brasileira, portanto havia um controle naquilo que era publicado nos meios de
comunicação. Diferente de 1956, poucas pessoas tinham a coragem de criticar a Petrobrás
naquela época, mesmo se houvessem motivos de críticas.
O RIO GRANDE DO NORTE COMEÇA A PRODUZIR PETRÓLEO
Depois de numerosos estudos e da insistência de que realmente existia petróleo no solo
potiguar, isso pode ser comprovado no ano de 1976, porém não foi em solo mossoroese, mas
sim na plataforma continental, a 20 km da costa de Galinhos, na cidade de Guamaré/RN. 26.000
toneladas de óleo bruto foram embarcadas no navio-tanque em direção a Aracajú, onde de lá
seria transportado para o terminal de Carmópolis, em Sergipe69. Resultado este de três anos de
pesquisas e explorações experimentais feitas naquela região. Isso nos leva a percepção de que
a filosofia de perfuração da Petrobrás era algo completamente diferente daquele da década de
1950, que tomava conclusões precipitadas e abandonavam rapidamente áreas que não
mostrassem resultados otimistas logo nas primeiras explorações.
Somente no ano de 1979 que a Petrobrás anunciou a descoberta do primeiro poço
petrolífero que podiam ser explorados comercialmente na cidade de Mossoró, e sua descoberta
aconteceu de uma maneira que seguia a tradição da história do petróleo daquela região desde
os anos de 1852, ou seja, de maneira inusitada. Com o desejo de construir na cidade, um grande
hotel para dar apoio ao setor turístico da região oeste potiguar, além de possuir um atrativo
diferente, piscinas termais, abastecidas com águas quentes de poços profundos perfurados
naquela região, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte decide construir o Hotel Thermas
em Mossoró.
A perfuração do poço para captação das águas termais fica sobre a responsabilidade da
Companhia de Desenvolvimento Mineral do Rio Grande do Norte (CDM/RN), que consciente
dos problemas constantes de contaminação de óleo que a CAERN enfrentava quando iria
perfurar algum poço na região, foram tomadas medidas preventivas que pudessem fazer a
perfuração das águas termais, sem sofrer problemas com o petróleo.
O Hotel Thermas, ficou pronto apenas em 1979. Quando tudo estava acontecendo da
maneira em que todos esperavam, começaram a planejar a data de inauguração daquele
empreendimento e utilização das piscinas com aguas termais, acontece o que ninguém estava
esperando, as piscinas são contaminadas com óleo, fazendo com que a inauguração tivesse sido
remarcada por três vezes, devido o mesmo motivo.
Foi constatado então, pelo engenheiro potiguar Francisco de Assis Melo que o óleo que
estava contaminando as piscinas do Hotel Thermas tinha sua origem de uma área bem mais
profunda do que aquela que a Petrobrás teria encontrado poucos vestígios de óleo ainda na
década de 1950. Era comprovado então que o subsolo de Mossoró era rico em petróleo e que
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poderia ser comercializado. Os diagnósticos pessimistas e precipitados feitos pelas equipes de
perfuração da empresa desde o poço pioneiro em Gangorra, entendiam que a cidade possuía
petróleo, mas não em uma quantidade que justificasse os investimentos da estatal. A Petrobrás
naquele momento não estava investindo como antes em perfurações terrestres no Brasil, seus
olhos estavam voltados para a plataforma continental e suas reservas marinhas, além das
explorações que estavam acontecendo no exterior, vivia-se a fase de expansão e
internacionalização da Petrobrás. Portanto, a descoberta do petróleo em Mossoró no dia 29 de
dezembro de 1979 não foi pela Petrobrás, mas sim através de investimentos estaduais.
Aos mossoroenses mais exaltados, ficam os incansáveis elogios daqueles que fizeram
parte da história do petróleo em Mossoró, como por exemplo, Florêncio Gomes de Oliveira,
como o pioneiro do petróleo no Brasil, além de Francisco de Assis Melo, engenheiro
responsável pelas escavações no Hotel Thermas como dois dos principais personagens,
responsáveis por contribuir para a descoberta do petróleo em Mossoró, que em 1994 se tornou
o maior produtor de petróleo em explorações terrestres70.
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PORTAL DE HISTÓRIA: INSERIR PARA INCLUIR
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RESUMO
Este trabalho tem como propósito discutir de que forma os usos dos recursos virtuais no ensino
de História podem favorecer a inclusão digital e social dos alunos, a partir do Portal de História,
espaço virtual criado como parte de uma pesquisa em andamento realizada no âmbito do
Mestrado em Ensino da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Universidade Federal
Rural do Semiárido e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte. Ancorado em autores como Moran (2013, 2017), Lévy (1999), Abud, Silva e Alves
(2013), Giacomoni e Pereira (2013), Arruda (2013), Rojo (2012) e Guimarães (2012), o texto
aborda possibilidades de as tecnologias digitais, caso sejam utilizadas de modo crítico e
reflexivo, dinamizarem o ensino de História e, ao mesmo tempo, promoverem a inclusão digital
do aluno. Com o intuito de contextualizar a pergunta de pesquisa utilizada e facilitar a
incorporação desses artefatos no fazer docente, o estudo traz a lume artefatos específicos
disponibilizados no portal (blog, vídeos, redes sociais, jogos digitais), bem como sugestões de
utilização de alguns desses recursos na aula de História. Para isso, reforça, ainda, a necessidade
de usos críticos e reflexivos desses recursos na prática pedagógica, o que demanda constante
formação por parte do professor para que sua incorporação à aula de História produza resultados
efetivos no processo de inclusão digital do aluno, aproximando-o de forma crítica do seu
contexto social e tornando-o sujeito da História.
Palavras-chave: Inclusão digital. Tecnologia Digital. Portal de História.

INTRODUÇÃO
As novas tecnologias digitais e suas linguagens, que marcam o tempo presente, precisam
fazer parte da sala de aula de História, para que esta se constitua em produto de seu tempo,
como já defendia Marc Bloch (2001). Em decorrência da celeridade e imprevisibilidade das
mudanças por que passa a sociedade nas últimas décadas, originadas desses artefatos, torna-se
difícil indicar quais serão os passos da educação em um contexto tão desafiador, rico de
possibilidades, mutável e imprevisível. A disseminação da internet e o avanço das tecnologias
digitais trouxeram incertezas para a escola, especialmente no que tange ao como e ao que
ensinar.
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Essas transformações requerem das instituições escolares alterações intensas e
significativas nos modelos curriculares por elas adotados, porquanto estão surgindo formas de
se ensinar e aprender diversificadas e inusitadas, que extrapolam os muros da escola. Métodos
e recursos foram sendo desenvolvidos a partir do surgimento de tecnologias digitais cada vez
mais sofisticadas e interativas e do crescimento do ciberespaço. Com as formas tradicionais de
ensino, o aluno e o professor sentem-se, em geral, desmotivados e frustrados. A questão que
surge é: como ensinar e aprender em um contexto onde o conhecimento é transitório e a
sociedade torna-se cada vez mais móvel, ubíqua e interconectada?
Dentre as diversas modificações requisitadas por esse novo cenário, uma das mais
necessárias é a inserção dos recursos digitais no fazer docente, porque, como bem destaca
Moran (2013), além de as tecnologias integrarem todos os espaços e tempos, interligando
simbioticamente no processo ensino-aprendizagem o mundo físico e o mundo digital, tornando
ambos uma sala de aula ampliada, constantemente hibridizada, elas podem tornar a escola
espaço de aprendizagens significativas, motivando os alunos a serem proativos, a pesquisar,
interagir e tomar iniciativa. Assim, ensinar ultrapassa o presencial, a sala de aula, e se
materializa nos espaços digitais virtuais que compõem o cotidiano do aluno.
Essa exigência de adequação à realidade digital é ainda mais fortemente sentida no
ensino de História na Educação Básica, haja vista boa parte das práticas pedagógicas abraçadas
pelos professores dessa disciplina ainda se focar em uma abordagem tradicional
(GUIMARÃES, 2012), centralizada no ensino transmissivista, enciclopédico e memorístico,
em fatos e conteúdos construídos em torno de um herói ideal. A cultura digital requer do
professor de História novos olhares e fazeres que possibilitem a construção crítica e reflexiva
do conhecimento histórico. Nesse sentido, o ciberespaço apresenta uma infinidade de recursos
digitais, capaz de promover essa postura questionadora e ativa em face da tecnologia que,
imersa em um contexto social, alterando e sendo alterada por ele, não é neutra.
Este estudo, de cunho bibliográfico, propõe-se, portanto, a discutir de que forma o uso
dos recursos virtuais no ensino de História pode contribuir para a inclusão digital e social dos
alunos, a partir do Portal de História, espaço virtual criado como parte de uma pesquisa em
andamento realizada no âmbito do Mestrado em Ensino da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte, Universidade Federal Rural do Semiárido e Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. O arcabouço teórico é dado, entre outros, por
autores como Moran (2013, 2017), Lévy (1999), Abud, Silva e Alves (2013), Giacomoni e
Pereira (2013), Arruda (2013), Rojo (2012) e Guimarães (2012).
Intentando contextualizar a pergunta de pesquisa utilizada e facilitar a
inserçãocorporação desses artefatos no fazer docente, o estudo traz a lume artefatos específicos
disponibilizados no portal (blog, vídeos, redes sociais, objetos digitais de aprendizagem, jogos
digitais), bem como sugestões de utilização de alguns desses recursos na aula de História. Para
isso, reforça a necessidade de usos críticos e reflexivos desses recursos na prática pedagógica,
defendendo a tese de que as tecnologias digitais, quando assim utilizadas, dinamizam o ensino
de História e, ao mesmo tempo, promovem a inclusão digital do aluno.
USOS PEDAGÓGICOS DO CIBERESPAÇO NO ENSINO DE HISTÓRIA
Segundo Moran (2013), a sociedade vive atualmente em uma convergência midiática:
tudo está integrado a tudo, falando com tudo e todos, sendo divulgado em alguma mídia; todos
podem consumir e produzir informação. É a era da mobilidade, digitalização e virtualização. A
digitalização multiplica possibilidades de escolha e de interação, enquanto a mobilidade e a
virtualização emancipam o sujeito da rigidez e previsibilidade dos tempos e espaços,
interligando o físico e o digital, fazendo com que o presencial seja reproduzido em plataformas
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virtuais, com suas múltiplas possibilidades de pesquisa, lazer, relacionamento e outros serviços,
impactando de modo intenso a educação e as formas de ensinar e aprender (MORAN, 2013).
Desse modo, a inserção crítica dos artefatos digitais virtuais – redes sociais, jornais e
revistas, jogos, objetos de aprendizagem, museus, blogs, imagens, hipertextos, fóruns de
discussão, chats, vídeos, áudios etc. – no ensino de História pode, embora não assegure,
conduzir à superação de aulas centradas exclusivamente na exposição oral, favorecendo, ao
mesmo tempo, uma maior autonomia dos alunos sobre o que e o como aprendem.
A metodologia adequada para esse processo de incorporação dos recursos digitais
virtuais no ensino de História ainda não foi definida, conquanto já haja algumas tentativas nesse
sentido. Moran (2013) sugere, dentre outras possibilidades, que os recursos digitais sejam
usados como apoio à pesquisa; meio de comunicação entre professor-aluno e aluno-alunos, para
integrar grupos dentro e fora da turma; para compartilhar textos em rede; publicar página na
web com ferramentas de pesquisa e comunicação; criar podcasts com entrevistas e
depoimentos; produzir blogs com temáticas e narrativas históricas; construir mapas conceituais;
desenvolver e divulgar projetos; produzir colaborativamente textos, usando o Wiki ou Google
Docs, por exemplo; criar vídeos para ilustrar temas complexos; e, por fim, para interagir nas
redes sociais.
Apesar de defender o uso das tecnologias na sala de aula, Moran ressalta que não há
garantia de que este venha a se traduzir em resultados muito expressivos, pois “não são os
recursos que definem a aprendizagem, são as pessoas, o projeto pedagógico, as interações, a
gestão” (2013, p. 12). Também para o educador Marc Prensky (2012), as formas pedagógicas
ainda estão sendo desveladas, embora se destaquem, atualmente, os métodos ativos (ensino
híbrido, sala de aula invertida, estudos de caso etc.), em que o protagonismo e a colaboração do
aluno são enfatizados, tornando-se este sujeito de sua própria aprendizagem.
Moran (2017, p. 23), do mesmo modo, defende a inserção de metodologias ativas no
ensino com tecnologias, já que os processos de aprender diversificaram-se, tornando-se
“múltiplos, contínuos, híbridos, formais e informais, organizados e abertos, intencionais e não
intencionais”, e questionam a rigidez dos planejamentos pedagógicos das escolas. Segundo o
autor, os métodos ativos são estratégias de ensino cujo centro é a participação híbrida, flexível
e interligada do aluno na construção do aprendizado e, junto com as tecnologias móveis, podem
constituir um instrumento poderoso para o ensino e a aprendizagem escolar (id., ibid.).
Conforme Moran (2013, p. 36), quando o uso das tecnologias já tiver se tornado algo
mais cotidiano, pode-se introduzir “mudanças metodológicas e curriculares significativas,
como a flexibilização parcial do currículo, com atividades a distância combinadas às
presenciais”. Estas mudanças estão cada vez mais próximas, pelo menos no âmbito formal,
considerando a homologação, pelo Ministério da Educação, da Resolução nº 3 do dia 21 de
novembro de 2018, que fixa as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o Ensino
Médio. O §15 do artigo 17 da referida Resolução prevê que 20% (vinte por cento) das aulas do
diurno e até 30% (trinta por cento) do noturno podem ser ofertadas a distância, enquanto o §5º
do mesmo dispositivo prescreve o índice de 80% (oitenta por cento) da carga horária, passível
de ser ofertada remotamente na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). A lei
estabelece que a oferta não é compulsória, devendo ser regulamentada pelos Estados, conforme
seu desejo, conveniência e controle de qualidade. Essas alterações no currículo do Ensino
Médio devem ocorrer em, até, dois anos após a homologação da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) da referida etapa, efetuada em 14 de dezembro de 2018, pelo então Ministro
da Educação Rossieli Soares.
A oferta de Ensino a Distância (EaD) para a Educação Básica, contudo, vem sendo
objeto de controvérsias entre educadores e especialistas em educação. Entre as críticas, há temor
de que a qualidade do Ensino Médio se deteriore com a redução do tempo em sala de aula e a
desigualdade do ensino aumente (DUTRA, 2018). Outro aspecto criticado é a ausência do
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vínculo criado entre professor-aluno e entre aluno-aluno via relação presencial, essencial no
processo ensino-aprendizagem (CLARO, 2018). Não se pode esquecer que a EaD exige uma
enorme autonomia por parte do aluno em relação a sua própria aprendizagem e às atividades a
serem desenvolvidas, bem como um compromisso em dedicar um tempo cotidiano para os
estudos a distância, já que ele não se encontra sob a supervisão presencial do professor. Será
que o aluno da escola pública está preparado para assumir essa postura?
No que se refere às mudanças citadas por Moran (2013) e Prensky (2012), inclusive a
da adoção da EaD, faz-se imperativo evocar alguns desafios que permeiam o contexto da
maioria das escolas públicas no Brasil: falta de dispositivos por meio dos quais o aluno possa
acessar a rede; falta de conexão à internet ou, quando há, com funcionamento precário e
baixíssima velocidade; rigidez curricular, que determina aulas totalmente presenciais; falta de
domínio técnico ou pedagógico do professor referente ao uso das tecnologias, o que o impede
de inseri-las na sua aula ou de realizar atividades a distância via tecnologias digitais etc.
A despeito dos óbices, essa reformulação na forma de lidar com o conhecimento
histórico na sala de aula para inserir os recursos digitais virtuais, porém, é necessária, visto que
o aluno contemporâneo é, nas palavras de Prensky (2001), um “nativo digital”, pois pertence a
uma geração que nasceu cercada por tecnologias digitais, para quem o telefone celular, e-mail,
jogos digitais, internet e mensageiro instantâneo já são partes naturais de suas vidas.
Diferentemente do “imigrante digital” (PRENSKY, 2001), nascidos antes de a internet ser
popularizada e que, por essa razão, veem as tecnologias como algo desafiador, ao qual precisam
se adaptar, caso em que se encaixam a maioria dos professores. Importa enfatizar que nem todos
os jovens que nasceram após a década de 1990 podem ser considerados nativos digitais, haja
vista a enorme incidência de excluídos digitais no país.
O ensino de História não pode ignorar a diversidade de recursos e fontes históricas
acessíveis via tecnologias digitais ou disponíveis no espaço virtual, pois, embora o livro
didático possua seu valor, o professor não deve se restringir a ele, visto que outras fontes, físicas
ou virtuais, com suas linguagens, também podem narrar a história dos diferentes grupos que
compõem a sociedade. Tentando facilitar essa interação ensino de História e artefatos digitais,
sob uma perspectiva crítica e criativa de uso, o Portal de História, suas ferramentas e estratégias
de uso, serão discutidos em seguida.
PORTAL DE HISTÓRIA: tecnologia e inclusão
O Portal de História é um repositório virtual de recursos pedagógicos direcionado à
disciplina de História, acessível por meio do endereço: www.portalhistoria.net.br. Está
vinculado à pesquisa em andamento O ensino de História na contemporaneidade: tecnologias
digitais, internet e inclusão digital, desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em
Ensino da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Federal
Rural do Semiárido (UFERSA) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte, cujo objetivo é analisar de que forma os usos pedagógicos que o professor de
História das escolas públicas de Mossoró/RN faz das tecnologias digitais, em especial a
internet, favorecem a inclusão digital do aluno e sua consequente formação como sujeito crítico,
ativo, participativo e reflexivo.
O objetivo da criação do espaço virtual Portal de História, e igualmente um dos
objetivos específicos da pesquisa supramencionada, foi o de inventariar uma gama de recursos
digitais para favorecer usos críticos e autorais das tecnologias para o ensino de História, de
modo a contribuir para a inclusão digital do aluno dessa disciplina. Guimarães (2012, p. 259)
assevera que,
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Ao incorporarmos diferentes linguagens no processo de ensino de História,
reconhecemos não só a estreita ligação entre os saberes escolares, as culturas
escolares e o universo cultural mais amplo, mas também a necessidade de
(re)construirmos nossas concepções pedagógicas. As metodologias de ensino,
nestes tempos, exigem do professor permanente atualização, constante
investigação e contínua diversificação de fontes, artefatos e manifestações da
cultura contemporânea em sala de aula, respeitando as especificidades de cada
uma delas.
O professor não é mais aquele que apresenta um monólogo para alunos
ordeiros e passivos que, por sua vez, "decoram" o conteúdo. Ele tem o
privilégio de mediar as relações entre os sujeitos, o mundo, suas
representações e o conhecimento, pois as diversas linguagens expressam
relações sociais, relações de trabalho e poder, identidades sociais, culturais,
étnicas, religiosas, universos mentais constitutivos da nossa realidade sóciohistórica. As linguagens são constitutivas da memória social e coletiva.

Por meio de buscas em sites, blogs e repositórios educativos na internet, foi possível
reunir diversos recursos que formam o Portal de História. Sua interface é amigável e atraente
para o aluno da geração net, conforme comprova a janela inicial:

Figura 1 - Página inicial do Portal de História
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Fonte: https://portalhistoria.net.br
Recursos do Portal de História
No que concerne aos recursos disponibilizados no Portal de História, além de links para
vários artefatos digitais - vídeos, jogos, animações, museus virtuais, áudios, imagens, Histórias
em Quadrinhos, blogs, jornais e revistas -, com a possibilidade de visualizá-los e baixá-los, há
a aba Compartilhe, que dá acesso às opções Plano de aula e Projeto, com temas e sugestões de
usos variados e críticos dos artefatos digitais, bem como à opção Materiais educativos, a
exemplo de slides, artigos e apostilas. Esses planos, projetos e materiais educativos, resultantes
de uma pesquisa bibliográfica realizada em fontes digitais, especialmente portais educacionais
on-line, são desenvolvidos e aplicados por professores no seu fazer docente cotidiano. No
entanto, esses recursos tanto podem ser inventariados e disponibilizados pelo administrador do
Portal como podem ser postados por qualquer usuário do Portal, após criar uma conta e se
logar. Esse fato faz com que o portal constitua um espaço democrático de compartilhamento
das práticas construídas, pelos professores de História na sua sala de aula com o uso das
tecnologias digitais.
Além das abas que dão acesso aos recursos, acima de Login e Registrar, há links para as
redes sociais Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e WhatsApp, excelentes artefatos para
serem usados com os alunos. Os recursos também podem ser acessados por meio da ferramenta
Buscar conteúdo, a partir de alguns critérios: etapa, ano e modalidade de ensino, assunto, tipo
de mídia etc. ou de uma aba localizada no centro da página, assim que o Portal é acessado. O
usuário tem a opção, ainda, de marcar os artefatos digitais como Meus Favoritos, distinguindoos do restante. Em seguida, com fulcro na pesquisa bibliográfica realizada, alguns usos dos
recursos disponibilizados no Portal serão discutidos.
Redes Sociais
As redes sociais virtuais (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp etc.)
podem ser definidas como “softwares elaborados para criar ‘teias’ de relações entre pessoas por
meio da mediação de computadores” (ARRUDA, 2013, p. 38). Para Moran (2017), as redes
sociais compõem uma poderosa ferramenta no ensino por trazerem informalidade, celeridade e
mobilidade em tempo real. Por serem bastante utilizadas pelos jovens, apresentam numerosas
e imponderáveis possibilidades para o uso crítico, interativo e colaborativo das tecnologias
digitais virtuais no ensino de História. Ademais, também são espaços potencializadores do
exercício da cidadania, permitindo que as pessoas se agreguem em busca de melhorias para
suas vidas e para seu grupo social.
Nesse sentido, podem possibilitar a conexão de pessoas; partilha simultânea de ideias e
materiais; agrupamento remoto; trocas culturais instantâneas; discussão coletiva de temas;
construção colaborativa do conhecimento; leitura e discussão de temas on-line; entrevistas
sobre a história local com pessoas da comunidade; elaboração de pesquisas on-line; divulgação
e distribuição de documentos históricos etc. As redes sociais constituem, ainda, um excelente
espaço de disponibilização de conteúdos para os alunos.
Uma profícua estratégia usando o Facebook, por exemplo, é a realização de um
seminário temático. Após definir o tema e introduzi-lo na aula, o professor divide a turma em
grupos e pede que os alunos pesquisem na internet sobre a parte pela qual cada grupo ficou
responsável, anotando o que achar relevante e as fontes usadas. Em seguida, cria o grupo virtual
e marca um dia e horário para um chat com a turma. Nesse chat, a turma pode discutir o tema,
compartilhar dúvidas, trocar informações e materiais encontrados acerca do tema etc. Com o
uso do chat, o professor tem a oportunidade de reunir, virtualmente, todos os grupos do
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seminário sem haver deslocamento físico, o que constitui um ponto positivo. Para isso, é claro,
os alunos devem ter a seu dispor um dispositivo com acesso à rede. Além disso, a interação, a
participação e o pensamento crítico são estimulados e favorecidos, pois todos devem opinar
acerca do conteúdo histórico discutido, fazendo paralelos com a história do tempo presente. Na
sequência, o professor pode postar diferentes materiais para a turma: vídeo para ilustrar ou
provocar o debate; texto para leitura e discussão; notícia, reportagem, música ou trecho de filme
relacionados ao tema estudado.
Museus virtuais
O museu histórico, seja ele físico ou virtual, é um espaço de representações da memória,
do patrimônio histórico-cultural e da história, “de guarda, conservação e exposição de objetos
socialmente selecionados como significativos de determinado grupo e determinada época”
(ABUD; SILVA; ALVES, 2013, p. 130), mas também um lugar de pesquisa, lazer e educação.
Assim, o museu, pela maneira como organiza e expõe seu acervo, conta uma história, promove
uma viagem no tempo, cujo veículo é “a exposição museológica que, ao construir uma narrativa
por meio de diferentes formas, perspectivas e temáticas, possibilita ao visitante a oportunidade
de observar, pensar, descobrir, explorar, investigar, questionar e elaborar novas narrativas” (id.,
ibid., p. 135), tornando-se autor ao interpretar a história ali contada. No caso dos museus
virtuais, há uma modificação na concepção de tempo e espaço museológico, em relação aos
físicos, pois o acesso é livre, global e aberto, independentemente de horário, de feriado ou
outros elementos que caracterizam os físicos.
Para que o professor possa desenvolver um trabalho educativo com museus, deve
privilegiar a ação autônoma, a reflexão e o pensamento crítico do aluno sobre si, o outro e o
contexto onde vive. O ciberespaço ampliou a possibilidade de se visitar um museu, antes só
exequível presencialmente. Para James Andrews e Werner Schweibenz (1998, p. 19), o museu
virtual constitui
[...] uma coleção logicamente relacionada de objetos digitais compostos de
variados suportes que, em função de sua capacidade de proporcionar
conectividade e vários pontos de acesso, possibilita-lhes transcender métodos
tradicionais de comunicar e interagir com visitantes [...]; não há lugar ou
espaço físico, seus objetos e as informações relacionadas podem ser
disseminados em todo o mundo. (Tradução livre)73

Essa definição está em sinergia com a noção de ciberespaço de Lévy (1999) e com o
caminho seguido pelo ensino de História nesse contexto virtualizado contemporâneo, enquanto
formador do pensamento crítico do aluno. No Brasil e no mundo, já existem vários museus
virtuais que permitem não só a visualização e o acesso a informações sobre seus acervos, mas
a interação do aluno com eles.
É perceptível que o museu virtual, espaço informal de aprendizagem, supre, de modo
lúdico, interativo e eficaz, as dificuldades estruturais que impedem a visita presencial a um
museu físico (ausência de verba, tempo; distância geográfica etc.). Conseguintemente, em vez
de fugir do novo, o professor deve abraçá-lo, visto que, em decorrência da exigência de
acessibilidade dos acervos históricos e culturais da humanidade e do aumento, cada vez mais

Texto original: “[…] a logically related collection of digital objects composed in a variety of media which,
because of its capacity to provide connectedness and various points of access, lends itself to transcending
traditional methods of communicating and interacting with visitors […]; it has no real place or space, its objects
and the related information can be disseminated all over the world”.
73
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crescente, da digitalização das fontes e patrimônio cultural das sociedades, a tendência é a
diminuição gradativa dos museus físicos.
Blogs
O termo blog, forma contraída da expressão weblog, pode ser traduzido como diário
virtual e foi originalmente usado pelo americano Jorn Barger, em 1998, denominando um
conjunto de sites usados para divulgar links da web (CLEMENTE, 2009). A partir de 1999,
começaram a surgir inúmeros blogs, abordando temas de diferentes áreas do conhecimento
(pessoal, literário, filosófico, histórico, jornalístico etc.).
Um blogueiro, designação dada ao autor de um blog, não necessita ser um programador,
pois a criação, interface e manutenção do blog são bastante simples e fáceis, o que faz com que
o uso desse recurso seja viável na escola, tanto para alunos do Ensino Fundamental como do
Ensino Médio. Um blog pode ser espaço de discussão de temas de interesse dos seus autores
ou de divulgação de suas opiniões. Uma das plataformas gratuitas mais utilizadas para edição
e gerenciamento de blogs é a blogger (www.blogger.com).
O post, mensagem postada em um blog, é organizada em uma ordem cronológica
reversa (o mais recente aparece antes), conforme ordem de postagem, podendo ser comentada
pelos visitantes da página. O post, como os demais gêneros textuais do ciberespaço, tem uma
natureza híbrida ou multimodal, pois pode se constituir tanto de texto, como de imagem, som e
movimento, o que exige do internauta-leitor a capacidade de ler e usar, com olhar crítico, esse
tipo de texto. Os textos caracterizados pela multimodalidade ou multissemiose podem ser
definidos como “textos compostos de muitas linguagens (ou modos ou semioses) e que exigem
capacidades e práticas de compreensão e produção de cada uma delas (multiletramentos) para
fazer significar” (ROJO, 2012, p. 19). O ato de ler e escrever no blog precisa, portanto, levar
em conta essas características de texto e de leitor.
Com relação aos benefícios do blog, é indiscutível seu potencial inovador no processo
ensino-aprendizagem e na aula de História. Isto é perceptível pela peculiaridade de suas
características - hibridismo ou multimodalidade; interação; subversão ou insubordinação à
linearidade da leitura, já que não se restringe a um único percurso de leitura, desafiando a noção
de autoria; prática crítica da escrita e da leitura; e, por fim, o exercício cidadão da expressão e
manifestação do aluno, via construção de narrativas de si, seu contexto, do outro ou de fatos
históricos. Com o blog, o aluno demarca seu lugar no ciberespaço, manipulando-o, usando-o e
reinventando-o, passando a ser protagonista do saber, ator social do espaço virtual, escritor e
leitor da sua história. O uso crítico desse recurso no ensino de História contrapõe-se à visão
positivista de uma História neutra, acrítica e isolada do real, tornando-a palco de debates,
subjetividades e conflitos que compõem a vida cotidiana.
Além das vantagens pedagógicas citadas, o estímulo à capacidade argumentativa,
criativa e organizatória, bem como à aprendizagem colaborativa e à reflexão sobre valores
éticos (REIS, 2009) não podem ser esquecidos. Especificamente no ensino de História, o uso
de blogs instiga a prática das escritas autobiográficas, fazendo o aluno compreender noções de
tempo e temporalidade e perceber o aspecto histórico presente no seu contexto social e familiar,
levando-o, assim, a conectar o passado ao presente.
Entretanto, como todo recurso pedagógico, a utilização do blog não pode ser feita
aleatória nem acriticamente, devendo ser planejada, em consonância com o tema a ser
trabalhado e os objetivos alvejados pelo professor. Tendo isso definido, as estratégias são
variadas e dinâmicas, a saber: produção e postagem de textos narrativos ou jornalísticos, com
temáticas históricas; criação e postagem de vídeos simulando acontecimentos históricos;
análise de imagens; discussão de temas; e, por fim, divulgação de pesquisas e projetos
desenvolvidos na escola. Portanto, o blog deve ser visto como uma extensão da sala de aula,
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uma rede virtual e colaborativa de saberes, instrumento de comunicação entre o aluno, seus
colegas, o mundo para além da escola e o professor, sendo o papel deste último sempre o de
mediador e facilitador. É significativo apontar que o aluno, como autor ou coautor, escreve não
para si, mas para o mundo, devendo, por essa razão, sempre ter um cuidado maior com o texto
a ser produzido, respeitando, por exemplo, as fontes utilizadas.
As tecnologias digitais estão consolidadas. Certezas, só a da mudança. Por isso, não há
como fugir do novo que desponta com o ciberespaço. Os recursos digitais que se multiplicam
cada vez mais no mundo virtual, a exemplo do blog, conectam a escola ao mundo,
transformando o aluno em sujeito da História. É nessa perspectiva que a interação blogescrita/leitura-mundo constitui a mais pura manifestação da cidadania.
Jogos digitais
Atualmente, os jogos digitais vêm ganhando cada vez mais espaço em todo o mundo,
sendo seu público constituído por pessoas de faixas etárias diversas. Na seara educativa, o jogo
apresenta vários benefícios: desenvolve a autonomia do aluno, capacitando-o a resolver
problemas e tomar decisões; permite o contato com outros idiomas; desenvolve a atenção e o
reflexo; possibilita a socialização; ensina a lidar com a ideia de fracasso; leva à aceitação de
regras e limites na vivência social; estimula o raciocínio lógico, a criatividade, invenção,
imaginação e os conceitos de antecipação e perseverança.
Na abordagem de conteúdos históricos, os jogos digitais do tipo Role-Playing Game
(RPG) foram os precursores, apresentando enredos com jornadas épicas, sem um caminho
linear ou um fim pré-estabelecido, e personagens e ambientes inspirados no passado e em ficção
(NEVES; ALVES; BASTOS, 2012). No entanto, apesar dos diversos jogos com enredo pautado
em acontecimentos históricos, nem todos os jogos digitais são criados para fins educativos.
Pode-se dizer que há duas espécies de jogos digitais: os comerciais, que constituem a maioria,
e os educativos. Conquanto originados com fins diversos, ambos podem ser utilizados
pedagogicamente, pois os primeiros, dependendo do planejamento do professor, podem se
tornar um poderoso aliado no ensino de História. É tarefa do professor, contudo, lembrar ao
aluno que o jogo não é um retrato da História, mas sua representação.
O jogo pode fazer com que o aluno se apaixone pela História e se sinta motivado a
aprendê-la, apesar da falaciosa ideia de que seu conteúdo é algo distante no tempo e no espaço.
O jogo ajuda a superar essa errônea concepção, fazendo aproximar os conteúdos históricos do
contexto social, cultural, político e familiar do aluno. Nessa aproximação, cabe ao professor
evitar maniqueísmos, o risco de dualizar as histórias - passada e presente -, enaltecendo uma
em detrimento da outra.
Nessa vertente, o jogo pode ser uma solução pedagógica bastante interessante,
principalmente quando se compreende que aprender História “não se trata de o professor
preocupar-se em apresentar definições ou interpretações de conceitos ou acontecimentos
históricos, mas o de ensejar um lugar onde os conceitos podem aparecer como criação”
(GIACOMONI; PEREIRA, 2013, p. 15-16). O jogo e seus cenários podem representar esse
lugar, ao situar o aluno “na origem dos conceitos, pois que ali, no ato, conceitos históricos se
gestam e passam a dar forma à vida, aos modos de vida, aos antigos presentes” (id., ibid., p.
19).
Os jogos digitais são atraentes e motivadores, porque, além de serem um espaço para o
imprevisível, onde o aluno se desloca para uma realidade nova, permitem que, ao jogar, ele se
sinta construtor da História, já que, com suas interações, escolhe o percurso, criando a narrativa.
Dessa forma, o aluno aprende experienciando o acontecimento histórico, ao mesmo tempo em
que desenvolve o pensamento histórico. Para Giacomoni e Pereira (2013), esse pensar
historicamente é, mais do que arrumar fatos em linha de tempo ou pesquisar a influência do
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passado sobre o presente, compor uma subjetividade como abertura, realizável por meio do
sofrimento e do amor perante um passado sempre reconstruído; desprendendo-se das
“determinações do presente, num deslocamento que toma o passado como a absoluta abertura,
uma contínua fenda que se deixa interpretar na direção de constituição de futuros, [...] na esteira
imprevisível de criação de novos modos de vida” (id., ibid., p. 18).
Para o uso crítico e qualitativo dos jogos digitais, é necessário planejamento. Como no
uso educativo de qualquer recurso, é preciso que o professor conheça previamente o jogo a ser
utilizado, jogando-o, para perceber suas potencialidades pedagógicas e poder antecipar
possíveis eventualidades que possam aparecer durante a aula. Do mesmo modo, deve ajudar o
aluno a compreender que o jogo é uma fonte documental através da qual seu desenvolvedor
apresenta, de modo lúdico e subjetivo, uma das muitas versões da História.
Filmes e Vídeos
Tanto na Europa como no Brasil, data do início do século XX a relação História e
cinema e o uso educativo dessa tecnologia (GUIMARÃES, 2012). O vídeo e o filme podem ser
bastante vantajosos se inseridos no ensino de História. Além de atrair o público mais jovem,
por fazerem parte de sua vida e, por isso, conter uma linguagem próxima do seu cotidiano, o
uso pedagógico dessas mídias pode motivar o aluno, desenvolver seu gosto pela História e
romper com aulas expositivas e enfadonhas (GUIMARÃES, 2012).
Guimarães (2012, p. 260) vê o cinema como um produto sociocultural, uma fonte que
pode trazer pistas sobre o modo de viver, valores e costumes de um dado período e lugar, além
de deter “um enorme poder de produção, de difusão de valores, ideias, padrões de
comportamento e consumo, modos de leitura e compreensão do mundo”. Daí a necessidade de
um olhar crítico no uso pedagógico de filmes, tendo em vista os recortes subjetivos a eles
inerentes, como bem enfatizam os Parâmetros Curriculares Nacionais voltados ao ensino de
História: “[...] Todo o esforço do professor pode ser no sentido de mostrar que, à maneira do
conhecimento histórico, o filme também é produzido, irradiando sentidos e verdades plurais”
(BRASIL, 1998, p. 88-89).
Moran (2013) sugere algumas estratégias pedagógicas envolvendo o uso do vídeo: para
motivar e sensibilizar os alunos; para ilustrar, contar, mostrar e tornar próximos temas
complicados, a exemplo de um vídeo que, retratando os romanos na época de Nero, ainda que
não seja totalmente fiel, ajude a situar os alunos no tempo histórico; como vídeos ou webaulas;
como produção de histórias, usando aplicativos como o Movie Maker, por exemplo; como
“documentação, registro de eventos, aulas, estudos do meio, experiências, entrevistas,
depoimentos” (p. 49).
Há, como se vê, várias possibilidades de uso crítico do vídeo e filme na sala de aula de
História. Fazer com que os alunos se tornem produtores de conteúdo, criando seus próprios
vídeos e desenvolvendo a criatividade, colaboração e autonomia, é uma delas. Atualmente, com
o apoio do celular, que já vem acoplado com câmera, vídeos e programas de edição de vídeos,
essa tarefa fica mais fácil, oportunizando ao aluno filmar ao vivo, editar e imediatamente
compartilhar seu vídeo na rede. Produzir um vídeo com alguém do bairro contando sua história,
por exemplo, pode levar o aluno ao domínio crítico da linguagem audiovisual, fazendo-o
perceber que a História é feita também pelas pessoas comuns, como ele. A exibição e discussão
periódica de filmes com temas históricos ou documentários constitui uma rica forma de o
professor trabalhar a recepção crítica dessa mídia. Para Moran (2013, p. 48), as escolas ainda
não estão aproveitando o potencial das tecnologias digitais de transformarem os alunos em
“autores, narradores, contadores de história e divulgadores”.
Filmes e vídeos são recursos riquíssimos no ensino de História, pois ajudam a clarificar
conceitos complexos, estimulam a autonomia, criatividade e a capacidade de expressão do
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aluno, bem como suas habilidades de concentração, diálogo e colaboração. Entretanto, para que
seus usos surtam efeito e promovam a inclusão digital do aluno, precisam ser planejados. Nesse
sentido, o papel do professor é, mais do que nunca, fulcral.
Malgrado tenha sido mencionado alhures, cabe sempre reiterar que a mera incorporação
das tecnologias digitais na sala de aula de História não significa mudança na prática pedagógica,
tampouco inclusão digital, conforme entendida neste texto. O desafio encontra-se nos usos
feitos com esses artefatos digitais, que devem ser qualificados, ou seja, críticos, reflexivos e
criativos, de modo a efetivar a formação de sujeitos da História.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As tecnologias produziram novas linguagens, modos de se comunicar, interagir,
informar(se), aprender, ensinar, enfim, novas formas de ver, perceber e representar a realidade
e de agir sobre ela, fazendo surgir, assim, novos espaços públicos e coletivos de construção do
saber, como o ciberespaço. É um novo cenário que emerge e que, marcado pela cultura
midiática e suas especificidades, requer reflexões, métodos inovadores, novas teorias e posturas
para dar-lhe sentido e, assim, compreender um presente em constante mutação.
Diante disso, o texto discute a necessidade da inserção crítica das tecnologias digitais
no ensino de História como pressuposto para a inclusão digital e social do aluno. Para isso,
apresenta o Portal de História, repositório que reúne diferentes recursos digitais a serem
utilizados em sala de aula, produtos de uma pesquisa bibliográfica, debatendo estratégias de
uso de alguns desses artefatos, sempre visando à formação crítica do aluno.
Na defesa do potencial que as tecnologias têm de favorecer a inclusão digital do aluno,
caso sejam utilizadas de forma autoral no ensino de História, são discutidas algumas estratégias
pedagógicas que podem ser desenvolvidas na sala de aula dessa disciplina com o uso dos
recursos midiáticos arregimentados no espaço virtual Portal de História.
Os recursos do Portal de História – redes sociais, vídeos e filmes, museus virtuais, jogos
digitais, revistas e jornais on-line etc. –, se utilizados de modo a promover a criticidade do
aluno, tornando-o protagonista da sua aprendizagem, podem contribuir sobremaneira para que
o ensino de História se torne mais atraente e motivador, levando o aluno a compreender melhor
a História e a se perceber sujeito dela. Por conseguinte, o professor de História não pode ficar
alheio às linguagens e recursos que inundam o ciberespaço; necessita aproveitar o novo,
usando-o como estímulo à construção do conhecimento histórico escolar.
Em arremate, mediante tantos recursos, vale a pena inseri-los na aula de História.
Contudo, essa inserção deve ser baseada no desenvolvimento da autonomia, autoria,
criatividade e postura colaborativa do aluno. Somente esse modo de uso propicia a verdadeira
criticidade que conduz à inclusão digital, aquela que forma para a cidadania.
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: Brasil Colônia 1500- 1822
Mila Oara de Souza Barroso74
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Alessandro Teixeira Nóbrega76

RESUMO
Esse trabalho faz parte de um projeto de pesquisa PIBIC/UERN, orientado pelo professor
Alessandro Nóbrega, membro do Grupo de Estudo e Pesquisa Educação e Linguagens (GEPEL)
vinculado ao Departamento e Faculdade de Educação da UERN, Campus Central. A História
da Educação Brasileira está presente nas grades curriculares dos diversos cursos da UERN.
Esse estudo surgiu ao observar que, ao que se refere o período colonial (1500-1822), há uma
quantidade imensa de referências bibliográficas, não sendo possível encontrar um livro que
reúna as informações de pesquisas mais recentes em um único material bibliográfico. Nesse
sentido, o presente trabalho tem por finalidade aprofundar o conhecimento histórico sobre a
educação brasileira no período colonial, reunindo em uma única referência bibliográfica,
informações sobre o assunto. A metodologia utilizada nessa pesquisa é de estudo bibliográfico,
pois de acordo com SEVERINO (2007, p.122), é aquela que se realiza a partir de registros
disponíveis, decorrente de pesquisas realizadas anteriormente, em documentos impressos,
como livros, artigos, entre outros, utilizando-se assim, dados ou categorias teóricas que já foram
trabalhadas por outros pesquisadores. O autor continua afirmando que os textos tornam-se
fontes, e assim o trabalho se dá a partir das contribuições dos estudos analíticos presentes nos
textos. Além de Severino, a pesquisa trabalhará com as contribuições dos autores como
SAVIANI (1978); RIBEIRO (1992); GADOTTI (1987) dentre outros. Ao final do trabalho de
pesquisa, pretende-se produzir um material didático (um livro) que possa servir para as aulas
de História da Educação Brasileira na UERN, de maneira a reunir as informações das pesquisas
mais recentes desse tema em um único material bibliográfico.
Palavras-chave: História da Educação Brasileira; Brasil Colônia; Pesquisa bibliográfica.

INTRODUÇÃO
Falar sobre a História da Educação Brasileira nos indica percorrer por vários períodos,
por várias mudanças até a educação que temos atualmente, que também é alvo de mudanças
constantemente, nos elucidando que nossa história educacional passou por muitos momentos
significativos.
E um desses momentos, sem dúvida é o Brasil colônia, sendo os jesuítas protagonistas
desta educação é impossível falar de História da Educação sem trazer a tona Brasil Colônia e o
importante papel dos jesuítas neste período.
Assim, o trabalho será dividido em quatro tópicos: o primeiro deles será abordado sobre
a chegada dos jesuítas ao Brasil, e consequentemente sobre sua missão de catequização da
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população indígena; no segundo tópico será discutido sobre método educacional Jesuíta Ratio
Studiorum, como este documento foi criado e influenciou a educação colonial brasileira; o
terceiro tópico irá descrever as escolas no período colonial, como se era oferecida essa
educação, e as formas como era ofertada; e o último tópico será discorrido sobre a educação no
Brasil Colônia com as reformas Pombalinas, mostrando como ela se permaneceu no período
colonial.
Esse trabalho faz parte de um projeto de pesquisa PIBIC/UERN orientado pelo professor
Doutor Alessandro Teixeira Nóbrega, com tema de projeto História da educação: Brasil Colônia
1500-1822. O PIBIC é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, que tem por
finalidade despertar o interesse para a iniciação científica.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada nesta pesquisa é de estudo bibliográfico, pois de acordo com
SEVERINO (2007, p.122), é aquela que se realiza a partir de registros disponíveis, decorrente
de pesquisas realizadas anteriormente, em documentos impressos, como livros, artigos, entre
outros, utilizando-se assim, dados ou categorias teóricas que já foram trabalhadas por outros
pesquisadores.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Educação jesuítica
No Brasil, a história da educação se inicia na fase colonial, onde os jesuítas entram em
cena. Os jesuítas eram um grupo religioso que pregava o catolicismo. Eles foram enviados pela
nobreza portuguesa como uma forma de colonização, pois os mesmos estavam com receio de
perder a posse das terras recém-encontradas. Assim, inaugura-se também no Brasil a ordem
religiosa Companhia de Jesus por volta de 1549, ou seja, com a chegada dos jesuítas.
Os jesuítas desembarcaram no Brasil juntamente com Tomé de Sousa, primeiro
governador geral em 1549, e a frente estava o padre Manoel da Nóbrega. Eles vieram com o
objetivo de encontrar riquezas, mas acabaram obtendo um importante papel na educação e na
formação estrutural e cultural da colônia, como afirma OLINDA (2003):
(...) a educação ministrada pelos jesuítas não só marcou o início da educação
no Brasil, mas também foi a mais importante obra realizada no que diz respeito
às consequências para nossa cultura. (OLINDA 2003, p.156)

Com isso, percebe-se como esse período foi marcante para o futuro da educação
brasileira, não só por ter sido a primeira, mas também por tudo que foi pensado, organizado e
posto em prática.
Antes da chegada dos jesuítas, a população indígena não possuía uma educação
escolarizada, já que para eles as atividades realizadas nas tribos seriam suficientes para que a
criança atingisse a formação essencial quando chegasse à fase adulta (RIBEIRO, 1992).
Nesse sentido, é possível notar que até então o Brasil não conhecia a escola. Então a
colonização trouxe também uma nova forma de pensar a educação, pois assim como afirma
FERREIRA (2010, p. 17): “[...] a história da educação brasileira não pode, desde sua origem,
ser desassociada da educação europeia [...]”. Ou seja, não se deve fazer essa dissociação, pois
os portugueses assumem a religião católica como sua principal, e como se teve uma hegemonia
dos jesuítas na educação colonial no Brasil, a mesma acaba bebendo dessa fonte das reformas
religiosas, mas também de ações econômicas, entre outras coisas (FERREIRA, 2010).
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Os jesuítas traziam consigo a intenção de dar educação gratuita para os índios, sendo
eles patrocinados pela Coroa portuguesa, que iria usufruir dos ganhos com essa educação. Logo
após se instalarem no estado da Bahia, mais precisamente em Salvador, eles começaram a
trabalhar para realizar o que lhes foi dado como missão, que era por fim a resistência e a
catequização dos índios. Com base nisso, é importante ressaltar que os jesuítas também
encontraram resistência do povo indígena, mais especificamente dos adultos. Então tiveram que
adotar, segundo FERREIRA (2010) um novo plano:
Na nova estratégia missionária, as crianças indígenas eram tidas como
portadoras de um duplo potencial: primeiro, elas ainda não estavam totalmente
‘contaminadas’ pelos elementos culturais qualificados como pecados pelos
jesuítas e, segundo, poderiam, após a incorporação da doutrina cristã,
combater os costumes culturais praticados pelos próprios pais. (FERREIRA,
2010, p. 20)

Ou seja, temos então indícios de como os jesuítas naquela época estavam além de tudo
“aculturando” os índios, a começar pelas crianças, haja vista que estavam incorporando a eles
a doutrina a qual os mesmos seguiam.
De acordo com Ribeiro (1992), os padres tinham que se comunicar com os indígenas,
então tiveram que aprender a sua língua. Como desembarcaram no litoral, os jesuítas tiveram
contato com a língua tupi. Após aprenderem a língua tupi, iniciaram a catequização ensinando
o índio a ler e escrever a Língua Portuguesa tendo a Bíblia como o livro base. Ao adentrar pelo
interior do Brasil, os jesuítas entraram em contato com tribos de outras línguas. Porém,
ensinaram a esses povos indígenas a língua tupi sendo um dos responsáveis pela unidade
linguística do Brasil. Com isso passaram a ensinar a esse povo em duas línguas: a tupi e a língua
portuguesa.
Desse modo, eles foram passando de aldeia em aldeia com sua educação religiosa, sendo
que a mesma foi cada vez mais se ampliando e se adaptando aos modos de ensino conforme o
educando e seus níveis de importância.
A sistematização escolar no Brasil Colônia, no ensino Jesuítico passou a ser organizado
de duas formas: a catequese para os índios que seguiam os preceitos da fé católica, e tinha como
seus objetivos quebrar a resistência indígena ao mesmo tempo em que divulgava o catolicismo.
Para eles eram ensinados a ler e a escrever tendo como base a bíblia na língua portuguesa, para
assim aprender as ideias católicas.
Contudo, para conquistar a confiança dos índios os jesuítas desenvolveram novas
metodologias, uma delas foi unificar no território brasileiro a língua portuguesa, depois para
ganhar ainda mais confiança dos índios, os padres traziam danças, música, artes.
A outra forma de organização escolar era o ensino de humanidades, que visava o
interesse da camada dominante, ou seja, era destinada aos filhos brancos e legítimos masculinos
dessa classe. Os jesuítas os preparavam para o trabalho letrado, então lhes eram repassados o
ensino de humanidade, que seguia algumas etapas: inicialmente os jesuítas ensinavam o
português, depois eram enviados para escolas de primeiras letras, onde iam aprender a ler e
escrever. Tinham acesso também à gramática, retórica, conteúdos de teologia, além de canto
orfeônico e música instrumental.
Só depois de todas estas etapas os homens tinham acesso a ter uma educação formativa
profissional e aprendia a língua latina. Aqueles que queriam continuar os estudos no ensino
superior viajavam para a Europa, principalmente para Portugal.
É válido ressaltar que a pedagogia dos jesuítas era considerada tradicional, já que era
pautada por repetição e memorização; rigidez no pensamento; rigidez também da realidade,
pois era livresca e escolástica.
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Nesse sentido, a Companhia de Jesus se torna no campo educacional, a ordem
dominante. Isso se dá muito pelo fato que seus colégios eram bastante procurados por aqueles
que mesmo não tendo uma vocação religiosa, já reconheciam que esta era a única via de
formação intelectual (RIBEIRO, 1992).
Os jesuítas tinham como princípio fundamental formar uma tropa de soldados dispostos
a lutar, e dar sua vida em combate à heresia. Mas ia muito além o objetivo dos jesuítas de
catequizar os índios, era um projeto que visava a sua aculturação, e tinha com finalidade
oferecer e efetivar mudanças na cultura indígena, como afirma TEIXEIRA SOARES (1961,
p.142) a Companhia de Jesus surgiu como: “[...] uma explosão pensamento religioso
transvertido ao campo das atividades práticas. Refazer o homem infundir-lhe espírito novo,
arquetipá-lo em finalidades sociais e religiosas, foi à ação da Ordem [...]”.
Outro ponto que merece destaque era como os jesuítas eram considerados bastante
rígidos, sendo essa uma característica dos membros da Companhia de Jesus: a disciplina. Havia
também uma hierarquia, onde quem estava abaixo não deveria questionar, e ela deveria ser
seguida. Sendo assim, eles eram obrigados a obedecer fielmente à igreja na sua missão principal
que era catequizar os povos não civilizados.
Método educacional jesuítas ratio studiorum
Os jesuítas além de trazerem os costumes, a moral e religiosidade de seu país, trouxeram
também seus métodos pedagógicos. Quem ditava as ordens da educação até antes do ano de
1599 era o padre Manoel da Nóbrega que era responsável pela educação jesuítica. Mas, a partir
de 1599, as escolas jesuítas começaram a serem regidas pelo documento escrito por Inácio de
Loyola, renomeado de “O Ratio Atque Institutio Studiorum societatis Jesu”, mais conhecido
como Ratio Studiorum, o mesmo foi um documento que era responsável por ditar todos os
princípios que todos que faziam parte das escolas jesuítas deviam seguir.
Ele serviu com um plano de organização do ensino da Companhia de Jesus e
determinava o currículo a ser seguido pela sistemática educacional. Como mostra Joaquim
Ferreira Gomes (1995):
A Ratio não é um tratado de pedagogia, mas um código, um programa, uma
lei orgânica que se ocupa do conteúdo do ensino ministrado nos colégios e
universidades da Companhia e que impõe métodos e regras a serem
observados pelos responsáveis e pelos professores desses colégios e
universidades. (GOMES, 1995, p. 35)

Sendo assim, este documento surgiu com a necessidade de unificar a educação dos
jesuítas, já que havia muitos colégios jesuíticos espalhados sem orientação. Ele continha 466
regras, que funcionava como uma espécie de código geral que deveria ser seguido
minuciosamente, e seria modelo de orientação de todos os padres, alunos, professores, isto é,
dos pertencentes à Ordem. Dessa forma, todos tinham o mesmo modelo de educação.
O documento levou cerca de 50 anos para ser oficialmente publicado, e contou com a
experiência, relato e avaliação de muitos padres das ordens dos jesuítas. Ele foi totalmente
influenciado pela filosofia de Aristóteles e São Tomás de Aquino. O Ratio Studiorum contava
com 17 capítulos que eram fundamentados nas vivências acadêmicas e individuais do fundador,
que tinha o objetivo de sistematizar as práticas pedagógicas da Companhia em geral
independente da região que habitava. Como existia colégio em toda a parte era de extrema
importância que se houvesse essa linha pedagógica a ser seguida. Apesar de o documento ter
sido publicado oficialmente 43 anos após a morte do seu criador Inácio de Loyola, percebe-se
que o documento segue linhas gerais pessoais estabelecidas pelo próprio fundador, destacando
os fundamentos a seguido na constituição.
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As adaptações poderiam existir em diferentes seguimentos, mas seguindo o documento
como matriz principal: “[...] Embora, consoante às regiões e as épocas, possa haver diferença
na Ordem e nos horários estabelecidos para esses estudos, deve existir uniformidade em fazer
em cada lugar o que se julgar mais eficaz para progredir neles [...]” (CONSTITUIÇÕES, 1997,
p.149).
Este documento teve também como grande colaborador o padre Nadal, que por volta do
ano 1551 foi reitor do colégio de Messina responsável pela formação de muitos padres jesuítas
vindos para o Brasil. Esse colégio recebe padres de muitos países que tinha na maioria das vezes
costumes culturais da capital Paris. Devido isso o primeiro modelo optado pelo padre para o
primeiro colégio era o modelo da universidade de Paris.
O Ratio Studiorum era sistematizado em três escolhas de curso: o curso secundário, que
tinha tempo estimado de 5 a 6 anos, ensinava o aluno literatura e matérias humanistas; com o
objetivo de o aluno desenvolver sua plenitude, o curso de humanidade foi o mais propagado no
período colonial; outro curso foi o superior, que nele estava o curso de filosofia e ciência.
Na concepção do fundador deste documento e também fundador da ordem dos Jesuítas,
Inácio de Loyola, a educação não bastava formar o homem erudito, deveria ser responsável
também por formar os preceitos morais e cristãs da fé católica no indivíduo (TOSHIMA, 2011).
Ou seja, o plano de estudo Ratio Studiorum foi organizado para se adaptar ao Brasil no período
colonial.
O surgimento do método de ensino trazido pelo documento Ratio studiorum, trouxe
diversas mudanças educacionais ao longo do nosso processo emancipatório, que serviram de
exemplo até hoje, a primeira é a ideia de escola como responsável pelo ensino formal de ensino,
sendo responsável por desenvolver nos indivíduos em todas as suas dimensões religiosas,
cognitiva, motora, afetiva, intelectual.
Podemos refletir sobre a ideia tirada da construção do Ratio permanente até hoje, que é
o fato de ter levado 45 anos para ser oficializada, e neste processo contou com a participação
de muitas pessoas com experiências, pegando como referência o que realmente a colônia
precisava naquela época.
Outra atribuição é a metodologia no documento que continha a base do ensino
tradicional contemporâneo, dando origem ao ensino tradicional conhecido e praticado até hoje
no Brasil, como afirma, LEÃO (1999, p.188): “[...] surgiu do advento dos sistemas nacionais
de ensino, que datam o século passado, mas que só atingiram maior força e abrangência nas
últimas décadas do século XX [...]”.
As escolas no período colonial
Como já se sabe o sistema educacional jesuítico teve um grande período de hegemonia,
e foi a partir deles que a educação escolarizada foi formada no Brasil. Elas foram construídas
inicialmente para cumprir sua missão de doutrinação ao povo indígena, no entanto eles também
começaram a ensinar tanto aos filhos dos cristãos como dos não cristãos.
Tudo isso não quer dizer que seu sistema de ensino não poderia ter sido precário, o que
foi principalmente da fase da instrução primária. E com os passar dos anos foi permanecendo
assim, já que tanto os conteúdos, como o método utilizado eram burocratizados, então a escola
era obrigada a segui-lo numa espécie de adoção firme. As escolas nesse período ficavam
localizadas em grandes propriedades, pois como já foi citado, os padres passaram a ensinar
outros membros da sociedade. As aulas aconteciam em dois horários, manhã e tarde, sendo em
cada horário ministrado duas horas/aulas (JORDÃO, 2002). Esses horários eram estipulados
pelo documento Ratio Studiorum, que determinava as aulas de segunda a sábado, menos no
domingo.
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Além disso, os professores eram denominados como responsáveis por um grupo de
alunos e os conduzia durante toda sequência de seus estudos, durante muitos anos, essa situação
era favorável para o acompanhamento do que eles vinham desenvolvendo ao longo do tempo.
Com a divulgação do documento Ratio studiorum surgiu à ideia de divisão dos alunos
em grupos. Isso era uma estratégia para quando a sala tinha muitos alunos, dividia-os em grupos
de 10, e se escolhia um capitão, esta pessoa considerada pelo professor de bom desempenho
iria repassar as lições e os exercícios que ele próprio já havia tido experiência com o professor.
Os capitães iam revezando a cada duas semanas ou por mês.
A primeira escola, denominada de “escola de ler e escrever” no Brasil foi fundada na
Bahia pelo padre Manoel da Nóbrega e pelos membros da Companhia de Jesus, por volta de
agosto de 1549. Nóbrega também propôs a construção de aldeias, ao qual chamava de aldeias
de catequização, onde nela habitavam os índios, que estava ali para conversão, e os padres
jesuítas (SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2008).
Essas aldeias deveriam atingir três objetivos que seriam segundo SHIGUNOV NETO;
MACIEL (2008):
Objetivo doutrinário - que visava ensinar a religião e a prática cristã aos
índios; Objetivo econômico - visava a instruir o hábito do trabalho como
princípio fundamental na formação da sociedade brasileira; Objetivo político
- visava a utilizar os índios convertidos contra os ataques dos índios selvagens
e, também, dos inimigos externos. (SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2008, p.
176).

Nessa significação, percebe-se como o processo de educação foi muito bem pensado,
sendo atribuídos objetivos bem delimitados que foram seguidos com muito rigor pelos jesuítas.
O Ratio tinha expressado claramente que o jesuíta deve disciplinar os alunos quando ele não se
comportasse em sala de aula.
Ao refletir sobre o projeto inicial jesuítico para o Brasil, não podemos esquecer que
mesmo com o sucesso de seus objetivos, isso se deu aos poucos e teve muitos empecilhos,
exigindo de seus membros muitos esforços e empenho. A educação dos jesuítas durou cerca de
210 anos, trazendo intensos impactos para educação brasileira.
A fase pombalina na educação colonial
Algo que estava chamando bastante atenção da Coroa portuguesa era a quantidade de
bens que a ordem religiosa conseguiu acumular, além do que os jesuítas permaneciam com um
domínio enorme sobre a Colônia. Com receio do poder que os jesuítas tinham sobre a colônia,
Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil. Este período foi marcante com a finalidade
de recuperar a economia portuguesa, afirma ARANHA (1996) que no ano de 1759 os jesuítas
são expulsos, e todo seu material de estudo foi apreendido, investigado e destruído havendo um
total retrocesso visto que Marquês de Pombal não permitiu nem um substituto para o ensino
jesuítico, assim a educação ficou uma falência.
A expulsão dos jesuítas deu esperanças de que agora sem a educação religiosa a cargo
da Coroa portuguesa a educação brasileira seria diferente, mas aconteceu exatamente ao
contrário, a educação neste período ficou largada sem a menor preocupação.
A partir do século XVI, a administração do ensino ficou na responsabilidade de Marquês
de Pombal, onde a administração do mesmo culpava os jesuítas dos males da educação, e
culpava os mesmos pelo empobrecimento da cultura portuguesa no Brasil. A repulsa pelos
jesuítas, segundo CARVALHO (1978) citado por MACIEL; SHIGUNOV NETO (2006) ficou
escrito em um documento oficial, dessa forma afirma:
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[...] o tão celebrado ódio do Marquês de Pombal à Companhia de Jesus não
decorreu dos prejuízos opiniáticos de uma posição sistemática previamente
traçada. Fatores vários e complexos, de ordem social, política e ideológica,
influíram decisivamente na evolução de uma questão que ainda hoje apaixona
e obnubila a visão dos espíritos mais esclarecidos. Na brevidade desta forma
de ideal político nacional – a conservação da união cristã e da sociedade civil
– se condensa toda uma filosofia com objetivos claramente definidos,
responsável, aliás, de certa forma, tanto pelas virtudes quanto pelos vícios do
despotismo imperante. (CARVALHO, 1978 Apud MACIEL; SHIGUNOV
NETO, 2006, p. 470)

Diante disso, Marquês de Pombal fez questão de desestruturar o modelo pedagógico dos
jesuítas, além de deter todos os seus bens e escolas. Foram oferecidos por ele aulas de latim,
grego, filosofia e retórica para substituir o ensino jesuítico, mas a população reclamava da falta
de estrutura.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de tudo que foi abordado no decorrer desta pesquisa, já dá para adquirir uma
noção de como a história da educação brasileira passou por seus vários momentos de atribuição
de significados, e o quanto ela foi importante para definir a educação brasileira de modo geral.
Percebendo assim, que não podemos falar sobre a história da educação no Brasil sem refletir
sobre essa herança deixada no período colonial.
Também importante frisar que a pedagogia desenvolvida pela ordem dos jesuítas na
falta de uma educação formal na época, deu significado a educação, tornando-a possível dada
a instrução essencial para cada parte da sociedade colonial em 1500 a 1822.
Com isso destacamos a importância de cuidarmos para que essa memória seja
preservada, por mais que novos conhecimentos sejam incorporados a nossa educação.
Por fim, é ressaltado que esta pesquisa está em andamento, sendo esta apenas uma
referência inicial, que ao longo do projeto PIBIC-UERN será ainda bem mais aprofundada.
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O LUGAR DE LEITURA DE LITERATURA: experiências do estágio supervisionado
na educação infantil
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RESUMO
O resumo é relatos das graduandas do curso de pedagogia, da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte- UERN, vivenciado durante o Estágio Supervisionado, obrigatório em uma
Escola pública de Mossoró/RN, percebemos que existe um déficit em aproximar a criança da
leitura por prazer. O objetivo é relatar experiências que foram desenvolvidas com os textos
literários na perspectiva de formar novos leitores no contexto escolar.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado, Leitura de Literatura, Educação Infantil.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta experiências formativas de duas graduandas do curso de
pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do NorteUERN, decorrentes da prática da leitura de literaturas na educação infantil realizadas durante o
Estágio Supervisionado I. O objetivo é relatar experiências que foram desenvolvidas com os
textos literários na perspectiva de formar novos leitores. As experiências com a literatura
vivenciadas durante o Estágio Supervisionado possibilitou, um olhar mais apropriado acerca da
importância literatura infantil para a formação do gosto da leitura pelas crianças, e qual a
contribuição da leitura de literatura infantil trabalhada como instrumento para leitores
iniciantes.
De início percebi que o espaço da biblioteca não agrada as crianças, pois, elas ficam
caladas e não pode interagir com os colegas, então, montei um espaço na sala de aula, no qual
dei o nome de tapete literário, ele possibilitou que elas interagissem entre si, pegasse e folheasse
vários livros, trocasse idéia, fiz algumas perguntas para avaliar até onde elas iriam, o gosto pela
leitura de literatura. Surpreendi-me com as respostas. Para tanto, a metodologia foi enriquecida
por meio de uma revisão bibliográfica embasada nas teorias de Santos (2009); Marinho (2009);
Oliveira (2010); Coelho (2006); Yunes (2010); Amarilha (2012); Colomer (2007); Ferreiro
(2005). A pesquisa bibliográfica foi feita inicialmente com uma leitura, pra entender a
importância da leitura na vida das crianças tanto no emocional quanto na capacidade de
expressar suas idéias, todos os embasamentos teóricos nos ajudaram como alicerce e no
desenvolvimento do nosso projeto de literatura durante o Estágio supervisionado obrigatório.
O resultado é formar novos leitores a partir do lúdico tornando a leitura mais prazerosa.
De início, foi feito um levantamento acerca da leitura entre as crianças, qual era o espaço
da leitura no cotidiano deles, percebi que a leitura era sempre feita pela professora antes de
começar a aula e o único espaço que eles tinham de contato direto com o livro era no dia da
biblioteca, para ter acesso aos livros as crianças tinha que fazer silêncio. A maioria dessas
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crianças só tem acesso a leitura na escola, tendo em vista que a maioria sendo de classe baixa
os pais não tem a cultura da leitura e outros não sabem ler.
A partir dessa problemática, que é a Leitura de Literatura, levei para a sala de aula o
tapete literário, para incentivar os leitores iniciantes a ter o contato e trocar idéias com os
colegas. (FELIX 2019), procurando instigar o gosto pela literatura, com crianças do primeiro
ano com idade de 6anos de uma escola pública.
Para ser realizado o Estágio obrigatório passamos por três fases: observação,
planejamento e regência. Na escola já era inserida o projeto de leitura, este projeto tinha como
rotina a ida de um carrinho da leitura que todos os dias passavam na sala e a professora escolhia
um livro para ler com as crianças, a leitura acontecia no final da aula, onde fazíamos uma roda
de conversa na qual a professora fazia sua contação de história (MOURA 2019).
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para refletir...
“Há crianças que ingressam na língua escrita por meio da magia, uma
magia cognitivamente desafiante, e crianças que entram na língua escrita
pelo trino de ‘habilidades básicas’. Em geral as primeiras tornam-se
leitoras as outras, têm um destino incerto (FERREIRO, 2005, p.270).

Formar novos leitores é um desafio, a leitura tem que ser libertadora, que possa despertar
a imaginação, os sonhos, o mundo da fantasia que a criança traz consigo e possa dividir com o
outro no processo de socialização, e não aquela leitura de obrigação, que na maioria das vezes
tem um transmissor e um ouvinte que não está entendendo aquela leitura. Essa magia torna o
processo de leitura mais prazeroso e despertando o entendimento por aquilo que está sendo lido.
Esse prazer pela leitura de literatura é lento vai se conquistando aos poucos usando o lúdico, a
magia, ainda é um desafio para o professor.
“A leitura é um dos instrumentos humanos que melhor ensina ‘a perceber’
que há mais do que se diz explicitamente. Qualquer texto tem vazio e zonas
de sombra, mas no texto literário a elipse e a confusão foram organizadas
deliberadamente. Como quem aprende a andar pela selva notando as pistas
e sinais que lhe permitiram sobreviver, aprender a ler literatura dá
oportunidade de se sensibilizar os indícios de linguagem, de converte-se
em alguém que não permanece à mercê do discurso alheio, alguém capaz
de analisar e julgar [...]. (COLOMER, 2007, p. 70).

A leitura é essencial para a formação de um indivíduo tanto social como culturalmente,
quem adquire o hábito da leitura criança, torna-se um adulto seguro e culto diante de si e da
sociedade que ele está inserido. As histórias, trabalha na criança vários sentimentos como, dor,
perda, medo, além de ensinar a interpretar suas curiosidades de mundo, estimula a criatividade
e fortalece a interação entre a criança e o livro.
METODOLOGIA
O trabalho foi desenvolvido por duas graduanda, durante o Estágio Supervisionado
obrigatório do curso de pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN,
no período de quinze dias, durante o Estágio Supervisionado, em uma Escola Municipal na
cidade de Mossoró/RN, localizada no Bairro Bom Jardim, com uma turma de 1° ano, com 23
alunos, todos com seis anos de idade, alguns alfabetizados outros em processo de alfabetização.
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Primeiro fiz um estudo entre eles, na primeira semana de observação percebi que a professora
todos os dias antes de iniciar a aula faz uma leitura de um livro de literatura, ela mostra o livro,
a capa, editora, autor (a), ilustrador. A importância do estágio está em permitir ao gradunado
aprender por meio da observação e da pratica, Fiz meu projeto literário para ser aplicado durante
minha regência e dei o nome de Tapete Literário, a metodologia foi voltada para o lúdico e a
fantasia. o primeiro passo, montei um tapete com vários livros de literatura infantil de acordo
com a idade deles que são leitores iniciantes, levei todos para sentar em torno do tapete,
expliquei a importância do livro, como deve ser os cuidados que devemos ter, escolhi o livro;
mostrei a capa; expliquei o que era autor; ilustrador e editora. Fiz uma leitura deleite, eles
ficaram bastante concentrados, ao termino da leitura, fui fazendo perguntas sobre os
personagens, percebi que eles entenderam quantos personagens a história tinha, o que cada um
fazia, explorei bastante o livro.
Segundo passo- pedi que eles ficassem bem a vontade e olhassem os livros, depois eles
escolhessem o livro um livro para ler, essa foi a parte mais difícil, pois, alguns não sabe ler,
outros não tem o hábito da leitura em casa, não se concentraram e pediram para voltar para sua
cadeiras pois, não gostavam de ler. Disse que através dos livros podemos aprender a ler, o
colega pode nos ajudar a descobrir as letras, mas eles estavam muito agitados.
Terceiro passo- todos voltaram para seus lugares na sala, eu peguei um livro infantil
com uma narrativa apenas visual e convidei uma das crianças para contar a história do jeito
dela, ela veio contou a história, eles ficaram muito concentrados, observaram tudo, ela começou
dando um nome, depois fez toda a leitura do livro, em seguida comecei á perguntar, quem era
os personagens, o que cada um fazia. Eles ficaram encantados, eu disse para eles que quando
eles não soubessem ler podia usar a imaginação e contar essa história do jeito deles, que o livro
serve para a gente viajar junto com ele.
Quarto passo- coloquei no quadro quatro palavras, caçador, menina, gato e floresta, eles
perguntaram tia é a chapeuzinho vermelho?- respondi, não é outra. Disse a eles que iríamos
escrever uma história coletiva, fui perguntando como seria o início da nossa história, mas, vocês
acham que está boa assim? E eles foram construindo e ficou linda. Em seguida eles ilustraram
nos cadernos, cada um de seu jeito.
Na semana seguinte todos queriam ler o livro, na frente para os colegas, a professora
gostou tanto da idéia que propôs com eles que toda semana eles vão escrever uma história
coletiva e no final do ano vão fazer um lançamento de um livro na sala, para ser entregue aos
pais.
Durante a regência o tapete literário era colocado na sala, um momento de interação e
aprendizado através do lúdico (FELIX 2019).
Na escola já tinha uma rotina de leitura, na minha regência segui a mesma linha de
pensamento da escola, acrescentei na rotina deles a leitura espontânea realizada por uma criança
diariamente, sendo que ela escolhia os livros e contava sua história a partir das imagens
estimulando a imaginação, e por não estarem totalmente alfabetizadas. A leitura acontecia
também com textos de músicas, parlendas, trava línguas, em que o texto era escrito no quadro
e trabalhado as palavras chaves bem como sua escrita e sua identificação no texto. Os livros era
o suporte dos alunos enquanto usávamos o quadro para a contextualização no todo (MOURA
2019)
Imagem 01: tapete literário na sala
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Fonte: Arquivo das autoras, 2019.
A foto mostra a diferença que há entre a biblioteca que é um espaço não agradável para
a criança, e um espaço onde ela possa dialogar e trocar idéias de forma agradável e descontraída.
Imagem 02: história coletiva, caderno de Vinicius.

Fonte: Arquivo das autoras, 2019.
A respeito da aprendizagem e a construção social, Yunes (2010, p.54) explica que a
dimensão social da leitura passa, portanto, pela construção do usuário dos sistemas de
informação. Isto é, é a leitura que vai capacitar os indivíduos a se pensarem, a se reconhecerem,
a se historicizarem e a poderem decidir sobre suas necessidades de informação e sentido.
A leitura proporciona as crianças a se inserir no meio social, a fazer novas descobertas
através da imaginação e do lúdico.
Imagem 03: leitura espontânea

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

170

Fonte: Arquivo das autoras, 2019.
COELHO (2006, p.16). Destaca que: “a escola é, hoje, o espaço privilegiado, em que
deverão ser lançadas as bases para a formação do individuo.” Nesse espaço temos que da
importância para inserir a leitura de literatura para os indivíduos que ali estão, em casa na
maioria das vezes, eles não tem nenhum contato com a leitura.
CONSIDERACÕES FINAIS
O trabalho tem como meta partilhar os conhecimentos teóricos a partir das experiências
vivenciadas no Estágio Supervisionado II, obrigatório do curso de pedagogia UERN,
desenvolvido na Educação Infantil com a proposta de trabalhar a leitura de literatura. Estamos
cientes que não teremos nenhum ganho com o trabalho, apenas a divulgação cientifica e
profissional do nosso trabalho.
As práticas desenvolvidas na educação infantil deve ser pensada para a formação de
novos leitores, de forma atrativa e lúdica que possibilite momentos agradáveis e desperte o
interesse espontâneo da leitura e condicione a criança a virar um adulto leitor.
Ressaltamos que o Estágio é uma formação que contribui e enriquece a identidade
docente e reafirma a responsabilidade do pedagogo para com a formação da criança, foi um
momento essencial para o desenvolvimento dessa reflexões acerca da leitura como atividade
necessária no contexto da escola, especialmente na Educação Infantil.
A leitura permite uma reflexão de valores para a criança que são necessários de serem
propagados desde a Educação Infantil por meio do diálogo entre o professor e o aluno. O
resultado foi o interesse das crianças pela leitura e a escrita espontânea de livros.
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USO PÚBLICO DA HISTÓRIA LOCAL E O ENSINO DA HISTÓRIA: estudo de caso
na Escola Municipal de Rodolfo Fernandes-RN
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RESUMO
O ensino de História Local com suas diversificadas temáticas curriculares também auxilia a
consolidar identidades locais, proporcionando aos alunos o reconhecimento de espaços e de
pertencimentos. O presente artigo apresenta reflexões acerca da forma pela qual a História
Local se faz presente nos Currículos, em quais momentos esse assunto é abordado e quais as
principais limitações e dificuldades encontradas. A metodologia utilizada serve-se de uma
revisão da literatura sobre o tema abordado, juntamente com um estudo de caso na Escola
Municipal Maria de Lurdes na cidade de Rodolfo Fernandes, interior do Rio Grande do Norte.
O suporte teórico baseia-se nos estudos de Bittencourt (2008), Freitas (2010) e Nora (1993).
Palavras-chave: História, História Local, Currículo.

INTRODUÇÃO
A História Local mostra-se um objeto de estudo interligado à realidade do aluno e do
espaço que este ocupa, resgatando e valorizando esta historicidade. Essa forma de abordagem
inicial parece ser promissora no tocante à compreensão que se chega a partir desta até a
progressão para a História Universal. Entender a História in loco e endêmica, onde o aluno se
torna um protagonista da mesma, alimentando a dúvida e com isso fortalecendo a curiosidade
e com isso regatando e preservando os traços culturais dessa mesma comunidade
(GUIMARÃES, 2012).
Ainda é muito recente a utilização da história local como uma valorizada fonte de
ensino, essa até pouco tempo foi vista como uma abordagem desqualificada e atípica e vista
com restrições. Tivemos um período de forte repressão ao sistema educacional com o intuito
de conter os regionalismos que afrontassem o regime outrora vigente. Confrontamo-nos então
com a ciência de lecionar sem valorizar os regionalismos, como fazer desta uma parte integrante
do indivíduo sem manifestar preconceitos e estereótipos (MARUTTI, 2008).
Visto isso, importa salientar que a elaboração deste trabalho se deu a partir das
referências em que a História Local pode trazer ao ensino de história e a compreensão da
História universal, como pode vir a ser trabalhada no currículo, partindo-se da história micro
ao macro, contextualizando o que o educando tem fácil entendimento e compreensão até a
extrapolação à temas mais complexos e gerais, ocorridos em outras civilizações, espaços e
tempos.
USO PÚBLICO DA HISTÓRIA NO ENSINO DE HISTÓRIA
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As repercussões do uso público da história têm sido evidenciadas no ensino da História
no Brasil pela necessidade que a sociedade têm em ressignificar ou definir novos conceitos que
não foram explorados em uma determinada geração, colocando os professores muitas vezes em
estado de ruptura de certos paradigmas massificados pela praxi de ensino sobre determinados
temas tradicionalmente replicados, ocasionando com isso certa resistência por parte destes
profissionais que se fecham a possibilidade de uma nova abordagem por entender como précríticas, positivista e conservadora estas novas visões. Onde,
Os sujeitos da História tradicional eram grandes personalidades políticas,
religiosas e militares: reis, líderes religiosos, generais, grandes proprietários.
Eram atores individuais, heróis que geralmente apreciam como construtores
da História. Assim, a História tradicional estudava os grandes acontecimentos
diplomáticos, políticos e religiosos do passado. Privilegiando o estudo dos
fatos passados que eram apresentados numa sequência de tempo linear,
cronológica e progressiva (GUIMARÃES, 2012, p. 43 a 44).

Isso se dá, basicamente na reconstituição do padrão de “adestramento” escolar, utilizada
para legitimar o regime militar Brasileiro, para tanto foi necessário admitir como verdades
absolutas algumas ideias e fatos que nem sempre correspondiam a realidade mas que
historicamente ensinadas em salas de aula, dariam o suporte necessário à formação do Estado
Nacional (BITTENCOURT, 2008).
Construir uma narrativa histórica para se utilizar no processo de ensino de História, para
além do tecnicismo mas também na formação cidadã do sujeito se tornara então o maior desafio.
Havia a necessidade de preparar as crianças para exercer o pleno poder da escolha coletiva e ao
mesmo tempo na elucidação da consciência do pertencimento do ser àquele local e para isso,
conteúdos e metodologias deveriam tomar uma nova forma para mais uma vez legitimar os
interesses ou dos grupos dominantes ou dos que almejavam o poder. Logo se constatou que o
problema não se tratava apenas nos conteúdos, na escola ou até mesmo no momento em
questão, mas também no processo de seleção que privilegia um determinado nicho de pessoas,
os próprios processos sociais bem como a tradição escolar (GUIMARÃES, 2012).
Podemos inferir que, não existe uma narrativa da História que seja completa, prismática
e que contemple todos os pontos de vista, paradoxalmente não podemos acreditar que tudo
passa de uma farsa fantasiosa, que a verdade não existe. Então partimos do pressuposto que a
narrativa da História coloca os fatos em consonância com o tempo de homens e mulheres,
dentro do contexto que lhes é peculiar, sem desconsiderar as suas particularidades subjetivas,
não sendo esta a única forma na qual a humanidade se relaciona com o seu passado, mas apenas
uma das formas.
Logo, o ensino escolar de História passa obrigatoriamente pelas concepções a nível
macro da interação do ser com o tempo além das interposições metodológicas, conteudistas e
estruturais exigidas no âmbito escolar, em outras palavras, a História como ela é ensinada vai
muito além das normas que lhes são impostas (FREITAS, 2010).
A fundamentação ideológica ensinada nas escolas surte um efeito na atitude dos
cidadãos, que agora não mais se contentam com nada e exigem serem incluídos nas políticas
públicas de educação, renda e previdência, comparativamente em contramão a isto existiu um
uso da história com o objetivo de adestrar, manter as pessoas cerceadas da capacidade de
resistência, a obediência era cultuada, assim como um padrão pré-estabelecido de moral e bons
costumes (GUIMARÃES, 2012).
Com isso o ensino escolar de História permite-se em vários momentos como a memória
histórica, permitir uma função de equilibrar a identidade coletiva, buscando no passado as
continuidades que sustentam a relação afetiva do todo social no tempo. Não se trata
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necessariamente de manipulação de informações ou direcionamento, mas de uma necessidade
de qualquer corpo político que deseja existir e manter-se.
A História, no século XX, passou a interagir com outras disciplinas, crescendo o
movimento interdisciplinar, direcionando para uma História renovada, as fontes históricas
passaram a ser todas as manifestações e evidências das experiências humanas, fontes orais,
escritas, obras de arte, objetos e materiais diversos. Nesse contexto os documentos escritos
deixam de serem os únicos instrumentos da história. Passa a analisar, dialogar, confrontar e
produzir conhecimento, onde a história nova passa a preocupar-se com o cotidiano da vida
(GUIMARÃES, 2012).
USO DA HISTÓRIA LOCAL NO ENSINO DE HISTÓRIA
Estudar a história local é fundamental para a construção da identidade individual e
coletiva onde os sujeitos possam se compreender no meio em que vivem, desenvolvendo uma
visão crítica e formação da cidadania, possibilitando identificar o passado sempre presente nos
espaços em que convive, situando e fazendo um comparativo. A História é retratada através da
vida cotidiana que pode ser representada pelas paisagens que representam a nossa cultura,
podendo ser através de construções e patrimônios públicos que estão expostos no nosso
presente, que remetem a compreensão e construção da nossa origem GUIMARÃES, 2012).
O patrimônio histórico nos propõe a oportunidade de conseguir ter contato com todo
conteúdo histórico no qual é apresentado e preservado. Ao propor uma visita deve-se ter
presente a ideia de que ele comunica uma determinada memória e é capaz de constituir uma
identidade social e isso se torna fundamental para a formação de uma consciência política e
prática da plena cidadania.
Freitas (2010) aponta que o ensino de História no Brasil desde o século XX, vêm
propondo foco em outras finalidades, tais como: apresentação do patrimônio cultural da
humanidade, formação crítica, humanização, alfabetização, difusão da alteridade e identidade
ética, de classe, gênero e regional. O autor destaca que o estímulo ao pensamento crítico e a
formação para a cidadania não são factíveis em um ensino de História centrado unicamente nos
conteúdos e metodologias positivistas, onde a construção da consciência histórica não acontece
somente na escola ou no tempo escolar, mas perpassa o antes, o durante e o depois desse
momento da vida do aluno. Compreendendo a cidadania como uma forma de
Participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres
políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade,
cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o
mesmo respeito; Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva
nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar
conflitos e de tomar decisões coletivas. (BRASIL. MEC, 1998).

A partir da formulação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), de 1997,
entrelaçam-se, no ensino de História, estratégias que priorizam um ensino ativo, com conceitos
cognitivistas – aprendizagem significativa e inteligências múltiplas – e tendências que
valorizam a pesquisa, por meio do retorno às fontes historiográficas, o sujeito histórico e a
formação cidadã do professor e aluno (FREITAS, 2010). Sendo representado pelos currículos
que são
práticas escolares que incorporam essa visão de educação tendem a ficar mais
próximos do trato positivo da diversidade humana, cultural e social, pois a
experiência da diversidade faz parte dos processos de socialização, de
humanização e desumanização. A diversidade é um componente do
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desenvolvimento biológico e cultural da humanidade. Ela se faz presente na
produção de práticas, saberes, valores, linguagens, técnicas artísticas,
científicas, representações do mundo, experiências de sociabilidade e de
aprendizagem (ARROYO, 2007, p. 18).

Nessa perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais basearam-se na concepção de
que o ensino de História deveria articular a História macro e micro dando visibilidade aos
protagonistas anônimos, em suas narrativas, abordando a história cotidiana e os indivíduos
comuns como seus sujeitos (BITTENCOURT, 2008). O meio em que vivemos passa a
propiciar as marcas e memórias do presente e de tempos passados, onde
A educação histórica, a formação da consciência histórica dos sujeitos não
ocorre apenas na escola, mas em diversos lugares. Isso requer de nós uma
relação viva e ativa com o tempo e o espaço do mundo no qual vivemos,
pormenor que ele seja. O meio no qual vivemos traz as marcas do presente e
de tempos passados. Nele encontramos vestígios, monumentos, objetos,
imagens, manifestações de grande valor para a compreensão do imediato, do
próximo e do distante. O local e o cotidiano, como locais de memória, são
constitutivos, ricos de possibilidades educativas, formativas (GUIMARÃES,
2011, p. 237).

Os locais de memória, para Pierre Nora (1993) são lugares, com efeito nos três
sentidos da palavra, material, simbólico e funcional, simultaneamente, somente em graus
diversos. Destacando a relevância do estudo da História Local e regional para a formação dos
alunos, sendo parte do processo de reconstrução das identidades individuas e coletivas,
fundamentais para que os sujeitos possam se situar, compreendendo o meio em que vive
como cidadãos críticos (GUIMARÃES, 2011). Sendo presente nas Parâmetros Curriculares
Nacionais,
A preocupação com os estudos de história local é a de que os alunos ampliem
a capacidade de observar o seu entorno para a compreensão de relações sociais
e econômicas existentes no seu próprio tempo e reconheçam a presença de
outros tempos no seu dia-a-dia. Ao ingressarem na escola, as crianças passam
a diversificar os seus convívios, ultrapassando as relações de âmbito familiar
e interagindo, também, com um outro grupo social estudantes, educadores e
outros profissionais, caracterizado pela diversidade, e, ao mesmo tempo, por
relações entre iguais (BRASIL, 1997, p.30).

O local e o cotidiano do aluno constituem e são constitutivos de importantes dimensões
do viver. Esse aspecto apresenta por Quadros (2014, p. 25) como “sociointeracionista, a qual
sugere o estudante integrado a um grupo social e deve ter iniciativa para questionar, descobrir
e compreender o mundo a partir de interações com os elementos qual está inserido”.
Cabendo ao Professor favorecer a participação e convivência social o estimular a elaboração de
um conhecimento colaborativo e compartilhado.
ESTUDO DE CASO
O estudo de caso foi realizado na Escola Municipal Maria de Lourdes Cavalcante,
localizada na cidade de Rodolfo Fernandes, interior do Rio Grande no Norte. Sendo escolhida
por ser a única escola municipal da cidade, representando um papel de destaque para o
conhecimento e identificação da cidade onde estuda. Uma escola de grande porte onde trabalha
com turmas do Ensino Fundamental I e II (1º ao 9° ano) e com Ensino Médio (1º ao 3º ano).
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A entrevista foi feita com dois professores que dividem a carga horária da disciplina de
História nas turmas da referida escola. Um se chama Cirtovão Colombo Bessa (Entrevistado 1)
que possui formação em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN
e o outro Luiz Antônio Lite Filho (Entrevistado 2) que é formado em Geografia também pela
UERN, que devido a demanda de turmas, aceitou ficar responsável pela disciplina de História
em algumas turmas.
O que motivou a pesquisa foi analisar como a Escola Municipal Maria de Lourdes,
juntamente com seus professores da disciplina de História, trabalham o tema de História Local
no currículo escolar e possibilidades metodológicas para participação e interesse dos seus
alunos. Foi realizada uma pesquisa qualitativa através de uma entrevista oral, estruturada por
um total de dez quentões abertas que foram respondidas pelos dois professores.
As primeiras questionamentos foram: Quem decide os assuntos que são abordados no
ensino de História? Existe possibilidade de flexibilidade e inclusão sobre a história local da
cidade no currículo da disciplina de História? Em relação ao primeiro questionamento ambos
os Professores informaram que os assuntos que trabalham na disciplina de história são decididos
no início do ano, sendo feita uma reunião com a direção e os professores discutindo os
principais pontos que vão ser abordados no decorrer do período letivo. Já sobre o segundo,
responderam que embora exista um currículo como base o livro didático, eles possuem uma
flexibilidade relativa sobre os assuntos que serão abordados entre eles o tema de História Local,
que pode ter mais ênfase nas turmas entre o 5° ao 9° ano.
A terceira e quarta pergunta tratou-se sobre: A história local da cidade é estudada no
ensino de História? Se sim, em quais formas? Eles evidenciaram que os estudos sobre História
local são trabalhados em todas as series, sendo que ganham maior destaque entre o 5º ao 9º ano,
tendo ênfase maior a História da cidade de Rodolfo Fernandes, o que corresponde a assuntos
como: patrimônio, cultura, tombamento, assuntos relacionados ao Município. Dentre esses
assuntos, estão abordados nos dois primeiros bimestres a história local, como surgiu o
município? As primeiras atividades? Os primeiros habitantes? Como se deu o povoamento? E
dessa forma também analisam fatores da agricultura, também as questões religiosas quais eram
os segmentos religiosos das pessoas que moravam na época, quais contribuição elas tiveram
para a criação do município. Um dos professores também acrescentou que a partir do 9º ano se
torna inviável o trabalho com mais detalhe sobre o tema devido a grande quantidade de
conteúdos que precisam ser vistos, preparando os alunos direcionados ao ENEM.
A Quinta questão indaga: Como conseguem as informações sobre a história local?
Responderam, que as informações sobre o município são precárias. A escola não possui
revisões literárias sobre o tema, a maioria das informações são coletadas atreves de sites,
prefeitura e por depoimentos da própria população da cidade, de forma que esse levantamento
costuma ser feito pelos próprios alunos. O professor complementa que “O livro que se tem
conhecimento é a história do antigo prefeito que é mais conhecido como Chiquinho Germano,
enaltecendo sua relevância na contribuição para o crescimento da cidade” (Entrevistado 2).
A sexta questão: O estudo sobre história local é importante? Relataram que é tão
importante quanto os demais itens estudados no currículo de História, se não entender o local,
a configuração na qual se encontra territorial, seus elementos, influências políticas, econômicas
e religiosas, fica difícil a contextualização e identificar com a História.
A sétima quentão: Quais as datas comemorativas do município são trabalhadas no
ensino de História? Os professores evidenciaram que 19 de Março relativo ao dia do padroeiro
da cidade São José, Emancipação política 09 de Maio, o mês de junho uma vez que a festa
junina é bastante esperada pelos jovens da cidade que participam das quadrilhas e também o 12
de outubro no qual se comemora o dia das crianças da igreja das Covinhas. Eles consideram
que a cidade de Rodolfo Fernandes se destaca em três elementos, que chamam atenção a quem
mora fora, que são a Festa de São José, o São João e a Igreja das Covinhas, como se fosse a
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apresentação da cidade, enfatizando que nessas festividades a população fica mais envolvida,
se tornando um agente participativo das ações que existem na cidade durante esse período.
Oitava e nona questão: Fazem visitas aos patrimônios públicos da cidade? Qual o
comportamento dos alunos? Nesse momento os dois professores divergiram de opinião, no qual
responderam:
No momento não é viável, pois tenho a carga horaria totalmente preenchida
dificultando a visita, pois teria pouco tempo entre o deslocamento, visita e
retorno a sala de aula em outra turma, e nos finais de semana se tornam
inviáveis (Entrevistado 1).
Faço sim, conhecendo a prefeitura, as Igrejas, as Covinahas, os açudes
públicos, câmera dos vereadores, mercado público e praça central. O ensino
tradicional tem seus pontos negativos e positivos, onde em sala de aula acaba
sendo um pouco mais monótono, quando vai para aula de campo, os alunos
ficam mais envolvidos, com o conteúdo vivo da história, associando melhor o
conhecimento (Entrevistado 2).

Percebe-se que a carga horária apresenta um fator limitante para o primeiro professor
trabalhar as visitas em campo. Já o segundo professor que possui mais flexibilidade de horários
consegue trabalhar de forma mais abrangente a História Local da cidade, conseguindo envolver
mais os alunos as atividades fora de sala de aula.
Decima e última questão averigua: Quais os locais onde eles conseguem mais identificar
a identidade de Rodolfo Fernandes? Dessa vez, comentaram que foi feita uma atividade em
sala de aula onde os alunos listaram os principais locais da cidade e elegeram entre os quatro
principais. O primeiro seria a Igreja das Covinhas, que simboliza a história de duas crianças,
filhas de um retirante, não sobreviveram a viagem e morram de fome e sede, e as mesmas
apareceram para o proprietário do terreno o concedendo um milagre, para retribuir a graça
construiu uma igreja próximo a cova das meninas. Em seguida teria o Serrote dos Gatos, onde
apareciam os gatos maracajás e que deu origem ao primeiro nome da cidade São José dos gatos.
Em terceiro vem a igreja Local com padroeiro São José. E por último o mercado público, onde
além de ser cenário para o desenvolvimento econômico da cidade, também é utilizado para
eventos culturais e festivos.
Percebendo assim, através das respostas que ambos os Professores demonstraram
bastante interesse em abordar o tema de História Local na disciplina de História, revelando o
quanto é enriquecedor o assunto, conhecendo como surgiu a Cidade de Rodolfo Fernandes,
primeiros habitantes e sua relevância para a construção da História Local, proporcionando ao
aluno um sentimento de pertencimento, auxiliando na construção de sua identidade.
A escola busca adaptar o currículo da disciplina de História aos objetivos propostos
pelos professores, onde o tema de História Local surge presente em todas as series, adaptando
o conteúdo as limitações e disponibilidades de cada turma, tendo um maior destaque nas turmas
de 5º ao 9º ano, onde os alunos passam a tem um pensamento mais crítico e reflexivo, sem
comprometer o conteúdo previsto. A partir do 9º ano o currículo volta-se para assuntos que
serão cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio, onde a Historia local se faz presente
apenas em datas comemorativas
A disciplina de História passa a ser dividida por dois professores, onde um tem formação
em História e o outro em Geografia, mas que percebemos que existe uma colaboração e
preocupação em abordar o que é proposto da melhor forma, onde o professor de Geografia
apesar de pertencer a outra área de formação, busca materiais e metodologias ativas para
envolver os alunos através de visitas aos que mais retratam a história da cidade e entrevistas
com idosos da cidade. Já o Professor com formação em História demonstra trabalhar o tema de
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História Local mais em sala de aula, passando trabalhos e pesquisas, mas que devido ao
preenchimento de horários fica inviável a visitas.
Os professores também relataram que os alunos são receptivos ao assunto de História
Local demonstrando curiosidade e interesse, muitas vezes percebendo e conhecendo a história
da própria família através da História da cidade. Gerando assim um sentimento de
pertencimento e orgulho do local onde vive.
CONCLUSÃO
Com este trabalho concluirmos como é relevante se trabalhar o ensino de história local
no currículo da disciplina de História, e como o papel do professor é fundamental para auxiliar
a associação do ensino e aprendizagem. Onde hoje a disciplina de História não é mais presa a
datas, mas sim por acontecimentos, podendo ser percebida a história que passou e a que está
sendo vivida pelo aluno.
Notamos que o professor formado em História (Entrevistado 1), possui uma demanda
alta de turmas, limitando o mesmo em trabalhar de forma mais dinâmica com os alunos, já o
outro professor formado em Geografia (Entrevistado 2), consegue trabalhar utilizando
metodologias que propiciam os alunos uma vivência maior com a História Local através das
visitas, onde o mesmo enfatizou que os alunos até se empolgam mais.
Percebemos através do estudo de caso o quanto fatores religiosos e políticos estão
presentes no contexto histórico da cidade, destacando o envolvimento dos alunos
principalmente em atividades onde existe a interação fora de sala de aula, como as pesquisas
sobre a história da cidade entrevistando as pessoas mais idosas em busca de informações que
não são conhecidas e em atividades de visita ao patrimônio, por conseguem perceber a
importância do lugar visitado para a construção da identidade.
Outro fator que ganha destaque é que as séries no ensino fundamental II são as turmas
nas quais mais se trabalham com o tema, pois os mesmos já conseguem ter uma melhor
percepção de mundo e de vivência, assimilando os fatores sociais locais com a história local,
despertando a curiosidade e empolgação dos alunos sobre o tema.
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LITERATURA BRASILEIRA: prefácios de Luís da Câmara Cascudo para obras de
autores norte-rio-grandenses
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RESUMO
Este projeto trata-se de uma pesquisa em andamento, de cunho qualitativo e bibliográfico,
realizada no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC).
Pretendemos em seu desenvolvimento reunir obras prefaciadas por Luís da Câmara Cascudo
(LCC), nas décadas de 1950, 1960, 1970 e 1980. Sistematicamente, partimos do corpus
coletado para a tese de doutorado intitulada: Luís da Câmara Cascudo Prefaciador
(MONTEIRO, 2015) para, então, organizar um conjunto de obras potiguares prefaciadas por
LCC, listando-as e selecionando duas de cada década dentre as mais representativas. Seguimos
com a realização das leituras, discussão e análise das obras, como também dos prefácios,
respectivamente. O projeto está investigando o caráter metalinguísticos desses prefácios,
juntamente, com as obras as quais se referem. A partir dessa análise, já é possível observar a
relação entre o texto introdutório e a obra, nota-se que se encontram intrinsicamente ligadas ao
contexto histórico/social em que estão inseridos. Para tanto, utilizamos como base teórica os
conceitos discutidos por Antonio Candido (1995), que acredita ser a literatura um fator
importante para a construção da personalidade do homem. Esse estudo, certamente, tem
possibilitado aos pesquisadores da história, da cultura e da literatura um contato maior com a
literatura brasileira produzida especificamente no Rio Grande do Norte e a divulgação de
informações sobre autores/obras potiguares desconhecidas.
Palavras-chave: Literatura Brasileira. Luís da Câmara Cascudo. Prefácio.
INTRODUÇÃO
É sabido que a literatura, introduzida no Brasil, passou por intensas transformações ao
longo de séculos, até ser considerada uma literatura propriamente brasileira. A riqueza artística
literária desse País concentra-se em todas as suas regiões, apresentando uma grande diversidade
de cultura e linguagem. Com intuito de divulgar um pouco dessa diversidade, nos propomos a
tratar da literatura norte-rio-grandense, local de relevante movimentação literária, porém não
tão reconhecida.
Dessa forma, o projeto, ora vinculada ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC), pretende reunir obras potiguares prefaciadas por Luís da Câmara Cascudo
nas décadas de 1950, 1960, 1970 e 1980. Além disso, ele visa dar continuidade à pesquisa
realizada durante doutoramento, cuja tese se intitula Luís da Câmara Cascudo Prefaciador
(M0NTEIRO, 2015), defendida e aprovada pelo Programa de Pós-graduação de Estudos da
Linguagem - PPgEL/UFRN. Por se tratar de uma pesquisa de cunho qualitativo e bibliográfico,
Graduanda de Letras Língua Portuguesa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. E-mail:
eunice.bibliana@gmail.com
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que faz estudo e exame de textos literários e críticos, consiste em uma abordagem dialética
discutida pelo crítico literário Antonio Candido. Para essa abordagem, investigaremos a forma
como os prefácios estão relacionados às obras preferidas e como elas dialogam com a
sociedade. Assim, acreditamos que – a abordagem dialética – nos permitirá estabelecer esse elo
entre o literário e o social. Nessa perspectiva, os fatores externos se tornam internos e os
internos ganham mais sentido quando postos em contato com o contexto no qual estamos
inseridos.
Logo, nossa pesquisa objetiva investigar o caráter metalinguístico desses prefácios,
juntamente, com as obras as quais se referem. Pois acreditamos que, a partir dessa análise, é
possível estabelecer uma relação entre o texto introdutório e a obra, mostrando que ambos se
encontram intrinsicamente ligados ao contexto histórico e social em que foram inseridos. A
pesquisa também intenciona contribuir para a formação do leitor literário, mais especificamente
de um que se debruce sobre a literatura produzida especificamente no Rio Grande do Norte.
PREFÁCIO E SUAS DEFINIÇÕES
Antes de estendermos os estudos pretendidos, precisamos fazer um adendo a respeito
do gênero textual prefácio e compreender um pouco seu funcionamento. Para tanto, se faz
necessário, primeiramente, assimilar o significado do termo prefácio que, segundo Monteiro
(2015), há uma boa variedade de definições para o mesmo:
[...] do “Latim -, ação de falar no princípio. Sinônimo de ‘prólogo’, no sentido
de texto que precede ou introduz uma obra”. Tal definição indica apenas um
dos possíveis propósitos do gênero, tendo em vista que ele pode também fazer
referência a outros textos que acompanham a obra, vindo no seu início ou não.
Como a escritura do prefácio não possui uma forma fixa, definida, compete
ao prefaciador adotar o “modelo” considerado adequado para cada obra a ser
prefaciada; por esse motivo, é comum encontrarmos textos introdutórios no
formato de carta, de entrevista, de depoimento, e em muitos outros. O seu
conteúdo quase sempre contempla considerações sobre o livro ao qual se
refere, mas às vezes traz, também, dados biográficos do autor e informações
que o prefaciador fornece ao leitor com o propósito de facilitar o entendimento
da obra. (p. 46-47).

Percebe-se, então, a importância do prefácio para o entendimento das obras a serem
lidas e analisadas, pois se trata de um gênero misto, que pode apresentar informações adicionais
a obra como a opinião do autor do prefácio e o seu caráter psicológico. Além disso, esses textos
introdutórios comportam outras funções, podendo, também, remeter ao contexto
histórico/social em que são escritos.
Essas características do gênero, propicia estudos interdisciplinares, no qual
pesquisadores podem utilizar desses textos como fontes de conhecimento diversos (cultural,
histórico, social, bibliográfico, etc.). E é com essa ideia que chegaremos ao ponto de partida de
nosso projeto.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Partindo do corpus coletado para a tese de doutorado intitulada: Luís da Câmara
Cascudo Prefaciador (MONTEIRO, 2015), organizamos um conjunto extenso de obras
prefaciadas por Luís da Câmara Cascudo nas décadas de 1950, 1960, 1970 e 1980. Porém, para
afunilar a pesquisa, selecionamos duas obras de cada período dentre as mais representativas:
• ABC do cantador Clarimundo de Newton Navarro e O Arado de Zila Mamede (década
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de 1950);
Imagem 1 – Capa do livro ABC do cantador Clarimundo de Newton Navarro

Fonte: fotografada pelas autoras
Imagem 2 – Capa do Livro O Arado de Zila Mamede

Fonte: uns2poemas. Disponível em: http://uns2poemas.blogspot.com/2015/10/oarado-zila-mamede.html
•

Lua 4 vezes sol de Diógenes da Cunha Lima e Flor dos romances trágicos de Luís da
Câmara Cascudo (década de 1960);
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Imagem 1 – Capa do livro Lua 4 vezes Sol de Diogenes Filho

Fonte: fotografada pelas autoras
Imagem 2 – Capa do livro Flor dos Romances Trágicos de Cascudo

Fonte: Livraria Traça 1986. Disponível em: https://www.traca.com.br/livro/106920/
•

Livro de Poemas de Jorge Fernandes de Jorge Fernandes e Os Olhos do lixo de Socorro
Trindad (década de 1970);
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Imagem 3 – Capa do Livro de Poemas de Jorge Fernandes

Fonte: Letras in.verso e re.verso. Disponível em:
http://www.blogletras.com/2008/09/por-pedro-fernandes-de-oliveira-neto.html
Imagem 4 – Capa do livro Os olhos do lixo de Socorro Trindad

Fonte: fotografada pelas autoras
•

Manual do Boi Calemba de Deífilo Gurgel e No ritmo da chuva de Zelma Bezerra Silva
(década de 1980).
Imagem 5 – Capa do livro No ritmo da chuva de Zelma Bezerra
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Fonte: fotografada pelos autores
Após a listagem, partimos para a leitura das obras e de seus respectivos prefácios.
Entretanto, as obras são de difícil acesso, delas consideradas raras, porém, como esta pesquisa
se encontra em andamento, estão sendo realizadas as leituras das que se encontravam em mãos
até o momento: ABC do cantador Clarimundo (1950) de Newton Navarro, uma história em
versos que resgata a cultura popular do Estado norte-rio-grandense, construída de uma maneira
poética e rítmica, com uma linguagem simples, típica da região nordestina do País; O Arado
(1950) de Zila Mamede, poemas inspirados no deslumbramento de uma moça da cidade, Zila,
em primeiro contato com o campo, representando com grande sensibilidade a beleza do
cotidiano rural da época em que foi escrito; Lua 4 vezes sol (1960) de Diógenes da Cunha Lima,
poemas ousados, intrigantes, desconcertantes de grande riqueza intelectual, tratam do cotidiano
de forma profunda e diferente do que se costuma ver na literatura; e Livro de Poemas de Jorge
Fernandes (1970) de Jorge Fernandes, obra que expressa em uma forma intelectual de um Brasil
novo, apresenta linguagem tipicamente brasileira, com vocábulos usados em sua região
nordestina.
No decorrer do projeto, pretendemos fazer releituras das obras e seus prefácios, para
discuti-los e analisá-los, a fim de estabelecer uma comparação entre o que está contido na obra
lida com o que Luís da Câmara Cascudo afirma sobre ela. Até então, as opiniões dos prefácios
já lidos condizem com o exposto nas obras supracitadas, mas, além disso, a forma como são
apresentados, a linguagem, a sensibilidade, faz desses paratextos, por si sós, intrigantes
produções literárias.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Assim como todo trabalho acadêmico, este se destaca pela dimensão do aprendizado,
bem como por apresentar relevância teórico-prática. Quanto a relevância prática do projeto
consiste no fortalecimento do ensino de Literatura, bem como na formação do leitor literário.
A relevância teórica se justifica pela necessidade do estudo sobre a cor local, tendo em vista a
função do projeto de pesquisa PIBIC, que é investigar e produzir conhecimento científico.
Salientando, a nossa pesquisa se encontra ainda em desenvolvimento. Nesse sentido,
estamos em processo de leitura dos textos teóricos que fomentará nossa base para realização do
projeto, os quais podemos citar os seguintes: Formação da literatura brasileira: momentos
decisivos (1997) e A personagem de ficção (2011) de Antonio Candido; O narrador:
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considerações sobre a obra de Nikolai Leskov (2014) de Walter Benjamin; e Luís da Câmara
Cascudo Prefaciador (2015) de Maria da Conceição Silva Dantas Monteiro. Este último, é o
suporte de nossa pesquisa, pois, a partir dele, podemos saber mais sobre Luís da Câmara
Cascudo, ter ciência das obras prefaciadas por ele e encontrar um apanhado sobre as obras que
mais se destacaram em seus 87 anos de vida, como: Alma Patrícia (1921) e Joio (1924), livros
de crítica literária; Vaqueiros e Cantadores (1939), que tematiza a cultura popular; e Rede de
Dormir (1957), cujo subtítulo já explica do que trata a obra: uma pesquisa etnográfica.
Umas das maiores contribuições de Luís da Câmara Cascudo para a literatura nacional
foi a elaboração dos seus prefácios. E, como ponto de partida da análise desses, Monteiro (2015,
p. 47) sugere a “proposição de que a leitura deles viabiliza uma melhor compreensão da história
da literatura, da memória cultural e da literatura produzida especificamente no Rio Grande do
Norte”. Nesse sentido, quando se trata do literário, Antonio Candido (2002) propõe que:
[O específico local] se vai modificando e adaptando, superando as formas
mais grosseiras até dar a impressão de que se dissolveu na generalidade dos
temas universais como é normal em toda obra bem feita. E pode mesmo chegar
à etapa onde os temas rurais são tratados com um requinte que em geral só é
dispensado aos temas urbanos. (p. 7).

Isso nos mostra que, na perspectiva do crítico, local e universal devem se articular ao
contexto da obra literária. E, mesmo sabendo que o crítico literário não se referia ao gênero em
estudo, nem ao ambiente no qual ele foi produzido, observamos que o seu pensamento pode ser
aplicado a esse contexto.
Essa discussão serve para ressaltar a importância do estudo dos prefácios para a
construção da história da literatura nacional e, com Câmara Cascudo, a do Rio Grande do Norte.
REFLEXÕES FINAIS
No decorrer deste trabalho, observamos a importância dos prefácios para se entender o
contexto no qual as obras literárias são inseridas e, pretendemos com ele, despertar nos leitores
a visão dessa importância. Ao perceber isso, o leitor passa observar que o papel da literatura
toma funções psicológicas e sociais que, de acordo com Candido (1995):
A literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os
homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver
sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie
de fabulação. O sonho assegura durante o sono a presença indispensável deste
universo, independente da nossa vontade. Assim como todos sonham todas as
noites, ninguém é capaz de passar as vinte e quatro horas do dia sem alguns
momentos de entrega ao universo fabulado. (p. 242)

Nesse sentido, o autor quis dizer que a literatura, por se tratar da arte de sonhar e/ou de
imaginar, é intrínseco ao homem que é, essencialmente, um ser pensante, que, por sua vez, é
um ser imaginativo/sonhador. E, é com essa ideia que pretendemos mostra a dimensão da
literatura em nossas vidas, por isso se faz necessário um estudo mais aprofundado a respeito
dela.
Em vista disso, este estudo, certamente, possibilitará maior contato com a literatura
nacional produzida especificamente no Rio Grande do Norte, como também apresentará ao
leitor/pesquisador da literatura, e de áreas afins, informações sobre autores/obras potiguares
desconhecidas.
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MEMÓRIAS DE UMA PROFESSORA: relembrando sua prática docente na década de
70
Maria Jaqueline de Morais Silva85
Regina Kelly dos Santos86
Antônia Maíra Emelly Cabral da Silva Vieira87

RESUMO
O presente trabalho tem como proposta rememorar o contexto histórico das práticas
pedagógicas do ensino primário, na década de 1970, na cidade de Baraúna-RN. Na tentativa de
compreender as teorias que serviram de base para a docência da professora Lucinete e as
relações dessas práticas com o ensino atual realizamos uma coleta de dados por meio de uma
entrevista aberta. Como referencial teórico, recorremos a Saviani (2005), Brandão (2007) e
Souza (2007). Com isso, o artigo em tela traz reflexões pertinentes em relação à educação,
ajudando a compreender e fazer uma breve comparação sobre as práticas pedagógicas da década
de 70 e o atual contexto educacional, a medida que problematiza as situações de ensino e
aprendizagem e suas relações multifacetadas com o contexto histórico. Como resultados, a
partir dos relatos da professora, podemos identificar algumas atividades desenvolvidas através
das quais refletimos sobre as concepções filosóficas e tendências. É importante destacar que
em meio a todas as dificuldades enfrentadas naquele contexto, ficaram cravadas marcas
positivas na história do ensino, na relação professor/aluno, se destacando o respeito mútuo, uma
vez que o professor era visto como uma autoridade e se tinha um grande respeito dentro da
sociedade. Reiteramos que a entrevista realizada foi, ainda, de grande importância para a
preservação e a memória do ensino primário na década de 1970.
Palavras chave: Práticas Pedagógicas. Ensino primário. Histórias de vida.

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa surgiu a partir dos estudos no componente curricular História da
Educação Brasileira cursada no 2º período do curso de pedagogia na Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte – UERN, o qual nos instigou a pesquisar sobre as práticas pedagógicas
de uma professora que lecionou no ensino primário nos anos de 1970 para conhecer um pouco
sobre esse contexto e levantar reflexões acerca das mudanças ocorridas com o tempo em relação
ao processo de ensino e aprendizagem.
Na tentativa de compreender as teorias que serviram de base para a docência da
professora na década de 70, como também das relações dessas práticas com o ensino atual
realizamos uma coleta de dados por meio de uma entrevista aberta, realizada com a professora
Lucinete88, em uma comunidade da zona rural do município de Baraúna-RN. Ao longo da
entrevista evidenciamos aspectos de compreensão as práticas pedagógicas que fundamentaram
o ensino da professora, ao mesmo tempo buscou-se identificar o que mudou e o que ainda
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permanece. Assim, estabelecemos uma relação com a aprendizagem do aluno e o que mudou
comparado com o ensino aplicado nos dias atuais.
Como referencial teórico recorremos a Saviani (2005) e Brandão (2007) que discutem
pontos relevantes sobre a história da educação e sobre as práticas pedagógicas realizadas no
ensino primário. Para a concepção de história de vida e narrativas embasamos em Souza (2007).
Segundo este autor, as narrativas se constituem como um processo formativo, visto que fazem
parte de diversas experiências e aprendizagens individual ou coletiva.
O presente artigo se divide em três seções: o contexto histórico, onde abordamos
aspectos referentes ao ensino e a formação na década de 70; origem e carreira profissional,
apresentando pontos relevantes sobre a concepção de ser professora para a entrevistada; ensinar
versus aprender para uma professora da década de 70, características presentes nesse período
contrapondo-se ou relacionando com a forma que se instaurou nos anos atuais.
O CONTEXTO SÓCIO HISTÓRICO E EDUCACIONAL DA DÉCADA DE 70
COMPARANDO AOS DIAS ATUAIS
A educação escolar passou por tendências pedagógicas que vigoravam de acordo com o
contexto de cada época. Na década de 70 se entendia que a educação escolar acontecia quando
o professor se encontrava no centro do processo formativo, o que impulsionava o aluno ter um
ensino mecanizado. Não se pode esquecer que as mudanças no âmbito educacional acontecem
a todo momento, e que a forma como se constitui o ensino em determinadas épocas servem de
reflexão para a prática.
Na comunidade de Juremal/RN, segundo a professora entrevistada, existia muitos
desafios para o trabalho com a educação. Em seu contexto social, o trabalho se dava com os
próprios moradores da comunidade. Persistia, assim, as dificuldades, visto que ainda não se
tinha energia e as tecnologias digitais que hoje se fazem presentes no âmbito educacional,
naquela época não se estabelecia na comunidade em questão. Tem-se aqui uma comunidade
que necessitava se reinventar para que conseguisse um desempenho melhor no trabalho escolar.
A escola da comunidade dentre a sua função social precisava caminhar junto com o processo
de mudança.
Pode-se notar transformações em relação aos contextos sociais da época com o contexto
atual. Também nota-se que a educação passou por mudanças, não podendo esquecer que cada
tendência que vigorava/vigora trazem contribuições e reflexões para cada contexto sócio
histórico. A economia do local girava em torno da agricultura, as famílias de poucas condições
financeiras eram bastantes interessadas pela educação dos filhos.
Daí a importância das lembranças que contribuíram no processo formativo da identidade
pessoal e profissional do ser humano. Por isso, Souza (2007, p. 09) ressalta bem que “o sentido
da recordação é pertinente e particular ao sujeito, o qual se implica com o significado atribuído
às experiências e ao conhecimento de si, narrando aprendizagens experienciais e formativas
daquilo que ficou na sua memória”. Perceber-se enquanto sujeito inacabado, torna-se a
formação com sentido ainda maior.
E dentro daquele contexto educacional e social da professora, o que tornava-se mais
evidente era que apesar de existir dificuldades para o desenvolvimento e trabalho pedagógico,
a comunidade, no geral, contribuía para que não houvesse a exclusão social naquele meio, o
que segundo a professora fortalecia a aprendizagem do aluno na escola. Ainda conforme suas
palavras, nos dias atuais isso já não acontece, pois com o crescimento econômico e social,
também aumentou os problemas sociais, atingindo de forma negativa na aprendizagem dos
alunos.
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Antes essa característica de uma sociedade unida e de boa convivência
influenciava na aprendizagem do aluno, porque quando um aluno vai pra
escola agitado, ele não tem condição de aprender, além disso, a comunidade
aqui antes era pacata, a que tinha socialmente era um jogo de futebol nos
domingos à tarde e uma antiga tertúlia, tinha bailes nos sábados à noite e a
valsa nos domingos à tarde, e hoje temos clubes e também a violência gerada
pela droga, nos dias atuais a comunidade cresceu aceleradamente a população
e cresceu também aceleradamente os problemas sociais (PROFESSORA,
2014).

As festas presentes na comunidade era o baile à valsa, os jovens eram acompanhados
pelos pais quando iam às festas e as tertúlias – momento em que as pessoas se confraternizavam
com músicas e danças, representando assim a cultura vivida naquela época pelos moradores da
comunidade. Brandão corrobora trazendo que:
[...] Em mundos diversos a educação existe diferente: em pequenas sociedades
tribais de povos caçadores, agricultores ou pastores, nômades; em sociedades
camponesas, em países desenvolvidos e industrializados; em mundos sociais
sem classe, de classes, com este ou aquele tipo de conflito entre suas classes;
em tipos de sociedades e culturas sem Estado, com Estado em formação ou
com ele consolidado entre e sobre as pessoas (BRANDÃO, p.9, 2007).

Diante dos fatos relatados pela professora podemos perceber que havia uma relação
próxima da família com a escola. Outro ponto forte da entrevista é quando a professora relata
que os professores eram bastante valorizados diante da sua profissão. Porém, acrescenta que
atualmente não existe a valorização merecida em relação a profissão docente.
Hoje o professor não é mais valorizado, tiramos por base o salário que deveria
ser um salário digno, pois ainda é muito pouco comparado a outras profissões,
porque todas as profissões passam pelas mãos de um professor. Ao concluir
essa pesquisa aqui fica quase um apelo para que os professores sejam
valorizados, pois sabemos que a educação hoje é muito importante para o país,
é a base fundamental para o desenvolvimento de uma nação (PROFESSORA,
2014).

Assim podemos ressaltar a importância do papel da educação escolar na formação do
sujeito. Também é válido salientar que a profissão docente tem uma grande importância e
responsabilidade na educação do sujeito inserido nesse espaço. Conclui-se então que, precisase de profissionais que motivem os educandos a acreditarem no poder da educação a se sentirem
motivados dentro do seu processo de ensino aprendizagem.
ORIGEM DA CARREIRA PROFISSIONAL
A professora entrevistada é natural de Mossoró, com residência física na zona rural, e
seu trabalho sempre foi em comunidades rurais, exercendo por muitos anos a função de
professora na rede municipal de ensino de Mossoró, como também exercendo o cargo de
diretora de uma escola estadual na zona rural de Baraúna. Em seus relatos deixa claro que seu
sonho sempre foi ser professora e mesmo com dificuldades enfrentadas conseguiu realiza-lo. O
desafio de sua trajetória docente teve muitas aprendizagens, já muitas vezes pegou estrada
carroçada de bicicleta para outra cidade, assim como também levar papel de embrulho para
escrever devido à ausência de um caderno, tudo isso fortaleceu seu crescimento profissional e
pessoal.
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A professora lecionou em Escola Isolada, Grupo Escolar e Escola reunida, na qual teve
sua primeira experiência no ano de 1976. Nessas passagens por essas escolas, a entrevistada
relata que era possível perceber que as crianças tinham uma infância saudável, com espaço
amplo para brincarem do que a imaginação permitisse, mesmo com todas as dificuldades que
existiam naquele contexto, isso não eram motivos suficientes para impedi-las de brincar e ser
feliz. Citando algumas brincadeiras, aparecem: as cantigas de rodas, tica, cai no poço e salada
mista.
Relembrando o seu curso primário, a professora fala que teve que se locomover para
uma comunidade vizinha, aproximadamente quatro quilômetros, pois na comunidade onde
morava não havia professores que ensinassem o 3º e 4º ano, e complementa: “podemos dizer
que hoje temos tudo, inclusive merenda e existe essa grande dificuldade do aluno aprender”.
Essa contribuição reflete em um contexto atual em que vivemos, a professora simplesmente
está se referindo as facilidades que nos rodeiam e mesmo assim colocamos mais obstáculos do
que a vontade de realizar.
Outra coisa que se destaca durante a entrevista foi quando a professora fala sobre a
questão da palmatória nos tempos que estudou. Quando desobedecia a professora, recebiam o
castigo e as consequências da palmatória era resultado dessa punição, o que nos remete ao
ensino tradicional, no qual o professor era o centro e tinha “o poder” em sua sala de aula.
Conforme ressalta Saviani (2005).
Pautando – se da centralidade da instrução (formação intelectual) pensavam a
escola como uma agência centrada no professor, cuja tarefa é transmitir os
conhecimentos acumulados pela humanidade segundo uma gradação lógica,
cabendo aos alunos assimilar os conteúdos que lhes são transmitidos
(SAVIAVI, 2005, p.02).

Mesmo com o ensino totalmente tradicional, e sendo os alunos apenas meros receptores,
a entrevistada esclarece que não lembra somente das coisas boas, mas também as marcas
negativas que caracterizavam esse tempo, como a questão da palmatória, já mencionada, e uma
metodologia conteudista, tendo que responder em cerca de 40 questões de determinadas
disciplinas de forma oral. Era dessa forma que a metodologia de ensino era aplicada naquele
contexto de sua infância, aprendiam apenas aquilo que ouviam. Segundo ela,
Chegava à sala de aula, dava bom dia, todos respondiam muito bonitos o bom
dia, era totalmente diferente de hoje, alunos indisciplinados, que não querem
nada. O professor chega à sala de aula e muitas vezes perde a vontade, o gosto
de ensinar e o prazer que tem de ensinar, porque ele veio repleto de coisas
boas e não tem espaço pra trabalhar com o seu aluno. Então, as lições que eu
recebi foram essas de companheirismo, de amor, de valorizar o ser humano.
(PROFESSORA, 2014).

Com essa afirmação, pode-se perceber que o professor além de ser visto como uma
autoridade, também tinha um reconhecimento maior para se trabalhar, digamos pela valorização
e o respeito dentro da sociedade. Nesse envolto, é válido mencionar que a professora
entrevistada iniciou sua carreira ainda na adolescência, aos 13 anos de idade, o que lhe marcou
na vida. Em sua fala pode-se evidenciar que o seu primeiro trabalho foi voluntario e aconteceu
na comunidade em que residia. “Eu fui convidada pelos pais aqui da comunidade que não
sabiam ler para eu ensinar o nome a eles”.
Ela começou a ensinar as pessoas de sua comunidade que eram analfabetos, quando
essas pessoas precisam assinar algum documento sentiam dificuldade, pois não tinha
conhecimento de seus nomes completos, o que provocava certo desconforto frente as pessoas.
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Como trabalho voluntário, a professora diz que fazia com prazer e dedicação, mas relata que ao
final do mês sempre vinha algum pagamento mesmo sem cobrar, era a forma que tinha para
agradecer. Entre as formas agradecimento, sempre recebia de seus alunos milho, entre outros
alimentos que vinham do trabalho na agricultura de seus alunos. Segundo Vygotsky (2007, p.
102) “[...] o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento
das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas”.
Em 1968/1969 ainda voluntária começou a trabalhar no Movimento de Educação de
Base – MEB, um trabalho comunitário realizado na comunidade, onde eram disponibilizados
os acessórios que davam estrutura as aulas via-rádio.
Uma adolescente ensinando pessoas com 30 anos, até 60 anos, foi muito
importante esse momento pra mim. Outra coisa também foi que eu tive uma
oportunidade de ler muito nessa época, tive a oportunidade de expansão na
comunidade às pessoas acreditavam no meu trabalho voluntário.
(PROFESSORA, 2014).

Nos anos de 1969/1970 começou a ser construída na comunidade uma escola municipal.
No início de 1971, em janeiro, a professora recebeu um convite para fazer um curso e lecionar
nessa escola, por já ter prestado serviço voluntário na comunidade, esse fato aconteceu no final
dos anos de 1970, passando por uma avaliação em Mossoró e sendo aprovada para a missão de
lecionar, no dia 1º de março de 1971. A escola municipal era inaugurada juntamente com o
poder público da cidade onde a professora, sujeito desta pesquisa, era contratada para trabalhar
como professora da escola. E com isso, teve inicio de sua experiência profissional com uma
turma de 47 alunos em uma sala multisseriada.
Além do papel de professora, exercia também outras funções, juntamente com mais duas
colegas de trabalho, exercia a função de limpar e cozinhar para os alunos. É importante
mencionar que os alunos ajudavam, indo buscar lenha antes de a aula começar para acender o
fogo. A organização se dava da seguinte forma: uma das professoras saia para olhar como estava
a merenda e a outra ficava olhando os alunos. Essa tarefa se repetia todos os dias, até que depois
de um bom tempo, foi chegando novos profissionais para exercer as demais funções. Como
pode ser percebido, o professor, nesse contexto social da década de 70 tinha muitas funções.
Para a professora entrevistada ensinar era motivado com amor e dedicação.
Ensinar a quem não sabe é você fazer o outro enxergar é você fazer os outros
ver as coisas de uma forma diferente, isso foi muito lindo, foi belo na minha
vida. Quando eu era criança, minha mamãe dizia que eu brincava muito de ser
professora, eu já colocava uma bolsinha de lado, já ensinava os meus
coleguinhas. Reconheço que um professor precisa de um bom salário, pra
fazer um trabalho bom, mas o professor, em primeiro lugar deve ter amor,
amor pelo o que faz, porque se tiver amor supera todas as dificuldades que
enfrenta. Hoje, sabemos que o salário é indispensável, mas um salário sem
amor não há rendimento de aprendizagem. (PROFESSORA, 2014).

O salário naquela época era de 64 Cruzeiros, que segundo a professora esse dinheiro
dava para muita coisa, mesmo não tendo nenhum recurso disponível para as atividades que
tinha na escola. A professora lecionou no ensino primário durante 26 anos, 06 meses e 03 dias
de serviço, concluindo sua carreira, pelo município de Mossoró/RN. Também lecionou 19 anos
pelo Estado do RN, se aposentando do Estado, completou os seus 33 anos de carreira por
diferentes cargos, onde já foi diretora, coordenadora, supervisora, auxiliar de secretaria, exerceu
várias funções.
Sobre as mudanças que ocorreram, a professora relata o seguinte:
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Muitas coisas mudaram umas para melhores, outras para piores, vejo que
naquele tempo tinha a questão da disciplina do aluno e hoje nós temos a
violência, nas salas de aula, violência na escola, naquele tempo esse fato era
visto com menos frequência, e hoje não. Esses modelos de escola eram
também modelos de aprendizagem, modelos de alunos, enquanto a diferença
é muito grande. (PROFESSORA, 2014).

Compreende-se por meio desta afirmação que a professora ver o contexto da década de
70 como positivo, e refere-se, de forma criteriosa, contexto social atual. Nessa perspectiva de
mudança, socialmente e educacionalmente falando, a professora traz reflexões a respeito dos
avanços tecnológicos que deveriam ocasionar mudanças positivas na violência, o que não
acontece, segundo ela.
ENSINAR X APRENDER
Nesse tópico refletimos sobre a relação de ensino e aprendizagem, assim como também
a concepção trazida pela professora mediante os relatos de suas práticas pedagógicas sobre o
processo de ensinar e aprender.
Sobre o planejamento, relata que era todo seguido por cartilhas e livros didáticos, tudo
era copiado a mão pelas próprias professoras, os conteúdos eram selecionados no início do ano,
não havendo importância em relação à ordem a ser seguida. O que realmente importava era que
fosse ensinado o que chamava do básico o qual eram as disciplinas de português e matemática.
Por essa razão não acreditamos nas cartilhas que pretendem fazer uma
montagem de sinalização gráfica como uma doação e que reduzem o
analfabeto mais à condição de objeto de alfabetização do que de sujeito da
mesma (FREIRE, 1979, p. 72).

A prática conteudista é uma forte influencia da tendência tradicional que vigorava
naquele período. Por isso também o olhar dos pais com relação ao ensino e a aprendizagem de
seus filhos. Os pais queriam muito que as professoras ensinassem cartas aos seus filhos, porque
para os pais se os filhos soubessem fazer um bilhete, fazer conta e ler era formado. A professora
caracterizar o que era ensinar na década de 70.
O ensinar do professor tinha como característica ensinar um conteúdo que ele
já tinha na pauta, desde o início do ano um programa que tinha que ensinar
aqueles alunos e o mais interessante era que não tinha esse negócio de parar
aqui naquele conteúdo por que fulaninho não aprendeu, pois tinha que
trabalhar aquele conteúdo todinho naquela época. O professor tinha como
missão ensinar aqueles alunos e eles tinham o dever de aprender. Ensinar
naquela época era o aluno saber escrever e contar. E a formação da cidadania?
Aonde estava? Será que é só necessário a criança o aluno aprender a ler e a
escrever? Claro que não nós precisamos formar cidadãos essa é a função da
escola da família prepará-los para a cidadania (PROFESSORA, 2014).

Em alguns momentos de sua carreira a professora fala ter se sentido realizada com sua
carreira profissional, nas atividades escolares, as quais realizava dentro do exercício docente,
acreditando que estava fazendo um trabalho certo e competente.
O momento que me senti professora mais competente foi quando estudei mais,
quando tive a oportunidade de ler mais. Quando eu cheguei ao Colégio
Estadual eu tive a oportunidade de fazer um curso pedagógico, o curso mesmo
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que forma o professor, foi naquele momento que me sentir com mais
competência pra ensinar porque aprendi mais, e foi a partir daí que comecei
realmente a trabalhar melhor na minha sala de aula, a ver as coisas com mais
diferenças e ater mais compromisso com aqueles alunos que eu estava
ensinando, à partir daí eu fiz muitos cursos, sobre as competências básicas de
professor, fiz cursos através da Secretaria Municipal do município de Mossoró
tive a oportunidade de fazer um trabalho bom, porque também eu fui
estudando mais vendo as coisas de forma diferente, entendendo que a criança
não é um objeto uma coisa qualquer, porque tinha que receber as coisas mais
também tinha que discutir que planejar e que buscar. Os piores anos de
professoras é realmente na alfabetização no 1º, 2º até o 3º ano, hoje até nós
temos o PACO nacional pela alfabetização na idade certa, o aluno ele deve ser
alfabetizado até os 8 anos de idade, essa é a fase maior pois é ali onde é
construído o alicerce, onde inicia a caminhada da aprendizagem da criança é
nessa fase que ele deve ser moldado, onde ele deve ser trabalhado com muito
amor com muito carinho e cuidado, porque ele é gente (PROFESSORA,
2014).

Não havia materiais didáticos, o que tinham eram alguns livros que eram das próprias
professoras. Com o decorrer do tempo tudo melhorou, foi chegando livros de historinhas e as
crianças tinha o direito e a escolha de pegar algum que interessasse e podia levar pra casa.
Interessante que as próprias professoras que compravam os livros e levavam para presentear os
alunos. A entrevistada conclui que ser professor naquele contexto era ser uma autoridade para
os alunos e para os pais.
O professor era muito valorizado e tinha um papel de instrutor, era ele e mais
ninguém, não ouvia o aluno e não se tinha o debate e a discussão dos
problemas existentes nas escolas. Hoje o aluno tem a oportunidade de falar,
de ouvir, de pensar, e antes o aluno era um mero receptor, lá sentadinho
ouvindo e escrevendo, mas ali estava aprendendo (PROFESSORA, 2014).

Diante disso, pode-se constatar que, mesmo percebendo mudanças positivas no ensino
e aprendizagem dos alunos nos dias atuais, a professora enfatiza que na década de 70, apesar
de ser um ensino conteudista, o aluno aprendia e não havia tantos problemas questionados a
respeito da escola. Brandão (2007, p. 09) diz que “não há uma forma única nem um único
modelo de educação [...] o ensino escolar não é a sua única prática e o professor profissional
não é o seu único sujeito praticante”. Dessa forma, é possível refletir o ensino para da sala de
aula física, podendo ser ampliado para novas perspectivas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por observação dos aspectos analisados nessa entrevista, concluímos que os fatos aqui
mencionados nos levam a acreditar que as concepções pedagógicas da professora que lecionou
na década de 70 concentrava-se na tendência tradicional, no qual vigorava o ensino conteudista
e tinha o professor com forte influência no ensinar e no aprender. Foi percebido por meio das
falas que havia interesse na construção dos saberes das crianças daquele determinado lugar. Um
compromisso de mudança e transformação nas práticas pedagógicas de uma vivenciada
realidade.
Mesmo com essas tendências se deu a perceber a partir dos dados coletados que existia
um esforço individual por parte da professora, percebemos pela forma de como fala do trabalho
exercido durante sua carreira profissional, foram anos de experiências realizadas, pois era um
trabalho no qual despertava em si cada vez mais uma vontade de fazer despertar o interesse de
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buscar oportunidades para futuras mudanças dentro de uma capacitação profissional a quais
procuravam o compromisso de assumir sua carreira com êxito. Em seus relatos, percebi que
mesmo enfrentando as dificuldades, existia um grande interesse dos alunos pela aprendizagem,
pois a mesma afirma que naquela época era uma profissão de grande importância e respeito.
A partir dos resultados temos em vista algumas considerações que nos levam a fazer
questionamentos, o fato da professora desenvolver sua prática de ensino sem fazer um
planejamento consistente e voltado a realidade do seu público alvo, e sem ter matérias didáticas
para utilizar. Diante disso, a entrevista realizada foi de grande importância para conhecer da
memória da educação dos anos de 1970, enriquecendo a formação com conhecimentos sobre
as particularidades das práticas pedagógicas inseridas naquele contexto.
REFERÊNCIAS
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 2007. 116, p.
FONTANA, Roselia A. C.; CRUZ, Maria Nazaré da. Psicologia trabalho pedagógico. 1997.
Disponível
em:
http://files.psicologia-da
aprendizagem.webnode.com/2000000021194f1291a/TEXTO%202%20
%20psicologia%20e%20trabalho%20pedagogico%20roseli%20fontana%20e%20nazare%20(
s%C3%A9ra%20utilizado%20o%20cap%2002%20ao%2004).pdf>. Acesso em: 10 maio
2019.
FREIRE, Paulo. Educação e mudança. Tradução de Moacir Gadotti e Lillian Lopes Martin.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
SAVIANI, Demerval. As concepções pedagógicas na história da educação brasileira: Texto
elaborado no âmbito do projeto de pesquisa “O espaço acadêmico da pedagogia no Brasil”,
financiado pelo CNPq, para o “projeto 20 anos do Histedbr”. Campinas, 25 de agosto de
2005.
SOUZA, Elizeu Clementino de. Histórias de vida, escritas de si e abordagem experiencial. In:
Historias de vida e formação de professores. Ministério da educação. Salto para o futuro.
2007.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

196

O PERÍODO MILITAR NOS LIVROS DIDATICOS DE HISTÓRIA: o que
as imagens querem dizer?
Risalva Ferreira Nunes de Medeiros89
Paulo Augusto Tamanini90

RESUMO
A prática educativa é baseada na troca de informações e tem como importante recurso o livro
didático, que serve ainda como base na preparação das aulas e na aplicação de práticas
pedagógicas. Com base nesse pressuposto, o presente trabalho tem como objetivo analisar
imagens acerca do fim do Período Militar (1964-1985) nos atuais livros didáticos de História
do Ensino Médio sob a perspectiva da História das Imagens. Busca-se verificar de que maneira
as imagens contribuíram prol da redemocratização do Brasil. Para tanto, o presente estudo
coteja os trabalhos de Eduardo França Paiva e de Ernesta Zamboni, que analisam as imagens
nos livros didáticos para além de uma função ilustrativa, auxiliando o aluno na construção de
um conhecimento histórico reflexivo e crítico.
Palavras-chave: Imagens. Livro didático. Período militar.

INTRODUÇÃO
Apesar dos inúmeros recursos disponíveis para o ensino, o livro didático continua sendo
uma ferramenta muito utilizada pelos professores em sala de aula. É um dos principais veículos
de conhecimentos sistematizados, o produto cultural de maior divulgação entre os brasileiros
com acesso à educação escolar básica na rede pública de ensino.
O livro didático encontra-se presente na cultura por muitas gerações, perpassando várias
fases, acontecimentos e transformações sociais. De modo geral, é construído por objetos
complexos de relações. Para Monteiro (2013, p. 209), os livros didáticos são “[...] produtos de
relações entre grupos” que envolvem diferentes agentes em sua constituição e apropriação,
sendo frutos de ações e demandas sociais específicas. São materiais que divulgam de forma
massiva o conhecimento socialmente legítimo, tendo por característica a sua produção atrelada
às relações entre o saber escolar, as políticas educacionais, as instituições editorias e os autores
das obras didáticas (MONTEIRO, 2013).
Para Bittencourt (2013), o livro didático é constituído por múltiplas facetas.
Simultaneamente, ocupa papel de mercadoria, pertencente à indústria cultural; de depositário
dos conteúdos escolares, em que são elencados os conteúdos a serem aprendidos; de
instrumento pedagógico, ao trazer técnicas de ensino voltadas ao professor; e de “[...] veículo
portador de um sistema de valores, de uma ideologia, de uma cultura” (BITTENCOURT, 2013,
p. 71-72).
Como um dos materiais mais importantes no cotidiano escolar de professores e alunos,
em sala de aula, o livro didático atua frequentemente como um verdadeiro currículo no
estabelecimento de diretrizes e práticas escolares (MIRANDA; LUCA, 2004). No caso da
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disciplina de História, foco deste estudo, serve aos professores como um dos principais alicerces
de orientação teórica e metodológica na construção e efetivação de suas aulas (JÚNIOR, 1997).
Por apresentar-se como um material relevante às práticas escolares, torna-se
indispensável questionar e analisar as formas, intenções, princípios, imagens e objetivos que
compõem o livro didático de maneira substancial. Tomando especificamente a disciplina de
História, é indispensável a presença da ciência nos critérios qualitativos sobre as diretrizes
norteadores dos materiais didáticos, afinal são construídos no presente, por alguém que narra o
passado. Nesse recorte, a percepção da História é sempre subjetiva, construída por homens,
com suas próprias ideologias e concepções.
A importância do livro didático reside, pois, na explicação e sistematização de
conteúdos históricos provenientes das propostas curriculares e da produção historiográfica
(BITTENCOURT, 2009). Ele tem sido o principal responsável pela concretização dos
conteúdos históricos escolares.
Uma preocupação com esse complexo objeto diz respeito à ideologia. Sim, o livro
didático é um importante veículo portador de um sistema de valores, de uma ideologia, de uma
cultura. Várias pesquisas demonstram como textos e ilustrações de obras didáticas transmitem
estereótipos e valores dos grupos dominantes, generalizando temas como família, criança, etnia
de acordo com os preceitos da sociedade branca burguesa (BITTENCOURT, 2009). Em
complemento, assim afirma Zamboni (2008, p. 243):
A educação no século XXI é um desafio e tem como característica a
complexidade decorrente da multiplicidade de mudanças e transformações
ocorridas em todos os setores da vida social, principalmente na segunda
metade do século passado. E as políticas públicas referentes à escola não
acompanharam o deslocamento populacional, os avanços tecnológicos e
científicos e as mudanças socioculturais. Adicionados a esses fatores, os
currículos escolares não expressam os paradigmas da cultura contemporânea.
Milhares de crianças e adultos estão fora da escola e de qualquer outro projeto
educacional. O princípio da escola democrática, baseado nos ideais liberais,
nos quais a educação foi tomada como um direito universal, ainda não se
realizou, embora seja datado do século XVIII. A educação proposta na época
atendeu às necessidades da nascente burguesia, forjou uma identidade
nacional e contribuiu para a formação do Estado nacional moderno. Um
projeto único e homogêneo de educação significou, na prática, excluir,
consolidar distinções e criar ambiguidades. Nesse sentido, a educação e a
disciplina de História tiveram caráter enciclopédico e moral, marcado pela
ideia de progresso, que deveria dar visibilidade à Nação.

A partir do trecho acima, entende-se que quando as estruturas educacionais estão
definidas e abrem o caminho para distribuir e interagir com a informação, a transformação
advinda com essa influência transcende para outras áreas do conhecimento. Pode-se dizer,
então, que a educação tem por objetivo formar cidadãos conscientes, o que só será possível com
a compreensão crítica da sociedade em que vivem e dos fatores que a produziram. Daí a
importância fundamental do estudo crítico da História, sem dúvida um dos elementos essenciais
na formação desse cidadão.
Nota-se, portanto, que o livro didático é um material atravessado por dimensões
complexas das culturas escolares e, ao mesmo tempo, das culturas extraescolares. Entretanto,
ao confrontar as diferentes propostas de leitura de imagens visuais nele impressas, percebe-se
como a produção dos saberes docentes e escolares participam da formação das tendências
dominantes, que priorizam, atualmente, determinadas metodologias de leitura de imagens em
detrimento de outras.
Sobre a análise de imagens nos livros didáticos Tamanini (2018, p. 263-264) afirma:
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[...]Tendo-se o contexto histórico como algo indispensável para se entender
uma realidade social retratada no livro, observou-se que era de suma
importância analisar as imagens presentes nos livros didáticos, uma vez que
elas proporcionam ao aluno espectador possibilidades várias para a
compreensão do mundo simbólico do passado. Se as imagens suscitam
questionamentos, despertam novos olhares sobre o fato histórico. Tornou-se
importante preparar o aluno para que ele também pudesse arguir sobre as
figuras que representam um fato ou um personagem do passado. Percebeu-se
que também o recurso imagético se torna suporte para as representações do
mundo e os elementos que compõem o texto ilustrativo podem também
induzir à reflexão, levam à releitura dos fatos.

Acredita-se, pois, que a leitura de imagens possibilita ao aluno diversas intepretações e
pode revelar conceitos, preconceitos, ideologias, valores culturais e as relações que este tem
com o objeto em análise. Comprovam essa afirmação os livros didáticos do período da ditadura
civil-militar brasileira (1964-1985) destinados a crianças e jovens, cujas imagens objetivavam
a manipulação ideológica. Averiguar as imagens acerca do fim desse período nos atuais livros
de História do Ensino Médio sob a perspectiva da História das Imagens é o objetivo deste
estudo, a fim de verificar de que maneira contribuíram com a redemocratização do Brasil.
Ajudarão nessa empreitada os trabalhos de Paiva (2006) e Zamboni (2007, 2008), que
analisaram as imagens nos livros didáticos para além de uma função ilustrativa, auxiliando o
aluno na construção de um conhecimento histórico reflexivo e crítico.
O PERÍODO MILITAR – REDEMOCRATIZAÇÃO DO BRASIL
A década de 1960 foi marcada por vários acontecimentos sociais, protestos e
mobilizações em países capitalistas e socialistas. Esses anos foram chamados de “Anos
Rebeldes”. No Brasil, ocorreu a queda da democracia e a instalação da ditadura, com
manifestações estudantis, sindicatos dos trabalhadores e artistas das diversas áreas. Os artistas
mantiveram vivos os anseios por tempos de liberdades e de superação das desigualdades sociais.
Com o golpe militar do dia 31 de março de 1964, o afastamento do presidente da
república, João Goulart, e a posse do marechal Castelo Branco o Brasil enfrentou vinte e um
anos de ditadura (1964 a 1985), o que trouxe consequências graves para a democracia. Iniciouse um regime de exceção que durou até 1985. Nesse período, não houve eleição direta para presidente.
O Congresso Nacional chegou a ser fechado, mandatos foram cassados e houve censura à imprensa.
Após a deposição do presidente João Goulart, foi instalada no poder uma junta militar,
formada pelo general Artur da Costa e Silva, pelo brigadeiro Francisco Correia de Melo e pelo
almirante Augusto Rademaker. Dos anos de 1964 a 1969, o regime militar utilizou a edição de
Atos Institucionais (AI) para impor decisões que visavam garantir a permanência dos militares
no poder. Esses atos eram decretos e normas que se colocavam acima da Constituição vigente,
mesmo depois dos militares outorgarem sua própria Constituição Ditatorial, em 1967. O decreto
garantia amplos poderes ao executivo, como cassar mandatos, suspender direitos políticos,
aposentar funcionários civis e militares e decretar estado de sítio sem autorização do Congresso.
Instalou-se, pois, o regime autoritário, assim definido por Chauí (2001, p.435):
Por autoritarismo entendem um regime de governo em que o Estado é ocupado
através de golpe (em geral militar ou com apoio militar), não há eleições nem
partidos políticos, o poder executivo domina o legislativo e o judiciário, há
censura do pensamento e da expressão e prisão (por vezes com tortura e morte)
dos inimigos políticos.
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Os Atos Institucionais foram utilizados, portanto, como mecanismos de legitimação e
legalização das ações políticas dos militares, estabelecendo para eles próprios diversos poderes
extra constitucionais. Entre 1964 e 1969 foram decretados 17 atos institucionais,
regulamentados por 104 atos complementares. Esses atos não estão mais em vigor desde o fim
do Regime Militar.
Havia vários projetos que propunham uma saída para o contexto que o Brasil
vivenciava. Os liberais, mais moderados, defendiam a liberdade de expressão e de organização
partidária, o fim da censura, o respeito aos direitos civis. Já a esquerda, dividida entre
comunistas, petistas e trabalhistas, queriam algo mais. Para estes, a democracia deveria
defender os direitos sociais dos trabalhadores, sua participação efetiva nas decisões políticas e
a busca de uma divisão de renda mais justa. Sobre democracia, Santos (1999, p. 270 - 271)
enfoca:
O capitalismo não é criticado por não ser democrático, mas por não ser
suficientemente democrático. Sempre que o princípio do Estado e o princípio
do mercado encontraram um modus vivendi na democracia representativa,
esta significou uma conquista das classes trabalhadoras, mesmo que
apresentada socialmente como concessão que lhes foi feita pelas classes
dominantes. A democracia representativa é, pois, uma positividade e como tal
deve ser apropriada pelo campo social da emancipação. [...] A renovação da
teoria democrática assenta, ante de mais, na formulação de critérios
democráticos de participação política que não se confinem ao ato de votar.
Implica, pois, uma articulação entre democracia representativa e democracia
participativa. Para que tal articulação seja possível é, contudo, necessário que
o campo do político seja radicalmente redefinido e ampliado. [...] a nova teoria
democrática deverá proceder à repolitização global da prática social e o campo
político imenso que daí resultará, permitirá desocultar formas novas de
opressão e de dominação, ao mesmo tempo que criará novas oportunidades
para o exercício de novas formas de democracia e de cidadania.

Vale salientar que a consolidação e o aprimoramento da democracia representam um
dos principais desafios do país nos dias atuais. A política no Brasil deve superar o senso comum
e valorizar a democracia como forma de organização do poder que pressupõe conflitos e
tensões, demonstrando que os direitos dos cidadãos são garantidos pela sua participação e
mobilização e que o poder não pertence ao governo em sua função, mas aos cidadãos que
constituem o país.
O início dessa democratização deu-se no final do governo Figueiredo, quando foi
apresentada uma emenda constitucional que estabelecia a escolha do próximo presidente do
Brasil pelo voto direto. Uma enorme mobilização popular de apoio à emenda resultou em
grandes comícios, em várias partes do Brasil, com o slogan “Diretas já!”. No entanto, a emenda
foi rejeitada pela Câmara dos Deputados. O próximo presidente ainda seria eleito por via
indireta. Tudo o que o movimento das Diretas já representou para os brasileiros naquele período
podemos ver no trecho do artigo elaborado pelo então deputado constituinte, Paulo Paim:
Não podemos nos esquecer que a campanha ‘Diretas Já’ (1984) fez crescer a
esperança em meio a nossa gente. Desejava-se a rápida transição, ansiava-se
pela abertura democrática. O Brasil viu o crescimento dos movimentos
estudantis. Pouco a pouco estava conquistando o direito à liberdade de
expressão e rumava ao exercício pleno da cidadania. Começavam-se a se
desenhar as primeiras linhas do que viria ser a Constituinte (PAIM, 2008,
p.134).
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No início de 1985, Tancredo Neves, candidato pela Aliança Democrática, foi eleito
presidente da República pelo colégio eleitoral, tendo como vice José Sarney, representante da
chapa contraria a do regime militar. O governo ditatorial, após derramar muito sangue, chegava
ao fim e o processo de redemocratização e os alicerces democráticos do Brasil começavam a
andar a passos lentos.
No entanto, em razão de problemas de saúde, Tancredo não assumiu o cargo, sendo
empossado o seu vice, José Sarney, que havia apoiado o governo militar e chegou a liderar o
partido situacionista, migrando para a oposição pouco antes das eleições. Tancredo morreu dias
após a posse de Sarney e o Brasil, governado por um presidente civil, começava a superar os
vinte e um anos de regime militar.
OLHANDO ALGUMAS IMAGENS DO PERÍODO MILITAR
No cotidiano, as imagens são encontradas de diversas formas: pintadas, desenhadas,
fotografadas, moldadas, impressas, esculpidas ou cinematográficas. Elas contribuem no modo
de ver as coisas, pensar, sentir e perceber o mundo que nos cerca. As imagens transmitem
significados conforme aquilo que atribuímos a elas.
Os livros didáticos geralmente apresentam imagens gráficas atraentes e que ocupam um
espaço destacado em suas páginas. “[...] E, é importante lembrar, quanto mais colorida, mais
bem traçada, mais pretensamente próxima da realidade, no passado e no presente, mais perigosa
ela se torna” (PAIVA, 2006, p.18). Mas a função que ocupam em relação aos textos que as
acompanham é, muitas vezes, a de mera ilustração, ou apenas para confirmar as informações
escritas. Isso acaba por desvalorizar as fontes visuais, que devem ser exploradas ou até se opor
aos textos, instigando o aluno a pensar e a refletir sobre as representações imagéticas.
A iconografia é, certamente, uma fonte histórica das mais ricas, que traz
embutida as escolhas do produtor e todo o contexto no qual foi concebida,
idealizada, forjada ou inventada. Nesse aspecto, ela é fonte como qualquer
outra e, assim como as demais, tem que ser explorada com muito cuidado.
Não são raros os casos em que elas passam a ser tomadas como verdade,
porque estariam retratando fielmente uma época, um evento, um determinado
costume ou uma certa paisagem. Ora, os historiadores e os professores de
história não devem, jamais, se deixar prender por essas armadilhas
metodológicas (PAIVA, 2006, p.17).

É correto afirmar que as imagens não podem ser vistas como verdades absolutas sem
antes serem exploradas. É relevante a complexidade de significados e interpretações que as
metodologias de uso de imagens podem trazer ao ensino de História. Por meio delas surgem
caminhos para elaboração de novas estratégias voltadas à produção de saberes docentes na
relação com os saberes discentes.
É importante reconhecer que as informações que as imagens transmitem são
inacabáveis, isto é, não se esgotam em si mesmas. Portanto, a imagem retrata a realidade, mas
sempre tem muito mais a ser apreendido, além da visão que uma primeira leitura pode trazer.
Existem as leituras visíveis ou explicitas das imagens e também as implícitas. De fato, todas as
representações iconográficas deixam lacunas que necessitam ser pesquisadas, descobertas e
ressignificadas.
Nesse sentido, Paiva (2006, p. 19) afirma: “Nessa perspectiva, a imagem é uma espécie
de ponte entre a realidade retratada e outras realidades e outros assuntos, seja no passado, seja
no presente. E é por isso que ela não se esgota em si. Por meio dela, a partir dela e tomando-a
em comparação, é possível ao historiador e ao professor a análise de outros temas, em contextos
diversos.” (2006, p. 19). Percebe-se, então, que a imagem não é a verdade em si, nem a
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representação absoluta e fiel de fatos históricos. Como todo registro histórico, depende do olhar
de seu produtor e de quem a observa. As imagens como fontes históricas não têm representações
completas e nem definidas, portanto, os seus leitores podem realizar diferentes interpretações
de linguagens.
O trabalho com imagens deve, pois, possibilitar discussões sobre o contexto social,
temporal e espacial em que foi elaborada, com a finalidade de perceber seus significados para
o contexto atual, como também para outros contextos sociais e históricos, não apenas como
simples reflexos de suas épocas e lugares.
Qualquer imagem precisa ser bem utilizada, bem explorada e, geralmente, articulada a
um texto. Deve ser possível de ser interpretada, pois representa uma determinada época. Dessa
forma, se constitui em uma autêntica fonte de informação, de pesquisa e de conhecimento, a
partir da qual o aluno pode perceber diferenças e semelhanças entre épocas, culturas e lugares
distintos.
O uso de imagens relacionadas à parte pedagógica e histórica, possibilita, portanto, a
interpretação da história em determinadas épocas, com uma riqueza de informações e detalhes.
São uma excelente fonte de pesquisa para o ensino de história na atualidade, pois trazem o
registro do vivenciado, com informações vinculadas aos interesses de quem as produziu.
Analisá-las, portanto, tem o objetivo primeiro de identificar interesses em questões nas
articulações políticas, com as perspectivas, possibilidades e intenções de se lidar com a
memória e história.
Alertando para o fato do exercício de leitura de imagens sobre a dimensão do complexo
processo histórico brasileiro, Paiva (2006, p.55) afirma:
O que se verá é que, por vezes, pequenos detalhes podem significar chaves
para exames aprofundados; que comparações entre imagens e entre elas e
outros documentos podem revelar aspectos camuflados dessa história; que
porções importantes dessa realidade passada estão apenas sugeridas nessas
imagens e que elas nunca vêm com uma espécie de legenda definitiva, por
meio da qual o leitor, seja qual for a sua época, poderá lê-las e compreendêlas. As representações iconográficas, assim como qualquer outro documento,
repito, são lidas sempre no presente, por meio de filtros e de chaves, para
continuar fazendo uso dessas metáforas, que pertencem ao presente, pelo
menos na maioria das vezes. Por isso, elas adquirem novos significados a cada
nova leitura, a cada nova época, e por isso também elas oferecem novas
respostas às novas indagações que são colocadas. Nem a imagem que
pretendeu ser a mais fiel das cópias de uma realidade qualquer jamais o será,
assim como acontece com qualquer interpretação historiográfica.

Com efeito, haverá sempre opiniões divergentes em relação a uma mesma imagem.
Serão olhares diferentes para o mesmo objeto. No caso da Ditadura Militar, o importante a ser
salientado na análise iconográfica das imagens a seu respeito é que a sua produção e divulgação
não devem se restringir ao período exclusivo dos militares no poder. Deve-se atentar para a
produção de imagens que precederam e sucederam esse tempo, pois são registros de divulgação,
estratégias de sedução e formas de perpetuação dos interesses dos grupos envolvidos.
Na realização deste estudo, observou-se, no interior do livro didático, algumas imagens
do quadro histórico do período militar que são marcas da trajetória da Ditadura. Na sequência,
são apresentadas aquelas que mais chamaram atenção.
A primeira imagem retrata a movimentação de tropas militares dá largada ao Golpe em
31 de março de 1964 traz os carros blindados, chamados “brucutus”, nas ruas de São Paulo.
Essa imagem, em preto e branco e em destaque nos livros didáticos de História, transmite
violência e representa opressão, visando dissolver as manifestações e deter seus participantes
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mais exaltados. A repressão e a presença da tropa militar simboliza poder, representado por
policiais com botas, fuzis e capacetes em um cenário de controle e punições.
Figura 2 - Movimentação de tropas militares dá largada ao
Golpe em 31 de março de 1964.

Foto: Kioshi Araki/Agência (2016).
Outra imagem, também em preto e branco, retrata a mobilização estudantil na rua 25 de
Março em 1977, com faixas, cartazes e pichações em muros. Ela traz palavras de ordem contra
a ditadura: “Abaixo a ditadura”,” Pelo fim da censura”, “Contra o imperialismo”. A imagem
lembra que, em caso de confronto, os manifestantes arremessavam o que estivesse ao alcance
das mãos: paus, pedras, tijolos. As pichações representadas nas imagens ajudavam a deixar
marcas na paisagem urbana, lembrando a mobilização contra o regime. Essa é, sem dúvida, uma
marca de contexto social e temporal.
Figura 3 - A mobilização estudantil na rua 25 de Março em 1977.

Fonte: Jorge Butsuem/Arquivo da editora/EA. (2016).
A próxima imagem, em preto e branco, relembra a greve dos metalúrgicos em São
Bernardo do Campo, no ABC paulista, em maio de 1979. O movimento foi comandado pelo
líder sindical Luiz Inácio da Silva, o Lula. Ela representa a luta dos trabalhadores em
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reivindicações por melhores salários e a abertura política. O movimento grevista teve início em
1978, com paralisações espontâneas dos metalúrgicos, protestando contra as políticas de
arrocho salarial e reivindicando liberdade e autonomia sindical. Após essa greve, houve outras
em 1979 e 1980, envolvendo também outras categorias, como a dos petroleiros, professores e
bancários, por todo o Brasil, o que evidenciou uma ascensão do movimento trabalhista no
período.
Figura 4 - Luiz Inácio Lula da Silva discursando em uma greve de
metalúrgicos do ABC Paulista, em maio de 1978.

Fonte: Arquivo/Agência Estado. (2016).
A imagem do comício pelas Diretas Já!, realizado na praça da Sé, em São Paulo,
com a presença de cerca de 300 mil pessoas, aparece colorida nos livros didáticos de
história. As insígnias são fortemente destacadas e os sentimentos e expressões foram
suavizados pelas cores. Essa imagem registra um cenário de vivências de batalhas e lutas
políticas, mas também expressa esperança, perspectivas nas reinvindicações aos direitos
sociais e políticos. As imagens que reproduzem a campanha Diretas Já! nos livros
didáticos de história, em sua maioria, são coloridas, representando a liberdade política,
liberdade de expressão, e o Brasil pôde ver o crescimento dos movimentos estudantis em
busca do exercício pleno da cidadania
Figura 5 - Comício pelas Diretas Já, realizado na praça da Sé, em São Paulo, em
1984.

Fonte: Maurício Simonetti/Pulsar imagens. (2016).
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Para Paiva (2006, p.31):
Os contextos diferenciados dão, portanto, significados e juízos diversos às
imagens. O distanciamento no tempo entre o observador, o objeto de
observação e o autor do objeto também imprime diferentes entendimentos,
uma vez que, como já sublinhei, as leituras são sempre realizadas no presente,
em direção ao passado. Isto é, ler uma imagem sempre pressupõe partir de
valores, problemas, inquietações e padrões do presente, que muitas vezes, não
existiram ou eram muito diferentes no tempo da produção do objeto, e entre
seu ou seus produtores.

Assim posto, são vários os fatores que possibilitam a leitura e a compreensão das
imagens, tornando-as essenciais para o ressurgimento e para o avanço da história cultural. No
caso daquelas que compõem os livros didáticos de história, percebeu-se que são poucas as que
representam o período da ditadura. Por isso, não são relevantes para o conhecimento profundo
dos acontecimentos acerca do período militar.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Este estudo possibilitou a compreensão de que o livro didático é um material atravessado
por dimensões complexas das culturas escolares e, ao mesmo tempo, das culturas
extraescolares. Ao confrontar as diferentes propostas de leitura de imagens visuais, impressas
nos livros didáticos, foi possível ver como a produção dos saberes docentes e escolares
participam da formação das tendências dominantes, que priorizam, atualmente, determinadas
metodologias de leitura de imagens em detrimento de outras.
É necessário frisar que o livro didático faz parte da cultura e da memória visual de muitas
gerações e que, ao longo de tantas transformações na sociedade, ele ainda possui uma função
relevante para o aluno, tendo a missão de atuar como mediador na construção do conhecimento.
A análise das imagens no período da Ditadura revelou a importância destas enquanto
recurso de aprendizagem desde que estimulem a reflexão. Isso implica dizer que nem todas são
autoexplicativas. Essas imagens trazem o registro do vivenciado, flagrado com o intuito de
veiculação de informações a partir de uma ótica de visão, aquela vivenciada por quem as
produziu. A análise dessas imagens teve o objetivo de descobrir os interesses políticos,
indicando perspectivas, possibilidades e intenções de se lidar com a memória e história.
Com o fim do governo ditatorial, em março de 1985, é possível perceber através das
imagens nos livros didáticos, uma sensação de esperança e, ao mesmo tempo, de apreensão
quanto a redemocratização do país. Como cita Paulo Paim (2008) “Não podemos nos esquecer
que a campanha ‘Diretas Já’ (1984) fez crescer a esperança em meio a nossa gente”. Portanto,
as imagens vieram contribuir na redemocratização do país, no sentido de fixar narrativas a
liberdade política, liberdade de expressão e o Brasil pôde ver o crescimento dos movimentos
estudantis em busca do exercício pleno da cidadania, sendo elas uma das vozes privilegiadas
nesse processo de restauração do país.
Como afirma Paiva (2006, p.19-20): “A imagem não é o retrato de uma verdade, nem a
representação fiel de eventos ou de objetos históricos, assim como teriam acontecido ou assim
como teriam sido”. Mas para Peter Burke. [...] as imagens, após serem submetidas às críticas
de fontes pertinentes ao rigor científico, podem ser tão confiáveis quanto textos escritos”.
Em síntese, pode-se dizer que o uso de imagens relacionadas à parte pedagógica e
histórica possibilita a interpretação da história em determinadas épocas, com uma riqueza de
informações e detalhes, sendo uma excelente fonte de pesquisa para o ensino de História na
atualidade. Entretanto, é necessário frisar que, nos livros didáticos, as imagens tratam-se de um
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recurso que solicita uma leitura atenta e dirigida, pois elas estão ali com uma função para além
da ilustração, que é auxiliar o aluno na construção de um conhecimento histórico reflexivo e
crítico.
Dito isto, ficam as seguintes perguntas: será que através da leitura e das orientações que
conduzem às imagens o aluno é capaz de identificar relações que nem sempre estão nelas
explícitas? Por que nos livros didáticos de História são pouquíssimas as imagens impressas que
falam sobre o período da Ditadura e as que aparecem são bem discretas? O infográfico, por
meio de imagens, legendas explicativas e pequenos textos nos livros didáticos de História, são
representações que, de fato, contribuem para a aprendizagem do aluno?
É preciso, pois, ultrapassar o pensamento de uma leitura única de mundo monocultural.
Ao ver uma imagem, o aluno deve ser capaz de avaliar e compreender criticamente
determinações, condicionamentos e possibilidades de ação na história. Para isso, deve contar
com o auxílio de professores bem preparados e de aulas bem elaboradas.
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RESUMO
Este artigo ergue-se da experiência de um universitário com deficiência visual, aluno do curso
de Bacharelado em Direito, na Universidade Potiguar, e de Filosofia, na Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte-UERN. O estudo tem como objetivo compreender a utilização da
tecnologia assistiva como instrumento para a autonomia e independência de pessoas com
deficiência visual. Para tanto, optou-se como metodologia a narrativa (Auto)Biográfica, através
da qual o aluno conta sua vivência com essas tecnologias e com outros meios que utiliza para
buscar sua autonomia e levar os conhecimentos adquiridos a outras pessoas com a mesma
deficiência. A pesquisa tem grande relevância para a academia, haja vista propiciar experiências
científicas. Também é de muita importância para a sociedade e para a população com
deficiência visual, pois permite maior conhecimento sobre os meios de tecnologias assistivas,
oportunizando mais acessibilidade, autonomia e até mesmo uma formação continuada a esses
sujeitos.
Palavras-chave: Tecnologias Assistivas. Educação. Autonomia. Deficiência Visual.

INTRODUÇÃO
No Brasil, em 2010, registrou-se mais de seis milhões de pessoas com baixa visão e
mais de quinhentas mil cegas. (IBGE, 2010). É preciso lembrar, entretanto, que essas pessoas
são cidadãos como todos e, assim sendo, têm direito à acessibilidade comunicacional, garantida
pela lei federal nº 10.098/99. Esse dispositivo legal prevê a eliminação de barreiras na
comunicação, além da adoção de alternativas técnicas que tornem acessíveis a todos os sistemas
de comunicação e sinalização.
Imersa no contexto da inclusão, a sociedade atual tem tomado como objetivo oferecer
oportunidades iguais para as pessoas, de modo que todos sejam autônomos e autossuficientes.
Essas oportunidades são propiciadas pela era digital e pelas novas tecnologias de assistência,
ou Tecnologia Assistiva (TA), que tem como característica promover produtos, recursos,
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metodologias, estratégias, práticas e serviços com funcionalidade relacionada à atividade e
participação de pessoas com deficiência, ampliando sua autonomia, independência,
comunicação, mobilidade, habilidades em seu aprendizado, trabalho e integração com a família,
amigos e a sociedade.
De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), nº 13.146, de 06 de julho de 2015,
em seu capítulo III, intitulado da Tecnologia assistiva:
Art. 74. É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos,
estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que
maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida.
Art. 75. O poder público desenvolverá plano específico de medidas, a ser
renovado em cada período de 4 (quatro) anos, com a finalidade de:
I - Facilitar o acesso a crédito especializado, inclusive com oferta de linhas de
crédito subsidiadas, específicas para aquisição de tecnologia assistiva;
II - Agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação de
tecnologia assistiva, especialmente as questões atinentes a procedimentos
alfandegários e sanitários;
III - criar mecanismos de fomento à pesquisa e à produção nacional de
tecnologia assistiva, inclusive por meio de concessão de linhas de crédito
subsidiado e de parcerias com institutos de pesquisa oficiais;
IV - Eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva e de importação de
tecnologia assistiva;
V - Facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia
assistiva no rol de produtos distribuídos no âmbito do SUS e por outros órgãos
governamentais.
Parágrafo único. Para fazer cumprir o disposto neste artigo, os procedimentos
constantes do plano específico de medidas deverão ser avaliados, pelo menos,
a cada 2 (dois) anos. (BRASIL, 2015).

Inseridos no grupo das pessoas com deficiências, os sujeitos com baixa visão ou cegos
totalmente têm o direito de inclusão educacional assegurado constitucionalmente. Assim posto,
cabe ao poder público atuar de modo a efetivar esse direito. A expressão “deficiência visual”
traduz a dificuldade desses sujeitos de enxergar pouco ou de não enxergarem nada, mas também
expressa a importância de assistência adaptada às suas necessidades.
A fim de exemplificar e entender as dificuldades enfrentadas por essas pessoas, este
artigo traz a experiência de um sujeito com deficiência visual, aluno do curso de Bacharelado
em Direito, na Universidade Potiguar (UNP), e de Filosofia, na Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN), que utiliza das tecnologias assistivas para a promoção da sua
autonomia. O objetivo é compreender a utilização da referida tecnologia como instrumento para
a autonomia e independência de pessoas com deficiência visual. A metodologia utilizada foi a
(Auto)Biografia, por meio das narrativas da vivência do aluno com as tecnologias e os meios
que utiliza para desenvolver sua autonomia e levar os conhecimentos adquiridos a outras
pessoas com a mesma deficiência, promovendo, assim, uma sociedade mais igualitária.
CONHECENDO AS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS
Como destacou Vygotsky (1987), é sumamente relevante para o desenvolvimento
humano o processo de apropriação das experiências presentes na cultura. O filósofo enfatiza
ainda a importância da ação, da linguagem e dos processos interativos na construção das
estruturas mentais superiores.
Decerto, o acesso aos recursos oferecidos pela sociedade, pela cultura e pela escola
influenciam determinantemente os processos de aprendizagem e desenvolvimento da pessoa.
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Entretanto, as limitações do indivíduo com deficiência tendem a tornar-se uma barreira a estes
processos. Por conseguinte, desenvolver recursos de acessibilidade - a chamada tecnologia
assistiva - seria uma maneira concreta de neutralizar as barreiras causadas pela deficiência e de
inserir esse indivíduo nos ambientes ricos para a aprendizagem e desenvolvimento,
proporcionados pela cultura.
É importante salientar que tecnologia assistiva, no seu sentido mais amplo, vai além da
mera consideração de artefato ou ferramenta para abarcar, também, a ideia de metodologias,
processos ou serviços, favorecendo a inclusão escolar de alunos com deficiência (GALVÃO,
2009). Portanto, já são significativos os sinais que apontam a tecnologia assistiva como uma
nova e poderosa aliada para a inclusão social da pessoa com deficiência, principalmente levando
em conta os acelerados e recentes avanços das Tecnologias de Informação e Comunicação, cada
vez mais acessíveis.
No Brasil, o termo tecnologia assistiva foi proposto por Sassaki (1996) como aquilo que
assiste ou que ajuda, que auxilia. O termo varia nos diversos países, podendo também variar
em alguns aspectos. No Brasil, o Comitê de Ajudas Técnicas - CAT, propõe o seguinte conceito
para a tecnologia assistiva:
[...] uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba
produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que
objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação,
de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando
sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. (Comitê
de Ajudas Técnicas – ATA VII).

Galvão Filho (2011, p.5) define tecnologia assistiva “[...] como qualquer recurso,
produto ou serviço que favoreça a autonomia, a atividade e a participação da pessoa com
deficiência”. Bersch (2008, p. 2), por sua vez, assim concretiza sua definição: “Todo o arsenal
de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de
pessoas com deficiência e consequentemente promover vida independente e inclusão.”
Sobre as novas tecnologias que surgem, Lévy (1999), embora rejeite a caracterização
de seus supostos “impactos” sobre as sociedades e culturas como algo externo a elas, propõe a
percepção das tecnologias como condicionantes de novas possibilidades, ou novos limites,
mesmo sem serem determinantes dessas novas realidades. Em outras palavras, perceber a
tecnologia como elemento condicionante de novas realidades “[...] significa dizer que abre
algumas possibilidades, que algumas opções culturais ou sociais não poderiam ser pensadas a
sério sem sua presença” (LÉVY, 1999, p. 25).
Na esteira dessa discussão, Galvão Filho (2011, p.5) destaca que “[...] nos dias de hoje
já existe um número incontável de possibilidades, de recursos simples e de baixo custo, que
podem e devem ser disponibilizados nas salas de aula inclusivas, conforme as necessidades
específicas de cada aluno com deficiência”.
Hoje, há inúmeros recursos e produtos para cada uma das deficiências, algumas mais
atualizadas, outras nem tanto adaptáveis a justificar a necessidade do desenvolvimento de ações
no sentido de oportunizar e incluir essas pessoas no ambiente social. Cada deficiente possui
uma condição própria, e a partir dessa condição poderá se encaixar em algum método que o
auxilie melhor. As pessoas com deficiência visual, em particular as pessoas cegas, contam, por
exemplo, com o recurso da audiodescrição como uma das tecnologias assistivas que contribuem
para o acesso à informação de conteúdos audiovisuais.
É possível registrar inúmeras tentativas, em diferentes países, no sentido de encontrar
um meio que proporcione às pessoas cegas condições de ler e escrever. Aos deficientes de baixa
visão, ou subnormal, pode-se incluir as lupas e lentes de aumento, livros com linhas de alto
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relevo, assim como a própria leitura em Braile. Não é descartada a opção de grandes telas de
impressão ou até mesmo um sistema de TV com aumento para leitura de documentos.
Como se vê, a inclusão das pessoas na sociedade se baseia na ideia de que todos têm os
mesmos direitos sempre que isso promova a dignidade humana, e direitos diferenciados sempre
que for necessário compensar as carências impostas por fatores sociais, físicos, sensoriais ou
intelectuais. Importante destacar que a sociedade atual se caracteriza pela disseminação do
conhecimento de forma aberta e cooperativa. Isso se tornará plenamente verdadeiro se todos os
cidadãos puderem participar dessa rede de cooperação e se tornarem ativos nessa sociedade do
conhecimento. Para tanto, a acessibilidade torna-se fator indispensável em todos os níveis e
espaços, a fim de agregar todos os agentes nessa rede.
MARCAS DA TRAJETÓRIA: Desafios e superações
Narrar a si mesmo não é algo fácil. Nessa missão, enfrentamos o desafio de assumir a
palavra e tornar públicas nossas lembranças, opiniões, inquietações, formações e prática
profissional. Assim, a riqueza de informações presentes nas narrativas (auto)biográficas e as
possibilidades de interpretações que elas promovem levam a compreender diferentes aspectos
da formação e a encadear acontecimentos relacionados à experiência profissional e até mesmo
à vida. Durante essa ação de abrir o livro de sua vida, o autor é, ao mesmo tempo, escritor/
narrador/ personagem da história.
As narrativas (auto)biográficas, segundo Josso (2010), podem ser compreendidas como
um processo de transformação do sujeito no pensar em si, falar de si, falar do lugar e escrever
sobre si. Esse processo acontece no contexto intelectual, dinamizado pelo próprio conhecimento
do eu e da valorização das experiências individuais e coletivas. Vale salientar que narrativas
como as que priorizam a memória coletiva, em muitos casos, estão sendo esquecidas. Nas
palavras de Halbwacks (1990, p.55):
[...] Em particular se a memória individual pode, para confirmar algumas de
suas lembranças, para precisá-las, e mesmo para cobrir algumas de suas
lacunas, apoiar-se sobre a memória coletiva, deslocar-se nela, confundir-se
momentaneamente com ela, nem por isso deixa de seguir seu próprio caminho,
e todo esse aporte exterior é assimilado e incorporado progressivamente a sua
substância.

Em complemento, o mesmo autor afirma que a memória denota o que fez parte de uma
cultura, em lugares e períodos históricos. Segundo Halbwachs (1999), a memória deve ser
entendida como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído
coletivamente e submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes em uma
sociedade.
Pollak (1992) classifica os fenômenos de memórias coletivas como projeções ou
transferências que, comumente, ocorrem de uma geração para outra. Além dos acontecimentos,
o autor caracteriza também os personagens e lugares da memória. De acordo o autor, os
personagens, assim como os acontecimentos, são caracterizados com sua relação com o fato.
Dessa forma, podem ser personagens diretos ou personagens por tabela. Os lugares de memória,
na analogia de Pollak, podem ser de lembranças pessoais, ou um lugar comum ao coletivo e a
uma determinada geração.
Por meio dessa narrativa (Auto)biográfica, Thiago95, o estudante com deficiência visual,
sujeito desta pesquisa, traz a memória de sua família, de seu trabalho, dos seus estudos. Ele se
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ancora na memória coletiva e parte para a memória individual, que é um ponto de vista da
primeira. Assim ele narra a memória de sua família:
Relata minha mãe que, aos meus seis ou sete dias de nascido, ela ficou
brincando com meus dedinhos, entendo que isso deva ser natural de toda mãe,
até porque os dedinhos de uma criança recém-nascida são realmente belos. Ao
contar meus dedos, ela se assombrou, pois havia percebido que eu tinha seis
dedos em cada mão. A primeira reação dela foi dizer que ‘meu filho é
defeituoso’, pois assim era a maneira como as famílias da época denominavam
as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência. No momento em que
minha mãe descobriu os meus seis dedos, pai estava no trabalho. Ao chegar
em casa, mãe contou ao meu pai. Relata mãe que o pai ficou trêmulo, sem
reação, porém, fora algo momentâneo. Passados alguns dias, os seis dedos
tornaram-se algo de alegria (Narrativa de Thiago, Mossoró, 2019).

Esse relato foi o momento em que a mãe descobriu que ele tinha nascido com seis
dedinhos, mas essa não seria a sua deficiência, e sim a falta de visão. Ao nascer, tendo sido
feitos os primeiros exames no hospital, um dos médicos informou que ele tinha um problema
na visão, porém, os pais não conheciam oftalmologista pediátrico.
Narrando sobre os anos de vivência em seu lugar de nascimento e na cidade de Mossoró,
o entendimento do estudante é de que a superação se faz a cada dia de vida e de lutas coletivas.
Ele diz:
Em 2013, cheguei à cidade de Mossoró/RN com o intuito de começar uma
graduação, visto que já tinha sido informado por diversos oftalmologistas que
iria perder a visão. E, mediante a isto, eu observava que o melhor caminho
que eu poderia traçar era da educação, fazer uma graduação e, quem sabe,
pleitear a oportunidade de ingressar em um concurso público. A convite de
uma amiga, fiz um vestibular em uma faculdade semipresencial que ofertava
o curso de Bacharel em Administração por um preço que eu poderia pagar,
contudo, a faculdade não obtinha recursos acessíveis, o que impossibilitava
que eu cumprisse com os objetivos das tarefas que eram impostas aos alunos.
Isso me entristeceu muito, pois, antes de eu ir a Mossoró estudar, familiares
diziam a mim: ‘Como pode um cego estudar? Se aquieta menino!’( Narrativa
de Thiago, Mossoró, 2019).

O passado, na história de vida do estudante, no refletir e abstrair sobre suas trajetórias,
sobre o dia a dia, abre caminho para adentrarmos nos intervalos da vida, do pensar sobre cada
acontecimento, da autonomia construída, na construção de sua liberdade e na dignidade
resgatada. (QUEIROZ; OLIVEIRA, 2015).
Na continuação da narrativa, o estudante explica: “Após um contexto de deixar minha
terra natal (Santos-SP), vim para o Rio Grande do Norte. Em 2009, mediante a doença de meu
avô materno, acabei morando por quatro anos na cidade de Serrinha dos Pintos. Casei, divorciei
e quando fiquei com apenas vinte por cento da visão, decidi estudar”. Sobre os seus desafios
enfrentados e suas superações, ele diz que não conhecia os recursos de acessibilidade e
tecnologias assistivas e isso o impediu de obter êxito em suas atividades na faculdade. Por isso,
chegou até mesmo trancar a matrícula da faculdade. Porém, ao sair da faculdade determinado
dia, ele encontrou um amigo que fez toda a diferença em sua vida. Assim ele relata:
Neste momento, ele me convidou a sentar em uma calçada onde em um

determinado lugar havia terra. Com os dedos começou a escrever na areia e
disse: Thiago, eu sei onde quero e vou estar em 2015, 2020 e 2030. Você
precisa se planejar! ‘Vou te dar uma dica’, disse meu amigo: Faça o seguinte,
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tranque a faculdade e coloque como meta 2013. Faça um curso
profissionalizante para pegar ritmo de estudos. 2014 um curso técnico e em
2015 entre na faculdade. Fiquei feliz com as metas e, chegando em casa, fui
para o computador e fui traçar metas para minha vida. Este meu amigo
transformou minha forma de viver (Narrativa de Thiago, Mossoró, 2019).

A troca de experiências com os outros, o diálogo entre si e com o outro, as vivências
com a diversidade, o exercício para estabelecermos nossos elos, o conhecimento direto de
situações e contextos circunvizinhos fazem parte do crescimento do ser humano. De acordo
com Thiago:
Como foi traçado entre mim e meu amigo, me inscrevi em um curso
profissionalizante em 2013 e em maio de 2014 iniciei um curso Técnico em
Logística. Porém, até o momento, eu só conhecia a lupa do Windows, a qual
eu utilizava com aumento de duzentos por cento. No curso técnico, conheci
uma estudante de administração que me falou que Mossoró detinha um centro
de apoio à pessoa com deficiência visual, que era chamado de CADV. Fiquei
contente com a notícia e, no mesmo dia, fui a este centro de apoio. No centro
fui informado sobre as tecnologias assistivas e que elas poderiam promover as
pessoas com deficiência visual (Narrativa de Thiago, Mossoró, 2019).

A importância de uma política pública voltada para a Educação Especial, Diversidade e
Inclusão, na perspectiva do respeito ao próximo e a si mesmo, faz toda a diferença na vida de
uma pessoa com deficiência. Ao frequentar o CADV, Thiago conheceu as tecnologias.
Fiquei interessado com os leitores de tela do celular. Como era prático!
Diversas pessoas com deficiência visual estavam utilizando, entretanto, só a
voz dos leitores de tela que não achava interessante. Uns do que falou comigo
foi João Ferreira, pessoa cega, servidor do município e membro da associação
de deficientes visuais que funcionava no mesmo prédio. Ele conversou um
pouco comigo sobre as dificuldades das pessoas com deficiência visual em
Mossoró e disse que, para que as pessoas com deficiência pudessem ter uma
qualidade de vida, elas teriam que constantemente lutar por seus direitos
(Narrativa de Thiago, Mossoró, 2019).

Logo em seguida, o estudante se deparou com situações que despertaram ainda mais seu
interesse em aprender a utilizar as tecnologias assistivas. Foi quando sentiu-se desrespeitado na
sala de aula do curso técnico que estava realizando. Ele conta:
Fui me envolver mais com as tecnologias assistivas quando fui de uma forma
desrespeitado em sala de aula, no curso técnico. Em uma aula de matemática
financeira, perguntei ao professor o que havia no quadro, o mesmo ficou
calado. Após perguntar três vezes, na terceira ele explanou: Não tenho culpa
se a instituição aceitou ter uma pessoa com deficiência visual. Na hora fiquei
tão consternado que comecei a tremer de raiva. Entretanto, levantei a cabeça
e disse ao professor: Também não tenho culpa se a instituição contratou um
professor que não sabe utilizar metodologias inclusivas. Após este fato, uns
colegas pediram para eu processar o professor, mas a raiva era maior por outro
motivo. Naquele momento, senti-me obrigado a tentar fazer alguma coisa para
que nenhuma pessoa com deficiência visual viesse a passar pelo o que eu
passei, As Tecnologias Assistivas seriam o meio pelo qual as pessoas com
deficiência visual não passariam por isso (Narrativa de Thiago, Mossoró,
2019).
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Ao se referir ao desrespeito que sofreu, o estudante foi levado a pensar em seus
momentos de desafios e rupturas. Assim, pode perceber que viver com o outro, em sociedade,
fazer parte do cotidiano de cada um torna-se uma tarefa difícil, mas não impossível. Essas
diferenças culturais, sociais e os desafios constantes conduzem a mudanças rumo à superação
e a novas conquistas. Segundo Thiago:
Em vez de processar o professor, em momento posterior, fui conversar com
ele, e, ele me disse que não sabia o que fazer. Havia por parte dele uma
ignorância pelo desconhecimento de metodologias inclusivas. Observando
que ele queria aprender mais sobre as deficiências, comecei a encaminhar
artigos que ilustrassem sobre a temática. Ao narrar os fatos a outro professor,
ele disse que a única forma que haveria para eu mudar essa história da
segregação das pessoas com deficiência era começar escrever artigos
científicos e me tornar um pesquisador na área, porém eu não sabia como
escrever um artigo. Neste momento, pedi a amiga que estava cursando
administração que me ensinasse a pesquisar, e ela disse que me ensinaria. A
partir daí comecei a aprender a escrever artigos e a procurar formas de tornar
a vida das pessoas com deficiência mais acessíveis (Narrativa de Thiago,
Mossoró, 2019).

Sobre a importância das TAs, Vitória (2019, p. 2) elucida que:
[...] devem ser consideradas como recurso essencial que enriquece os
processos de ensino e de aprendizagem, contribuindo diretamente para a
acessibilidade e para o desenvolvimento de todas as áreas sensoriais e motoras
da criança como, também, de sua própria cultura.

O processo de aprendizagem de Thiago sobre os recursos tecnológicos de leitores de
tela aconteceu quando perdeu o celular e um amigo do CADV o incentivou a comprar um novo,
com leitor de tela. No tocante a esse recurso, Teixeira (2015, p. 1) aponta:
Leitores de tela são softwares usados para obter resposta do computador por
meio sonoro, usado principalmente por deficientes visuais. O programa vai
percorrendo textos e imagens e lendo em voz alta tudo o que ele encontra na
tela, assim como as operações que o usuário realiza com as teclas
alfanuméricas e os comandos digitados.

Com o celular novo, Thiago procurou saber como se usava o leitor de tela. De início,
sentiu um pouco de dificuldade, mas em questão de três dias já estava dominando o recurso.
Para fins de esclarecimento, os smartphones já vêm com o recurso de acessibilidade de leitor
de tela. No Android consta o TalkBack e no Iphone o VoiceOver.
Após aprender a utilizar o leitor de tela no smartphone, Thiago foi conhecer os leitores
de tela dos computadores, dentre os quais utilizou o NVDA, Dox Voz e o Jaws. Existem outros,
mas o estudante teve acesso a esses, os mais utilizados por pessoas com deficiência visual.
Ao término do curso técnico, Thiago precisou escrever o Trabalho de Conclusão de
Curso ( TCC), então pensou em fazer algo que ajudasse as pessoas com deficiência visual a não
passarem pela mesma dificuldade que ele, otimizando as problemáticas que as impedem de
adquirir autonomia. Em conversa com seu orientador, descobriram o Qr Code. quede acordo
com Prass (2011, p. 1):
É um código de barras em 2D que pode ser escaneado pela maioria dos
aparelhos celulares que têm câmera fotográfica. Esse código, após a
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decodificação, passa a ser um trecho de texto, um link e/ou um link que irá
redirecionar o acesso ao conteúdo publicado em algum site.

Thiago pensou então em utilizar o Qr Code atrelado ao leitor de tela do celular,
colocando o código de barras bidimensional em cada slide. Isso possibilitaria que a pessoa com
deficiência tivesse sua autonomia. Segundo Queiroz, Souza e Costa (2016, p, 588), “[...] o
aplicativo que decodifica códigos de barras bidimensionais viabiliza que PDV’s possam obter
informações em slides projetados, folders, textos em papel ofício e demais formas que possam
ser aplicadas.”
No meio do ano de 2015, Thiago iniciou a graduação em Direito. O curso exigia muitas
feituras. No entanto ele diz:
A universidade não detinha recursos acessíveis. E por meio de uma burocracia
imensa poderia ter o apoio ao profissional ledor. Contudo, o tempo que levaria
entre requerimentos e pedidos tomava todo o tempo de estudo e a pessoa não
conseguiria obter o conhecimento necessário para atingir os objetivos de cada
disciplina. Observando que boa parte dos livros em PDF era no formato de
imagem, e querendo dar celeridade nos estudos, uma certa manhã, no mês de
agosto, criei um grupo no Whatsapp onde só havia eu, e copiei o texto da
internet e colei no grupo por meio do Whatsapp Web. Automaticamente o
texto chegou ao meu celular e o leitor de tela do celular leu de forma que me
proporcionou celeridade em meus estudos. Desta forma, utilizando o
whatsapp e o leitor de tela do smartphone, torna-se uma tecnologia assistiva
muito viável para pessoas com baixa visão. Esta metodologia venho utilizando
desde é primeiro semestre do meu curso, e ela me possibilita uma maior
autonomia em meus estudos. No período da graduação, somente precisei de
um profissional ledor nas provas, pois, para estudar, foi este meio utilizado
para viabilizar meus estudos. Acredito que se esses conhecimentos forem
propagados, vamos possibilitar que mais pessoas com deficiência visual
possam ser mais autônomas, propiciando-lhes uma melhor qualidade em seus
estudos (Narrativa de Thiago, Mossoró, 2019).

Para definir melhor o Whatsapp, o site Olhar Digital (2018, p. 1) explica:
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. O programa tem mais de 1,5
bilhão de usuários ativos mensais espalhados por mais de 180 países.

Como foi visto, todos os processos e práticas relacionados a uma Educação Inclusiva,
com as opções metodológicas valorizadoras das diferenças e a busca dos recursos de
Tecnologias Assistivas, fazem-se necessários para a inclusão de alunos com deficiência.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Ao término desse trabalho, percebemos ser engrandecedor construir narrativas que
ressaltam desafios e superação, incluindo experiências de vida familiar e acadêmica. Essa ação
possibilita também uma reflexão para um novo olhar na sala de aula, no sentido de procurar
garantir aos alunos com deficiência visual o direito de aprender, ser, conviver e conhecer o seu
espaço de inclusão.
A (auto)biografia é, pois, de fundamental importância para o pensamento e reflexão do
sujeito com deficiência visual. Através da narrativa das experiências de Thiago entendemos que
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é possível contribuir com outros e nos transformar para que haja uma mudança em nossa própria
busca do aprender e ensinar.
A narrativa aqui apresentada sem dúvida contribui para uma maior discussão acerca da
inclusão nas universidades e do conhecimento e utilização das tecnologias assistivas pelos
alunos com deficiência. Todavia, percebemos a necessidade de modificações em vários
aspectos, como acessibilidade, questões atitudinais, políticas públicas voltadas para a inclusão.
Entender como o aluno Thiago constituiu sua identidade e como ocorreu o seu processo de
inclusão, tem relevância social para todas as pessoas com algum tipo de deficiência, pois
oportuniza maior acessibilidade e autonomia à vida de pessoas com deficiência visual
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CONSTRUÇÃO DA RESILIÊNCIA: pesquisa e a problematização da realidade
Sara Cristina do Couto Silva96
Hostina Maria Ferreira do Nascimento97

RESUMO
O presente texto realiza recorte teórico sobre o percurso metodológico desenvolvido em uma
pesquisa de mestrado - realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação –
POSEDUC/UERN - de natureza qualitativa, que buscou identificar na trajetória histórica e
(auto)formativa de uma professora do Curso de Pedagogia/UERN, proveniente da zona rural,
elementos importantes que colaboraram para a construção da resiliência e da superação dos
desafios durante a sua formação pessoal e profissional. Além do que, buscou perceber como se
deu o processo de elaboração e quais contextos colaboram ou não para a construção desses
elementos durante sua trajetória formativa. Para alcançar os objetivos apontados, utilizamo-nos
da metodologia da problematização da realidade baseada nas ideias do educador Paulo Freire,
dinâmica de reflexão que fundamentou os estudos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002)
sobre a produção de conhecimentos. Tais estudos compreendem o processo de pesquisa em 3
momentos pedagógicos: Estudo da Realidade (ER), Organização do Conhecimento (OC) e
Aplicação do Conhecimento (AC), etapas que se complementam e produzem elementos
importantes e necessários ao tema abordado. Ainda, enquanto dispositivo de pesquisa, na busca
pelo aprofundamento dos estudos, recorremos ao que intitulamos de ‘círculos de cultura’
baseados nos pressupostos freireanos, momentos de diálogo e reflexão coletiva que é posto em
prática a horizontalidade dos saberes. A não linearidade, integração da consciência,
experiências, aprendizagens, conquistas e acepções percebidas de forma intencional ou não,
fortemente presentes nos ‘círculos de cultura’ estão previstos também na pesquisa
(auto)biográfica (JOSSO, 2010), características que coadunam com a metodologia da
problematização da realidade e permitem ao pesquisador a produção de novos conhecimentos
a partir de interações coletivas e/ou individuais. Semelhanças entre saberes de pensadores e
áreas diferentes, que devem ser consideradas e trazidas para aprimorar o nosso estudo. Esta é
uma pesquisa que vai se delineando durante a prática, de maneira que o percurso ofertado pelas
narrativas registradas possibilitam a problematização da realidade estudada, procurando
contemplar os seres humanos participantes em sua totalidade. Portanto, uma possibilidade
metodológica de pesquisa que sempre está permitindo novos questionamentos, à medida que
autoriza o pesquisador a descobrir seus próprios caminhos, limites e possibilidades em uma
pesquisa que se faz na prática e na interação com a realidade pesquisada.
Palavras chave: problematização da realidade; resiliência; (auto)formação; (auto)biografia.

INTRODUÇÃO
O presente texto realiza recorte teórico sobre o percurso metodológico desenvolvido em
uma pesquisa de mestrado - realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação –
POSEDUC/UERN - de natureza qualitativa, que buscou identificar na trajetória histórica e
(auto)formativa de uma professora do Curso de Pedagogia/UERN, proveniente da zona rural,
elementos importantes que colaboraram para a construção da resiliência e da superação dos
desafios durante a sua formação pessoal e profissional. Além do que, buscou perceber como
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Professora Doutora do Programa de Pós-graduação em Educação – POSEDUC/UERN – e-mail:
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se deu o processo de elaboração e quais contextos colaboram ou não para a construção desses
elementos durante sua trajetória formativa.
Para alcançar os objetivos apontados, utilizamo-nos da metodologia da problematização
da realidade baseada nas ideias do educador Paulo Freire, dinâmica de reflexão que
fundamentou os estudos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) sobre a produção de
conhecimentos. Tais estudos compreenderam o processo de pesquisa em 3 momentos
pedagógicos: Estudo da Realidade (ER), Organização do Conhecimento (OC) e Aplicação do
Conhecimento (AC). Esta metodologia de pesquisa constitui-se em um processo não linear com
etapas que se dividem na nomenclatura mas não no processo, pois sutilmente interagem umas
com as outras, em um método dialético de complementaridade na busca por elaborar de forma
crítica e reflexiva novos conhecimentos. Problemas que são identificados da vivência coletiva
possibilitam ao pesquisador o aprofundamento das problematizações a luz da teoria e apontam
para a construção de novas ideias e percepções, as quais podem ser aplicadas à realidade
estudada com vistas a sua transformação.
A pesquisa que utiliza-se da metodologia da problematização da realidade não possui
uma ordem pré-definida, esta vai delineando-se durante a prática. No caso específico desta
pesquisa de dissertação, fizemos uso de um dispositivo de pesquisa inspirado nos ‘círculos de
cultura’ freireanos, de maneira que além da escuta de narrativas individuais, foram realizadas
discussões temáticas coletivas com o intuito de viabilizar a problematização da realidade
estudada. Por meio das narrativas dos participantes envolvidos no ‘círculo de cultura’ foi
possível contemplar os seres humanos com ênfase em suas experiências, sentimentos,
interpretações e atitudes em cada momento vivido. Em contato com várias vozes e opiniões,
esta metodologia tem permitido novos questionamentos, à medida que autoriza o pesquisador
a descobrir seus próprios caminhos, limites e possibilidades em uma pesquisa que se faz na
prática e na interação com a realidade pesquisada, e que trabalha na compreensão freireana de
que não existem respostas definitivas ou prontas, pois ‘o mundo não é, está sendo’ (FREIRE,
2018).
PESQUISA FREIREANA E A PROBLEMATIZAÇÃO DA REALIDADE
A contribuição do pensamento freireano para a prática da pesquisa está pautado do
diálogo, ou seja na ação-reflexão-ação, na qual o homem age ao mesmo tempo que faz reflexões
com vistas a trazer transformações para sua realidade. Estas são dimensões que se
complementam não havendo possibilidades de produzir frutos agindo na individualidade
(FREIRE, 1983). Seguindo esta linha de pensamento, a pesquisa considera o pensamento crítico
e reflexivo do pesquisador, valorizando não somente a (auto)reflexão mas também o
compartilhamento e a construção de saberes em meio a coletividade. A metodologia da
problematização da realidade (DELIZOICOV, ANGOTTI E PERNAMBUCO, 2002), baseada
nas ideias de Freire, permite colocar em relevo situações problema reais inerentes ao cotidiano
do pesquisador que, motivado por questionamentos, busca desvendar cientificamente o
problema encontrado. Para Severino (2000), os trabalhos científicos precisam despontar de uma
atividade de pesquisa e reflexão que apresentem pessoalidade, no sentido de que o problema
estudado faça parte da realidade social do pesquisador. Isto posto, enquanto servidora da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, vivenciado rotinas e contatos diários
com docentes e discentes fui testemunha de conversas de corredores, de confidências, de relatos
de vida que me puseram a fazer observações de um dia a dia que está continuamente
entrelaçando-se com minhas atividades laborais.
Ao longo de 7 anos de Instituição, sempre admirei-me com a árdua rotina de alguns
alunos, do Curso de Pedagogia, que enfrentaram na infância dificuldades para permanecer nos
estudos, e que na juventude o contexto vivido não é diferente, entretanto continuam firmes em
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seus ideais. Passei a indagar-me: como são construídas esta resiliência e força de superação em
busca do objetivo pretendido? Quais elementos são mais marcantes na construção desta
resiliência e da superação dos desafios em busca de uma formação?
Diante desses questionamentos iniciais, surgiu o interesse na busca de compreender
como estes alunos, especificamente advindos da zona rural, constroem paulatinamente esta
resiliência e chegam até a Universidade. Alunos provenientes de família humildes, muitas vezes
pais analfabetos, sem recursos financeiros, que têm para oferecer aos seus filhos apenas as
experiências de uma vida sofrida, enfrentada no dia a dia, sem perspectivas, mas que se
esmeram em apontar qual o caminho a ser percorrido. Um caminho que nunca fora antes
trilhado por qualquer familiar, passos incertos, porém importantes de tanto ouvir os outros
falarem no ‘virar gente’ por meio dos estudos. Experiências cotidianas, curiosidades,
inquietações frente ao mundo, interações relacionais na vida, e o despertar para a necessária
desbanalização e desnaturalização do cotidiano, imprimidas na ideia Freireana da importância
da ‘ad-miração do mundo’ (FREIRE, 1983), conduziram-me ao problema da pesquisa.
Em consonância com as ideias freireanas sobre o livre pensar, refletir e sobre o emprego
constante de um ‘por quê’ a tudo aquilo que é apresentado pelo mundo, e ainda com o intuito
de não deixar acomodar-se com respostas prontas a fim de exercitar a essência humana curiosa
e cognoscente (FREIRE, 1983), adotamos a metodologia da problematização da realidade para
direcionar este estudo. A dinâmica de produção de conhecimento baseada em Freire está
presente nas ideias de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) que também alicerça a
compreensão do modo de fazer pesquisa de Nascimento, Pernambuco e Lima (2017) os quais
discorrem sobre a problematização do estudo a partir dos chamados 3 momentos pedagógicos:
O estudo da realidade (ER) é o despertar do interesse sobre as situações da
realidade que demonstram e requerem a necessidade de estudo para interpretálas, instigando ações transformadoras. A organização do conhecimento (OC)
é o estudo das questões da problematização fundamentado teoricamente. E a
aplicação do conhecimento (AC) permite que características gerais do
conhecimento construído possam ser aplicadas à compreensão de outros
conhecimentos, fenômenos e situações (NASCIMENTO; PERNAMBUCO;
LIMA, 2017, P. 7).

A pesquisa problematizadora da realidade, busca perceber além daquilo que está
facilmente posto aos olhos do pesquisador. Podemos dizer que ela buscar complicar
inicialmente um dado que esta supostamente claro, com perguntas e questionamentos
complexos, para que em seguida tudo isso possa colaborar para a construção de um novo
conhecimento. Ou seja, é a desbanalização, é prática da curiosidade (auto)crítica francamente
posta em discussão pelo educador Paulo Freire, e que podemos reconhecer como necessária
para que o homem possa continuar a interagir e transformar o mundo ao seu redor.
Compartilhando deste raciocínio, Nascimento, Pernambuco e Lima (2017, p. 6) nos dizem que
a produção do conhecimento “(...) se dá não pela pura acumulação, mas pelas rupturas e
descontinuidades que compõe o seu processo. Por isto, sua apropriação considera a “dimensão
processual” de suas conclusões e produtos”. Ou seja, durante toda a pesquisa freireana é
possível desfrutar de novas descobertas e revisões de antigos conceitos, fato que colabora para
que todo o processo produza frutos e compreensões, e não somente resume-se a idealizar um
saber final. Todo o caminho percorrido tem sua importância para o conhecimento elaborado e
todas as etapas convergem para o resultado final.
Seguindo as etapas pedagógicas da pesquisa, partindo das curiosidades anteriormente
relatadas, realizei um estudo exploratório, que consistiu em um estudo da realidade (ER), no
qual elaborei questões para conhecer o perfil social, econômico e familiar de 3 professoras do
Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do
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Norte, advindas da zona rural e potenciais participantes do estudo. A escolha pelas professoras
e não pelos alunos foi definida diante da suposta maturidade e experiências vividas pelas
docentes, uma trajetória que permitiria reviver e refletir sobre o percurso da vida escolar,
acadêmico e profissional de forma mais aprofundada.
Com o propósito de valorizar os significados subjetivos implícitos nas informações e
fornecer elementos de análise à pesquisa, ao invés de utilizar um questionário simples, apenas
com questões objetivas, procurei estimular, com as perguntas, o desejo das participantes
escreverem sobre suas experiências de vida, lançando mão da (auto) biografia que, para Finger
e Nóvoa (2010, p. 23), “permite que cada pessoa identifique na sua própria história de vida
aquilo que foi realmente formador”. Neste momento da pesquisa, fica claro que ao mesmo
tempo que realizo um Estudo da Realidade (ER) necessito embasar-me teoricamente para obter
mais segurança no desenvolvimento do estudo, ou seja, realizo a Organização do Conhecimento
(OC).
É importante ressaltar que estudos que envolvem a subjetividade humana não são fáceis
de realizar. Apesar de uma pesquisa qualitativa permitir o livre, criativo e intuitivo filosofar
sobre as problemáticas cotidianas, Severino (2000, p. 148) chama atenção para o rigoroso
estudo científico que precisa ser desenvolvido a nível de pós-graduação.
Não há lugar, neste nível para o espontaneísmo, para o diletantismo, para o
senso comum e a mediocridade. Aqui se define a exigência da logicidade e da
competência. Além da disciplina imposta pela metodologia geral do
conhecimento e pelas metodologias particulares das várias ciências, exige-se
ainda a disciplina do compromisso assumido pela decisão da vontade. Ao pósgraduando, como a qualquer pesquisador, impõe-se um empenho e um
compromisso inevitáveis, sem os quais não há ciência e nem resultado válido.

Deste modo, a pesquisa qualitativa somente se concretizará mediante uma indispensável
e bem executada fundamentação teórica que apresente-se como pano de fundo sobre a temática
estudada. No entanto, o mais relevante é tudo o que será produzido, criado, reinventado e que
produza uma colaboração importante para a ciência e para a sociedade.
Ao entrar em contato com as realidades apresentadas, optei por continuar o estudo com
apenas uma professora. Esta escolha esteve intimamente ligada ao fato de perceber o
envolvimento desta com cada detalhe relatado, com o comprometimento de fornecer
informações ricas já nos primeiros relatos de sua história. A professora escolhida para colaborar
com a pesquisa já passou pela graduação, pós-graduação e foi aprovada em concurso público
para a docência, chegando a um patamar almejado por muitos. Nasceu e cresceu na zona rural,
frequentou no ensino básico uma escola pública rural e no ensino médio uma escola pública
urbana. E, apesar da realidade ter se apresentado como um desafio, a resiliência construída a
fez superar a maioria das dificuldades.
Pautada na compreensão sobre o sentido formativo das (auto) biografias e histórias de
vida, o intuito é que a narrativa de si da professora possa favorecer a prática da reflexão sobre
o seu percurso de vida, evidenciando seus conceitos de mundo, práticas e compreensões que se
transformaram ao longo dos anos.
Neste sentido, é importante que tratemos da diferença que há entre a pesquisa (auto)biográfica
e a literatura (auto)biográfica. Para Passegi e Souza (2017), as pesquisas que envolvem histórias
de vida são muito mais que uma simples narrativa, são momentos de reflexão em que há a
transformação de memórias em conhecimentos, um processo constante de ‘interpretação e
reinterpretação’. Na pesquisa (auto)biográfica as “narrativas não coincidem com aquelas da
maioria das autobiografias (literárias) que são escritas para um público mais amplo e respondem
a critérios e interesses editoriais mais específicos” (PASSEGI, SOUZA; 2017, P.16), o relato
acontece na perspectiva do conhecer a si mesmo, produzir saberes e reorientações das trajetórias
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de vida, os chamados ‘momentos-charneira’ (JOSSO, 2010, P.70), que proporcionam
momentos de confronto consigo mesmo. A literatura (auto)biográfica busca contar uma história
de vida para um público de leitores, a pesquisa (auto)biográfica aprofunda-se no relato de vida,
por meio de problematizações e questionamentos com vistas a produção de conhecimento.
Debruçada sobre o relato de vida da participante escolhida, ao iniciar o estudo da
realidade, percebi alguns elementos fortemente presentes: limitações, resiliência, superação e
(auto) formação. Estas são vivências que representam os pontos mais fortemente presentes na
pesquisa, que envolveram e nortearam o desenvolvimento do estudo. Podemos dizer que estas
são as palavras geradoras que fundamentaram o estudo teórico inicial
O estudo da realidade (ER) inicial permitiu o diálogo entre os questionamentos iniciais
da pesquisadora e os conceitos identificados como mais adequados para compreender a
realidade estudada. A primeira abordagem do problema foi importante para identificar palavras
geradoras que foram intuitivamente delineando o início da pesquisa. Nascimento, Pernambuco
e Lima (2017) apontam que, na pesquisa, estas palavras geradoras podem ser compreendidas
como unidades temáticas iniciais.
Os diálogos problematizadores realizados a partir das palavras geradoras indicaram
limitações, desafios a serem superados ao olhar do pesquisador. É importante aqui diferenciar
‘limitações’ de ‘situações-limite’, pois a primeira é identificada pelo pesquisador/ouvinte da
narrativa, já as situações-limites - “dificuldades que os sujeitos identificam individual ou
coletivamente em sua realidade, que à primeira vista parecem obstáculos intransponíveis, mas
com as quais é inconcebível prosseguir convivendo de maneira harmônica” (NASCIMENTO,
2011, P. 63) - somente quem a vivencia poderá reconhecê-la como tal, pois é por meio da
vivência dos enfrentamentos presentes no cotidiano de cada um que se pode identificar tais
desafios (FREIRE, 1983). Situações-limite quando identificadas são importantes para a
pesquisa, afinal são capazes de apontar para a emersão das unidades temáticas, a partir das quais
o pesquisador terá material para o desenvolvimento de conhecimentos teóricos valiosos para
desvelar aprofundamentos relacionados ao problema do estudo, destarte encontrar
possibilidades para sua transformação (NASCIMENTO; PERNAMBUCO; LIMA, 2017).
De posse das unidades temáticas iniciais extraídas da narrativa (auto)biográfica da
professora que inspirou a pesquisa, com o intuito de desbravar subjetividades não percebidas,
foi lançado mão do ‘círculo de cultura’ enquanto dispositivo de produção de dados. O ´círculo
de cultura’ inspirado na metodologia de produção de conhecimentos do educador Paulo Freire,
foi realizado junto ao Grupo de Extensão Diálogos e Educação Popular em Paulo Freire –
LEFREIRE, do qual participo, e compreende:
Em lugar do professor, com tradições fortemente “doadoras” o Coordenador
de Debates. Em lugar da aula discursiva, o diálogo. Em lugar do aluno passivo,
o participante de grupo. Em lugar dos programas alienados, programação
“reduzida modificada” em unidades de aprendizado (FREIRE, 2006, p. 111).

Partindo da concepção freireana sobre a abordagem do problema em coletividade, no
‘círculo de cultura’ realizado, empregamos o diálogo livre sobre as trajetórias de vida. Por meio
dos relatos e problematizações das limitações percebidas, bem como, a expressão de detalhes
sobre as trajetórias (auto)formativas de cada um, a atividade de pesquisa voltou-se para a coleta
de elementos comuns que apontassem os caminhos da construção da resiliência na vida dos
participantes.
O ‘círculo de cultura’ realizado contou com a participação de alguns membros do grupo
de extensão LEFREIRE, familiares e amigos da professora que inspirou o mote desta pesquisa.
Uma sala de aula foi preparada para este momento. Como preveem os círculos freireanos, as
cadeiras foram colocadas em círculo para que todos pudessem se ver durante as falas. Com os
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assentos dispostos em círculo, todos os participantes sentaram-se lado a lado, ombro a ombro,
de modo aleatório com o objetivo facilitar a oportunidade de fala.
No centro do círculo, no chão emoldurado por toalhas de chita - tecido utilizado em
festas populares do sertão nordestino propositalmente inserido na atividade em alusão à vida
rural - foram colocadas imagens aleatórias a fim de garantir a livre manifestação dos relatos e
memórias das histórias de cada um: bonecas de pano, livros, plantação de milho, terreno árido
e seco, curral, garrafa térmica, imagem de São José, imagem de Santa Luzia, professora em sala
de aula, galinhas, balde com ovos, ônibus escolar, fotos do arquivo pessoal da professora, que
inspirou a pesquisa. Além de objetos, como: garrafas de plástico com milho e outra com feijão,
livros, rádio, tela pintada com imagem sertaneja, entre outras imagem e objetos. Sempre
observando evitar direcionamentos fechados dos diálogos.
Somente citadas no texto, as fotos parecem não ter sentido algum pois nem todas têm
conexão uma com a outra, porém para quem viveu algo marcante em sua vida ao olhar a
imagem, naquele momento, pôde evocar lembranças que quando expostas na coletividade
colaboraram para embalar o diálogo do círculo que se tornou uma tarde agradável de
aprendizados com a vida e com a história do outro.
Estas rememorações são importantes para que a reflexão individual e coletiva que
ocorrem nos círculos viabilizem “ao pesquisador enxergar melhor as ações e intenções da
pesquisa, contribuindo assim, para o processo de problematização, conscientização,
emancipação e transformação coletiva” (NASCIMENTO; PERNAMBUCO; LIMA, 2017, P.
53).
Após a transcrição deste ‘círculo de cultura’ percebemos alguns elementos fortemente
presentes nos discursos que puderam nos apontar os desafios comumente vivenciados no
cotidiano de cada pessoa em sua vida pessoal e escolar. Neste sentido, buscamos compreender
o que o coletivo produziu em relação a cada situação, valorizando o individual a partir de uma
percepção mais ampla, ou seja tentando trazer o olhar não só do ponto de vista de um indivíduo,
mas de toda uma coletividade.
As falas estavam marcadas pela importância da troca de experiências para o crescimento
individual de cada um, questões sociais e individuais que se constituíram em barreiras de
enfrentamento, e/ou elementos que contribuíram para a superação dos desafios. Dentre estes
aspectos destacaram-se: dificuldade do deslocamento até a escola, a opressão social e a ausência
da implementação de políticas públicas que colaborassem com a redução os desafios a serem
enfrentados pela coletividade, dentre outras situações e interações que oportunizaram a
transformação das realidades de cada um.
Na metodologia fundamentada no pensamento de Paulo Freire, as situações-limite são
importantes fontes para estudo e por este motivo são chamadas de “unidades temáticas” por
Angotti, Delizoicov e Pernambuco (2002). Estas situações-limite/unidades temáticas quando
problematizadas à luz da teoria durante a etapa da Organização do Conhecimento (OC)
possibilitam a transformação de conhecimentos prevalentes98 em novos conhecimentos, e
constitui-se em um momento bastante importante para alcançar os objetivos da pesquisa, que
finalizam com o retorno dos resultados à realidade estudada, Aplicação do Conhecimento (AC)
(NASCIMENTO, 2011).
A problematização da realidade, baseada no pensamento de Paulo Freire, permitem que
os questionamentos iniciais apontados e as observações do cotidiano ofertem ao pesquisador a
possiblidade de “aprender a fazer, fazendo e refletindo sobre o fazer”, em um movimento
dialético da pesquisa (NASCIMENTO; PERNAMBUCO; LIMA 2017, P. 5)
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A pesquisa fundamentada no pensamento de Paulo Freire é um prazeroso
processo que envolve a elaboração e reelaboração crítica e criativa na busca
de estabelecer o diálogo entre a vivência do grupo e a criação subjetiva do
pesquisador. As interações são momentos de ouvir, ponderar e assimilar os
conhecimentos ofertados pelo outro. A (auto) reflexão promovida nesses
momentos permite ao pesquisador enxergar melhor as ações e intenções de
pesquisa, contribuindo, assim, para o processo de problematização,
conscientização, emancipação e transformação coletiva (NASCIMENTO;
PERNAMBUCO; LIMA, 2017, P. 7)

Esta metodologia proporciona direcionamentos maleáveis ao estudo, e possibilita que a
pesquisa vá se construindo passo a passo sem previsões exatas, de maneira que o percurso
ofertado pelas narrativas registradas possa viabilizar a problematização da realidade estudada,
de modo a contemplar os seres humanos participantes em sua totalidade.
Deste modo, a realização do ‘círculo de cultura’ possibilitou o rememorar de histórias de vida
e a compreensão sobre a construção da resiliência, a partir das limitações percebidas por cada
participante, bem como, consequentes momentos de superação dos desafios e a (auto) formação
alcançada após cada momento de reflexão e amadurecimento. Estes elementos puderam ser
descobertos por meio do recorte de cada lembrança, de cada trajetória de vida de exposta,
explorações subjetivas que encaminharam a pesquisa para realização da Organização do
Conhecimento (OC), etapa na qual surgiu experiências e estratégias comuns de enfrentamento,
além dos mecanismos de construção e coadjuvantes que normalmente contribuem para este
desenvolvimento pessoal.
Frisamos que esta é somente uma parte da pesquisa, pois já existem planos de um
segundo ‘círculo de cultura’ para problematizar todo o conhecimento que foi elaborado,
constituindo-se um retorno a etapa anterior, ER, ao mesmo tempo que uma AC, pois a
recorrência da problematização permite que os conhecimentos construídos sejam postos para
confronto/discussão com outros tipos de saberes/conhecimentos (NASCIMENTO;
PERNAMBUCO; LIMA, 2017).
Em síntese, as palavras geradoras localizadas no relato autobiográfico da professora
foram organizadas em “unidades temáticas iniciais” e problematizadas junto ao LEFREIRE em
um “círculo de cultura” com a participação de familiares e amigos. Desta experiência coletiva
surgiram “unidades temáticas”, que em um segundo momento deverão ser novamente
problematizadas em um outro ‘círculo que cultura’ para que neste momento haja
aprofundamentos de reflexões, revisões de pontos de vista e confirmações de conhecimentos
produzidos que haviam sido elaborados a partir das reflexões produzidas pelos primeiros relatos
do círculo.
A ideia desta pesquisa também é a de fortalecer a concepção de que “Não se trata de
aproximar a educação da vida (...), mas de considerar a vida como espaço de educação”
(DOMINICÉ, 2010, p 203). Nesta percepção, experiências de vida que não são valorizadas pela
escola regular ou por nós mesmos em nosso dia a dia, são capazes de nos trazer o
amadurecimento necessário para caminhar nas estradas tortuosas da vida, fomentando a
resistência e persistência frente aos obstáculos. Portanto, a metodologia da problematização da
realidade colabora para que possamos perceber as intercessões e profundidades que coabitam
os espaços de vida e da educação por meio de uma metodologia que capta problemas reais do
cotidiano, realiza (auto)críticas e busca soluções de sujeitos que são autores e atores desta
mesma realidade, em um processo de ação-reflexão-ação que se chama diálogo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Pesquisar, problematizar e sistematizar os dados coletados na metodologia freireana
requer uma intensa e necessária atividade intelectual com a finalidade de elaborar novos
elementos, diferentes ângulos de compreensão sobre um determinado problema, fazendo surgir
em meio à pesquisa, o novo ou o diferente.
Diante desse percurso, que ainda não chegou ao fim, percebemos que tão importante
quanto o resultado, é o processo para se chegar nele, pois a cada etapa da pesquisa podemos
perceber que os caminhos são construídos passo a passo, muitas vezes de forma ousada e
inédita, produzindo novas aprendizagens e conhecimentos, em um percurso que perpassa o
individual e o coletivo, contemplando todos os tipos de saberes. Para cada questionamento,
muitas reflexões, pois é na coletividade freireana que as inquietações acalmam-se e fazem surgir
respostas e tantas outras perguntas, que contribuem efetivamente para o crescimento do
pesquisador, além de ampliar o seu olhar diante de o que é fazer pesquisa em meio a um mundo
que está acontecendo constantemente. Desse modo, busca-se entrelaçar orientações, citações e
concepções próprias, a fim de tecer reflexões e produzir novos conhecimentos de forma
emancipada, audaciosa e intuitiva, imprimindo ideias e pensamentos pessoais.
O uso do ‘círculo de cultura’ inspirado no pensamento freireano enquanto dispositivo
de pesquisa demonstra na prática de que todos têm um papel importante, um saber a ser
considerado e que quando em cooperação, ofertam diferentes olhares e pontos de vista para a
pesquisa.
A não linearidade que envolve os três momentos pedagógicos da pesquisa permite que
o pesquisador, ao ouvir os relatos, alimente uma tempestade de questionamentos que,
provavelmente irão surgir. A dialética que envolve os três momentos pedagógicos da pesquisa
contribui não só para incrementar as ideias do pesquisador, mas também para que os
colaboradores da pesquisa vivenciem momentos de pausa para a reflexão e elaboração de
respostas. Este rico momento de diálogo favorece a (auto)formação de todos os sujeitos
envolvidos, pois para Nóvoa (2010, p. 167) “A formação é inevitavelmente um trabalho de
reflexão sobre os percursos da vida”.
A escuta atenta e a interação fazem parte do escopo da produção de dados, seja na escrita
de si, seja na entrevista narrativa, em uma pesquisa em que o pesquisador não é mero
observador. As informações resultantes da interação entre pesquisadores e participantes da
pesquisa resultam nos dados teóricos produzidos. Neste caso, os participantes da pesquisa não
serão somente doadores de informações, serão sujeitos ativos e participantes de uma pesquisa
que está sendo feita na coletividade.
Os três momentos pedagógicos da pesquisa: ER, OC e AC estão permitindo que a pesquisa
realizada sobre a construção de elementos superação e resiliência não tenha um pesquisador,
mas vários pesquisadores, pois é um problema de estudo que parte da realidade, fundamentase teoricamente, porém é na vida real que busca respostas e produção de conhecimento para
retornar a sociedade. Provando que os homens educam uns aos outros por meio socialização de
suas experiências frente ao mundo (FREIRE, 1983).
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O MECANISMO DO BODE EXPIATÓRIO EM MOSSORÓ
Sara Louise Aquino Almeida Peixoto99

RESUMO
A presente produção tem por objetivo responder a pergunta sobre qual motivo teria levado o
cangaceiro Jararaca morto na cidade de Mossoró- RN a virar santo. Através de uma pesquisa
bibliográfica obtivemos respostas não muito consensuais e elas estão na teoria do bode
expiatório do francês René Girard. O resultado é que o cangaceiro passa de maléfico a benéfico,
uma vez que, ele é o causador da violência na cidade, mas ao mesmo tempo sua morte traz paz
e ordem a ela e se ele pôs fim aos conflitos existentes com sua morte na comunidade só podia
ser um santo. Para nos ajudar na formulação dessa tese usaremos conceitos e descrições para
afirmar que esse mecanismo é a estrutura não só dos mitos, como também de muitas histórias,
narrativas e fatos atuais. Não explicaremos tudo de maneira exaustiva, mas lançaremos notas
importantes para o entendimento do leitor.
Palavras-chave: Jararaca. Girard. Vítima. Violência. Bode Expiatório.

INTRODUÇÃO
Toda a nossa vida se dá por intermédio da linguagem que está alicerçada em estruturas
verbais sequenciais. Para melhor nos comunicarmos, usamos muitas vezes uma narrativa. A
narrativa tem o poder de encantar, fixar, rememorar, alegrar. Essas características dependem
também do interlocutor, do narrador e da estória. É dela que saem peças teatrais, filmes, danças
e diversas expressões, não apenas visuais, como também os mais belos escritos literários de
todos os gêneros.
Nesse sentido, temos na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, uma memória,
mas também um esquecimento acerca de Jararaca, um cangaceiro pertencente ao bando de
Lampião, que logo após todos os acontecimentos — antes e após sua morte — deixou de ser
visto como bandido, e passou a ser tido por Santo. Algumas pessoas até hoje fazem visitações
ao seu túmulo no cemitério São Sebastião na referida cidade. Jararaca não nasceu em terras
potiguares, era pernambucano, mas foi aqui que ele adquiriu ao redor de sua figura toda uma
narrativa entremeada de especulações junto aos populares.
Aqui, trataremos um pouco dessa narrativa e como ela tem o mesmo mecanismo que
constitui o Mito. A própria palavra mythos quer dizer enredo, narrativa. Trataremos também da
narrativa acerca dos acontecimentos ao redor da morte do cangaceiro. No entanto, por hora,
temos de registrar que o mito possui também uma sequência de palavras, como todas as
estruturas verbais, que se coadunam em metáforas representativas, também de fases
conceituais. Além disso, há etapas descritivas que correm em uma série de eventos exteriores à
narrativa, ou uma série de fatos que corroboram à própria estória que lhe são indispensáveis em
si mesmos para sua justificação.
Na primeira parte do presente trabalho, serão apresentados os eventos e narrativas ao
redor da morte do cangaceiro; sua posterior santificação, bem como uma conceituação do mito.
Na segunda, uma apresentação da teoria da vítima propiciatória de René Girard. Entenderemos
como ela explica o fenômeno ocorrido em terras mossoroenses no interior do nordeste
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brasileiro, com o objetivo de responder à pergunta: “por que um bandido foi transformado em
santo?”.
O nosso objetivo aqui não é explicar o fenômeno do cangaço, tampouco realizar um
relato capcioso sobre a vida e trajetória de Jararaca. Apenas mostraremos como sua morte
elenca, mostra e reafirma a tese de René Girard. Inicialmente, o autor apresentou o mecanismo
do bode expiatório em suas primeiras obras – Mentira Romântica e Verdade Romanesca (1961),
A Violência e o Sagrado (1972) e Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo (1978),
escrevendo sobre sua teoria até o fim de sua vida, concedendo diversas entrevistas, muitas delas
transformadas em livros pela editora É Realizações aqui no Brasil. Suas hipóteses estão escritas
ao longo de todas as suas produções e influenciou diversos trabalhos no mundo inteiro.
MOSSORÓ ESTÁ EM ORDEM: GIRARD EXPLICA JARARACA
Não é nossa especialidade a critica literária, não faremos uma investigação das formas
dentro de um método. Analisaremos a tragédia e a reciprocidade conflitiva não por um viés
psicanalítico, embora haja essa possibilidade. O que podemos colocar aqui é que na literatura,
nos mitos, nas artes em geral estão presentes sentimentos e comportamentos vistos por todos.
Muitas vezes atitudes opostas em um mesmo personagem, como serenidade e falta de domínio
de si mesmo, personagens esses que têm uma propensão a determinados comportamentos ao
serem provocados.
Os heróis da literatura têm sempre alguma debilidade que, por sua vez, é responsável
por uma tragédia consigo mesmo. Sentimentos como a cólera já estão, segundo Girard (1995),
presentes em todos os mitos. Os personagens se encolerizam cada um à sua vez, todos vão
sendo secundários frente à cólera principal e inexcusável. Girard (1995) atesta que, no espaço
da violência impura, qualquer investigação da origem dela é tipicamente mítica e deve ser assim
para que essa inquirição chegue ao seu término sem destruir a reciprocidade violenta.
Um após outro, os protagonistas estão atrás de um mesmo objeto que representa o
conflito trágico. Cada qual, no começo, crê que é capaz de dominar a violência, mas é a
violência que domina a todos os que estão em cena, os quais pensam que escaparão por uma
exterioridade acidental e temporal. Nesse conflito, cada um crê ser uma espécie de juiz soberano
e imparcial, mas logo manifestam furor quando contesta-se o seu prestígio, ainda que por
silêncio dos outros oponentes. O que atrai os homens no conflito é sua ilusão de superioridade
na simetria conflitiva. Isso não quer dizer que não exista diferença entre os antagonista. Nesse
cenário, alguém tem que proclamar a verdade que muitas vezes precede do ato do opositor que
apenas calunia, mas leva o outro a dizer verdades a seu respeito. Aí se encontra a mensagem
sobrenatural; não procede disso em si, porém também está em cena.
O opositor acusa com o que ele mesmo fala sobre o real daquilo que também faz o que
gera contra-acusações. O que diz a verdade descreve a acusação como escandalosa, que se
caracteriza por uma culpabilidade acusadora e o oponente não vê a culpa que nele habita. O
fato é: a vítima que surge desse conflito, muitas vezes morta ou sacrificada, passa a ser a
responsável pela intriga conflituosa. A vítima é a responsável pela crise sacrificial, mas os
responsáveis são os que participam da destruição da ordem.
A destruição dessa ordem pode ser vista também como destruição da cultura e não
apenas “golpes” entre pessoas. Girard (1995) cita como exemplo a monarquia e a religião.
Nesse conflito cada qual revela os reverses do que denuncia, mas sem reconhecer na verdade
anunciada a sua própria, cada um vê no outro um intruso que toma sua legitimidade que crê
defender. Um afirma, outro nega, e o que vê o debate nada pode afirmar. Assim, a reciprocidade
vai aumentando e se alimentando dos esforços de cada um para destrui-la, o debate trágico é o
equivalente ao debate verbal que o prefigura.
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É importante salientar que há na história uma série de réplicas desse conflito,
principalmente na literatura e mitologia. Muitas vezes nessas histórias os antagonistas se
indiferenciam e têm identidades comuns, porém ao mesmo tempo o que se é dito sobre
determinado personagem, não cabe mais a nenhum outro. As diferenças preponderantes são
resolvidas no mito geralmente de maneira brutal e o que comete o incomum é geralmente uma
exceção monstruosa. No mito, os valores novos ou velhos são deixados “de lado” e se segue a
perspectiva trágica até o final, de modo que suas ações trágicas são segundo cada um dos
personagens boas intenções.
O mito é quem decide de maneira inequívoca seus reverses. Caberia-nos perguntar quais
são as bases ou sobre quais condições decide o mito. A conclusão do mito nada mais é que a
vitória ainda que camuflada de uma parte sobre outra, o triunfo de uma leitura sobre seu rival.
Segundo Girard (1995) a adoção pela comunidade de uma versão dos acontecimentos. É como
se a continuação pertencesse a todos e ao mesmo tempo a ninguém.
O oponente responsável pela tragédia não é agora exatamente um monstro. Esse
sentimento recíproco está contido em toda tragédia. Essa reciprocidade absorve relações
convertendo-as em rivalidade, geralmente, em torno de um objeto que está mais reservado ao
oponente e rigorosamente proibido a outrem. A violência que se dá gera um processo de
indiferenciação violenta que é o término de sua trajetória.
A perda das diferenças estaria ligada, segundo Girard (1995), ao surgimento da
violência. As pessoas querem ter o que o outro tem e, por conseguinte, ser igual ao outro, o que
comete o maior ato violento expõe a comunidade ao perigo. Nesse sentido, a crise sacrificial
gera efeitos e esses são, muitas vezes, prefigurados até mesmo nas religiões primitivas. A
violência trágica aí nada mais é que um desejo de equiparação, a tragédia maior é o fim de toda
diferença, porém a monstruosidade continua sendo o patrimônio de um só indivíduo. Esse
comportamento monstruoso ao mesmo tempo que não é particular a um único indivíduo é
comum a muitos membros da comunidade.
As crises sacrificais, geralmente, têm símbolos. Eles podem ser associados a desastres
ocorridos em uma cidade que interrompem suas funções vitais. Segundo Girard (1995), essa
passa a não ser alheia à violência e à perda das diferenças, diz ainda que esse desastre é atribuído
ao assassino. O contágio pela desgraça da fatalidade natural coincide com a crise sacrificial, a
diferença é que o desastre é coletivo enquanto a violência individual limitada. Mas nos dois
casos a violência é um disfarce da crise sacrificial, os dois temas são fundidos e se repartem
com todos os membros da comunidade, de maneira que, afirmar ou negar qualquer coisa de um
indivíduo é, ao mesmo tempo, afirmar ou negar de todos os demais. É como se a
responsabilidade fosse compartilhada por todos.
Girard (1995) afirma ainda que se a crise desaparece deve-se à distribuição desigual de
aspectos muito reais dessa crise. Isso quer dizer que toda elaboração mítica se reduz a um
deslocamento da indiferenciação violenta que faz com que a comunidade se concentre na
crueldade do ato violento de determinado indivíduo. As forças maléficas que atacam e assediam
um povo se concentram no autor do ato de violência máxima. Girard (1995) é muito enfático
ao dizer que o mito substitui a violência recíproca espalhada em qualquer lugar com a
transgressão de um único indivíduo. O transgressor é o culpado pela desgraça da cidade.
É nesse aspecto que entra, nesse escopo formulado por Girard, a história e os mitos
formulados ao entorno da figura de Jararaca na cidade de Mossoró. É bem consensual que um
ato de violência serve para apaziguar uma situação vivida por um individuo. A violência para
apaziguar uma situação existe mesmo que a causa da rivalidade que a estimulou permaneça
intocável. Bodes expiatórios podem ser classes inteiras de pessoas ou um único indivíduo. No
caso de Mossoró, a cidade estava assolada por uma onda de violência e medo dos saques a
serem produzidos pelos cangaceiros e isso precisava ser sanado. Foi quando executaram o
símbolo dessa violência unânime: Jararaca.
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Os cangaceiros tinham marcas que estavam relacionadas com a perseguição. Nem
sempre foram vítimas sacrificiais, pois nem toda violência é um sacrifício. No entanto, no caso
ocorrido em Mossoró a violência cometida contra o cangaceiro foi um tipo de violência
sacrificial, pois esta envolve uma comunidade no assassinato. Só há sacrifício porque uma
coletividade acreditou no caráter ambíguo da vítima, que seria transgressora e pacificadora ao
mesmo tempo; foi exatamente o que aconteceu na pessoa de Jararaca. Depois disso as pessoas
seguem rigorosas prescrições rituais que pretendem afastar a culpa da comunidade. O que
acontece anualmente no Cemitério São Sebastião com velas e preces ao cangaceiro, pois se uma
perseguição traz paz para uma cidade ela pode ser formalizada como ritual.
Nesse jogo contencioso, o homem violento faz questão de deixar a cidade ciente de que
o único culpado na verdade não seria ele, mas a vítima propiciatória. Portanto, deve ser o único
a pagar as consequências, como vimos anteriormente nas reportagens de alguns jornais da
região acusando Jararaca de muitas atrocidade e de ser um bandido cruel. Toda a investigação
da reciprocidade violenta é uma caça ao ludibriador propiciatório que se dirige, no fim das
contas, para o que começou. Pode acontecer de a acusação permanecer imóvel e as informações
que são verdadeiras não se diferenciem das falsas, pois ninguém se levanta para contradizer o
que foi dito. Uma versão especial dos acontecimentos passa a se impor e perde seu caráter
polêmico para se converter em um mito onde sua fixação se transforma em um fenômeno de
unanimidade, e também acusações invertidas se encontravam. No final, predomina uma só delas
entorno da qual todo o resto se cala, agora se sobressai o todos contra um.
A unidade da comunidade que fora desfeita é recomposta. Embora as circunstâncias
pareçam desfavoráveis, a comunidade estava um caos, cheia de ódio e facções. Esses
sentimentos são constantes no mito e o eram na cidade de Mossoró, principalmente o ódio aos
cangaceiros. A ação injusta triunfa muitas vezes na diversidade dos sentidos contraditórios,
nesse processo a cidade se voltará para a unanimidade violenta que a libertará. Nessa crise
sacrificial todos os rivais acreditam estarem separados por uma diferença. As diferenças vão
desaparecendo aos poucos; algumas vezes, aparece o mesmo desejo, o mesmo ódio quando a
crise vai aumentando. Girard (1995) diz que os membros da comunidade vão parecendo
espécies de gêmeos da violência.
Usar o termo réplica é irreal para algumas áreas como a psiquiatria, porém aqui ele se
encaixa muito bem. A violência uniformiza os homens. Eles se tornam gêmeos de seus
antagonistas levados pela fascinação e ódio universais. Segundo Girard (1995) uma só vítima
pode substituir todas as vítimas em potencial para que as suspeitas de ambas se convertam na
convicção de todos contra um só. A convicção da uniformização vem de maneira acumulativa
através da dedução que cada um tem a partir da opinião do outro gerado por um desejo de
imitação quase instantâneo. As exasperações do ódio, através do desaparecimento das
diferenças e da uniformização das réplicas, se fazem intercambiáveis e são a condição
necessária da unanimidade violenta.
Girard (1995) atesta ainda que para que a ordem renasça é necessário que a desordem
chegue a seu ponto máximo. O autor cunha o termo vítima propiciatória para designar o
indivíduo único que converge para si todo o ódio e rancor fazendo com que a dispersão gere
uma comunidade. Esta, por ser vítima da violência ou se assolada por algum desastre, entregase à caça cega do bode expiatório. Aí se busca uma solução imediata para o problema da
violência, os homens ficam convencidos de que seus problemas advêm de um responsável
único.
Violências coletivas podem aparecer em forma física pelo ataque a pessoas em suas
casas e locais de reunião religiosa, nos tempos modernos pelo assassinato de reputação etc.
Violências como essas tentam justificar a si mesmas com acusações iniciais. A unanimidade
violenta, segundo Girard (1995), se revela nas religiões primitivas e desaparece por trás das
formas míticas, coloca ainda que o mecanismo da violência recíproca pode descrever-se como
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um círculo vicioso quando a comunidade penetra nela vemos vingança e represália. No seio da
comunidade sempre há ódio acumulado que os homens fazem frutificar.
A violência se instala na comunidade uma vez que ela tem um caráter mimético, isto é,
imitativo, de tal maneira, que a violência não pode morrer por si mesma. Girard (1995) afirma
que para escapar desse círculo seria preciso privar os homens de todos os modelos de violência
que não param de se multiplicar. Mas, é preciso uma coisa, que todos estejam de acordo no que
diz respeito à identidade do culpado único:
Si todos los hombres consiguen convencerse de que sólo uno de ellos es
responsable de toda la mimesis violenta, si consiguen ver en ella la mancha
que los contamina a todos, si comparten unánimemente su creencia, ésta
quedará comprobada pues ya no habrá en ninguna parte de la comunidad
ningún modelo de violencia a seguir o a rechazar, es decir, a imitar y
multiplicar inevitablemente. Al destruir la víctima propiciatoria, los hombres
imaginaran librarse de su mal y se librarán en efecto de él, pues ya no volverá
a haber entre ellos una violencia fascinante. (GIRARD, 1995, p. 90)

Nosso saber sobre a violência sempre está projetado no outro e este só alimenta o
conflito. Este saber é contagioso, os homens não encaram ou até desconhecem a insensatez de
sua violência, a ignoram. Essa “cura” pode vir através do mito que se forma, quando
determinada sociedade o adota o converte na versão única agora superada em uma ordem
cultural renovada. A paz que se gera é a confirmação da identificação do culpado único e as
pessoas passam a acreditar para sempre no que se é registrado e que converte a crise em um
mal misterioso. O ser culpado deve sempre ser identificado e expulso, pois sua presença
contamina todo o resto. Foi exatamente isso o que se deu na noite de 13 de junho em Mossoró.
Novamente ressaltamos que, uma vez que esse mito se instala no lugar da crise gera-se
uma cultura. Esse mito não é uma camuflagem, nem uma manipulação consciente dos dados da
crise sacrificial, a violência que está na comunidade é unânime. Tudo que o mito adquire é
como se fosse inquebrantável, todos os reverses desaparecem por trás de suas significações.
Sem a estrutura do mito não haveria nenhum tema.
O tema principal não é a psicanalise por si do ato monstruoso principal, mas a violência
que se dissimula atrás desse ato visível que é uma ameaça de destruição total salvaguardada
mediante o mecanismo da vítima propiciatória. O sinal da violência pode apagar-se e não
mostrar-se de todo, isso não quer dizer que desapareça seus efeitos. É misterioso, mas, para que
o amaldiçoado produza todos os seus efeitos, é bom que desapareça e que provoque o
esquecimento da violência, pois o bode expiatório “tira a culpa” dos que o sacrificaram.
A presença do anátema poderia representar um problema na tragédia, isso é possível
saber se desconstruímos o mito para vermos a sua inspiração trágica. Há que se dizer que a
exumação da vítima é e pode ser histórica e arqueológica, porém não é possível chegar a ele a
partir de uma leitura meramente estrutural e temática.
Na primeiras cenas do mito, aquele que concebe o ato pode ser visto como maléfico,
mas em seguida seu cadáver tranforma-se em uma espécie de talismã da comunidade que antes
o rechaçava e o expulsava. Antes, todas as violências só faziam redobrar outras violências, mas
a violência contra a vitima fez cessar de maneira milagrosa toda a violência. A teoria levantada
por Girard expressa o comportamento humano, o pensamento simbólico é o conjunto do
pensamento humano, ou seja, expressa o mecanismo da unanimidade violenta que se inclina
para a vítima e pensa ser ela a responsável pelas ótimas consequências que provocam seu exilio
ou destruição.
A atenção, segundo Girard (1995), não só se dirige para os rasgos distintivos da
violência decisiva que desencadeou a unanimidade, mas também a própria pessoa da vítima.
Girard escreve:
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Atribuir la conclusión benéfica a esta víctima parece mucho más lógico en la
medida en que la violencia ejercida contra ella tenía por objetivo devolver el
orden y la paz. En el momento supremo de la crisis, cuando la violencia
recíproca, llegada a su paroxismo, se transforma de repente en unanimidad
pacificadora, las dos caras de la violencia parecen yuxtapuestas: los extremos
se tocan. (GIRARD, 1995, p. 94)

A vitima, segundo Girard (1995), parece conter na sua pessoa os aspectos mais
benéficos e mais maléficos da violência. A violência recíproca da unanimidade fundadora é
simbolizada pela vítima propiciatória, de maneira, que tudo passa a coincidir. Vale ressaltar que
o pensamento religioso se vale desses eventos, não por empréstimo, mas por conter também
esse mecanismo, já que ela é um ajuntamento humano rumo ao sobrenatural. Assim como já
dissemos, a teoria girardiana expressa um comportamento humano e é uma das explicações
antropológicas oferecidas a ele.
Esses eventos na história humana parecem ser inevitáveis. Seu dispositivo interno é
impulsionado pelas rivalidades e violências que delas decorrem em conflitos localizados,
acirrados, contagiando um conjunto da sociedade. É nesse momento onde se lança mão do
mecanismo do bode expiatório, transformado em vítima de uma dinâmica que começa
internamente no desejo. Essa vítima que sofre a violência, embora não tenha provocado novas
represálias, é uma criatura sobrenatural que planta a violência para, segundo Girard (1995),
recolher a continuação da paz, um temido e misterioso salvador que adoece os homens para
curá-los depois — Jararaca, o outrora facínora, passa a ser um doador de favores.
O autor da violência passa também a ser benéfico depois de ser maléfico. Não significa
reabilita-lo. No sentido moderno, é algo que não é muito absorvido e compreendido nem mesmo
pelas religiões existentes: “la misteriosa unión de lo más maléfico y de lo más benéfico es un
hecho que resulta imposible negar o descuidar, pues interesa a la humanidad en grado
superlativo, pero este hecho escapa totalmente al juicio y a la comprensión humana”.
(GIRARD, 1995, p. 94). O violento bom depois de expulso predomina sobre o maléfico anterior
à expulsão.
O autor do ato de violência não é anulado, uma vez que, é a expulsão desse culpado que
provoca a desaparição da violência. O resultado confirma a unânime opinião sobre ele de que
realmente cometeu tal ato. Se for salvadora é pela sua qualidade de algo que o leva à violência.
Existe uma experiência religiosa primordial que, segundo Girard (1995), facilita esse fenômeno
de sacralização, mas o fato principal para ele é que esse sistema de transgressão e salvação
reaparece várias vezes em relatos mitológicos, folclóricos, literaturas, lendas e contos de fadas.
O homem é promotor de violência e desordem, o herói aparece como redentor tão logo
é eliminado e sempre através da violência. O herói é em muitos casos um transgressor e aparece,
segundo Girard (1995), como um destruidor de monstros, ele atrai para si uma violência que
afeta o conjunto da comunidade. Violência contagiosa que sua morte ou triunfo convertem em
ordem. Após a morte de Jararaca, a cidade de Mossoró começou a desfrutar uma paz que não
gozava antes do evento, o espaço era de medo, apreensão frente aos cangaceiros tão temidos,
motivos de grandes desavenças e opiniões frente àqueles que os recebiam, açoitavam e
protegiam seja por medo ou corrupção. Eram bandidos qur geravam desordem e a violência só
se atenuava.
CONCLUSÃO
O mecanismo da vítima propiciatória nos ajuda a entender o mito, as narrativas, bem
como diversas obras literárias, tanto em sua gênese quanto em sua estrutura. Esses mitos estão
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ligados ao transcendental, que é característica sua, uma vez engendrado ao sagrado, dá gerência
à unidade social feita. Segundo Girard (1995), a expulsão da vítima propiciatória que está em
mitos e em rituais religiosos também pode ser responsável pela formação de culturas, mas esse
seria um aspecto que fugiria ao nosso objetivo e não caberia aqui.
Toda a teoria girardiana não está presente nessa produção, uma vez que, ela é muito
abrangente e envolve várias temáticas. Não só a do bode expiatório, sua teoria tem sido alvo de
várias pesquisas e aprofundamentos que até hoje geram muitas duvidas a alguns leitores. O fato
é que ela é aplicável a momentos de nossas vidas, a passagens políticas, a histórias que vemos
nos jornais, à vida de conhecidos, a livros de literatura, no dia a dia das pessoas, filmes etc. É
como se fosse um método, deve ser por isso que o próprio autor usa a palavra mecanismo do
bode expiatório.
Alguém que sofre um assassinato de reputação nos dias de hoje também pode ser uma
vítima, seguindo esse mecanismo do bode expiatório, mas essa pessoa não é santificada depois,
pois como já vimos a vítima a ser sacrificada deve fazer parte dos anseios e estrutura da
violência coletiva que geralmente é assassinada fisicamente. Podemos até dizer que existem
vítimas de violência históricas como alguns grupos que têm determinadas características, sejam
por algumas práticas ou etnia, mas muitas não são sacralizadas. Para ser um bode expiatóri, a
vítima deve ser divinizada depois geralmente pelos algozes.
Os partícipes do momento ao entorno dos fatos legitimam o ato sacrificial e se vêm
livres de algum mal sobrenatural ou não, mas que consiste realmente em uma crise de imitação
na sociedade com todos os seus efeitos. O mecanismo do bode expiatório restaura essa
sociedade, é encontrado, segundo o autor aqui trabalhado, nos grupos mais primitivos, onde a
violência que antes era de todos contra todos se canalizou para uma única pessoa.
Aqui se buscou aplicar esse mecanismo na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte,
no assassinato do cangaceiro Jararaca, que antes era o responsável por tantas violências fora e
depois dentro da cidade. Mossoró passou por um conflito com a invasão do bando de Lampião
e estave com os ânimos à “flor da pele”. Todos esses conflitos e violência foram sanados com
o assassinato do criminoso por alguns policiais no cemitério São Sebastião e que, após a sua
morte trágica, passou a ser tido por Santo por vários munícipes.
Intentamos aplicar aqui a teoria do bode expiatório de René Girard nesse fato ocorrido
em terras potiguares. Se ficaram lacunas abertas, esperamos que sirvam para despertar no leitor
o desejo por uma pesquisa mais aprofundada nesse tema tão presente e interessante levantado
pelo francês Girard. Tenho certeza que ela ajudará nas leituras mais profundas como também
no lazer do cinema.
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RESUMO
O projeto tem como objetivo analisar as políticas e ações afirmativas junto aos sujeitos
quilombolas em Sibaúma, Tibau do Sul, na microrregião Litoral Sul do Rio Grande do Norte.
Para atingir os objetivos propostos, alguns procedimentos de cunho etnográfico serão
utilizados, baseando-se em estudos como Caria (2014), Wolcott (2008), Erickson (1988) e
Mattos (2008a; 2008b). Assim, adotaremos a revisão bibliográfica; a observação participante,
as notas de campo, a análise documental e o uso de recursos fotográficos. Com a pesquisa,
visamos promover a valorização histórico-cultural dos povos quilombolas, por meio da
preservação da memória e do registro de informações e levantamento de dados, indispensáveis
à produção do conhecimento em políticas e ações afirmativas. Além disso, espera-se contribuir
com a análise e a compreensão das ações afirmativas e a memória junto aos povos tradicionais
situados na microrregião litoral sul do Rio Grande do Norte. Colaborando também com outras
pesquisas realizadas pela UFRN através do Programa “Tronco, ramos e raizes! - Patrimônio
étnico do Seridó – RN” (PROEXT- Sesu), o IFRN Campus Natal Central através dos NUPED’s,
e em especial o IFRN Campus Canguaretama através do laboratório da diversidade.
Palavras-chave: Políticas de ação afirmativa; patrimônio histórico-cultural; memória dos
povos tradicionais; comunidade quilombola.

INTRODUÇÃO
O projeto de pesquisa se insere na investigação sobre as chamadas populações
tradicionais, particularmente aquelas a que se refere o Artigo 68 da Constituição Federal,
conhecidas, desde então, como comunidades remanescentes de quilombos (ARRUTI, 2006),
além de ser objeto de interesse acadêmico-científico, frente à atuação no Programa de Pósgraduação em educação profissional do IFRN – PPGEP/IFRN.
A pesquisa justifica-se como aspecto de continuidade à luz de pesquisas realizadas
anteriormente, visto que, em 2015, foi desenvolvida a pesquisa do Observatório da Diversidade
dos Povos Indígenas - OBSERVindígena, com enfoque na memória histórico-cultural das
comunidades indígenas Eleotéreos do Catu, em Canguaretama, e Sagi/Trabanda, em Baía
Formosa, no âmbito do edital nº 05/2015, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica – Ações Afirmativas (PIBIC-AF-CNPq), resultando na produção de Dicionário
Básico, constituindo-se como importante acervo para a preservação da memória histórica,
cultural, entre outros aspectos que colaboram para consolidar o trabalho do IFRN na região, em
particular o Observatório da Diversidade, localizado no Campus Canguaretama.
Através da sua atuação em diferentes regiões do Rio Grande do Norte, a expansão do
Instituto Federal no Rio Grande do Norte a partir dos anos 2000, alcançou e se instalou, em
2013, no município de Canguaretama, na microrregião Litoral Sul do Rio Grande do Norte,
cujo entorno de atuação possui 10 municípios. A partir daquele ano, e tendo conhecimento de
que a microrregião seria um importante locus de atuação profissional, particularmente no que
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diz respeito aos interesses investigativos, pois a transferência para aquele Campus possibilitou
a atuação por meio do Núcleo de Pesquisas em Educação (NUPED).
Tendo como perspectiva a educação profissional com enfoque na inclusão e na
diversidade, o Campus Canguaretama do IFRN vem investindo esforços em ações de ensino,
de pesquisa e de extensão que fomentam a inclusão social e o respeito à diversidade, como o
processo pelo qual a sociedade se adapta para incluir as pessoas até então marginalizadas,
nomeadamente os quilombolas, como aqueles situados em Sibaúma, município de Tibau do
Sul, e jurisdição de atuação do IFRN.
As ações voltadas ao contexto da diversidade se respaldam em regulamentações como
aquelas decorrentes da legislação, como a Constituição Federal de 1988, das Políticas de
Inclusão (Dec. N° 5.296/2004) e da legislação relativa às questões étnico-raciais (Leis
10.639/03 e 11.645/08; e a Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004,) a partir da
inserção dos núcleos, como o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas
(NAPNE) e o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI).
Desse modo, o Campus Canguaretama do IFRN vem trabalhando com ações específicas,
como a implementação da Licenciatura em Educação do Campo (AZEVEDO, ANDRADE;
CAVALCANTI, 2015), Pós-Graduação lato sensu em Educação de Jovens e Adultos no
contexto da diversidade (Lato Sensu), o curso de Formação continuada para educadores
indígenas, por meio do projeto Saberes Indígenas na Escola (SECADI/MEC), e a
implementação do Observatório da Diversidade, que vem agregando alguns projetos de
pesquisa e de extensão (LELIS; LIMA, 2015; AZEVEDO, 2015), além do apoio logístico ao
artesanato quilombola e indígena.
O Observatório da Diversidade do Campus Canguaretama do IFRN tem como objetivo
agregar, fomentar e divulgar experiências relacionadas à educação e à diversidade, sob os
diferentes aspectos, além de apoiar, fomentar e assessorar grupos de investigações, projetos de
pesquisa e extensão, cursos de formação inicial e continuada no que diz respeito às políticas,
gestão, currículos, práticas pedagógicas e tecnologias educacionais. Nesse sentido, se constitui
como âncora para diferentes projetos.
Sobre a memória, esta constitui-se em um fator imprescindível para que se mantenha
viva a história de fatos e de sujeitos que, em determinados momentos históricos, delinearam a
vida, a trajetória e/ou o desenvolvimento social, político, econômico de pessoas, de grupos, de
lugares. Citando Edward Said, Oriá (1998), enfatiza que:
A invocação do passado constitui uma das estratégias mais comuns nas interpretações do
presente. O que inspira apelo tais apelos não é apenas a divergência quanto ao que ocorreu no
passado e o que teria sido esse passado, mas também a incerteza se o passado é de fato passado,
morto e enterrado, ou se persiste, mesmo que talvez sob outras formas (ORIÁ, 1998, p. 128).
Nesse particular, percebe-se que, por trás de determinados lugares e estruturas
escondem-se, muitas vezes, patrimônios e histórias que, por mais que estejam alicerçados na
tradição e no próprio patrimônio arquitetônico, histórico-político, cultural, entre outros, acabam
fadados à invisibilidade, como explicita o autor, entre outros autores, como Montenegro (1994)
e Azevedo (2017).
Assim sendo, a educação exerce um papel social de reconstituir determinados traços da
história, dos lugares e dos sujeitos, que estão alojados nas raízes culturais e patrimoniais da
humanidade, contribuindo para o desenvolvimento de ações afirmativas. Nessa perspectiva,
torna-se imprescindível desenvolver “[...] o senso de preservação da memória social coletiva,
como condição indispensável à construção de uma nova cidadania e identidade [...]” (ORIÁ,
1998, p. 130).
Logo, esse referencial buscará discorrer com enfoque nos sujeitos quilombolas, situados
na Comunidade Sibaúma, no município de Tibau do Sul. O lugar já é conhecido por constituirse, no Rio Grande do Norte, como expoente e roteiro turístico internacional, podendo citar a
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Praia de Pipa. É exatamente no entorno daquele lugar, que podemos encontrar o remanescente
quilombola de Sibaúma. O que dizer da sua identidade, do lugar onde moram, das formas e das
condições de subsistência? O que, como e o que se faz para preservar a sua memória, o
patrimônio e para afirmá-los como sujeitos de direitos?
Alguns referenciais, como Barbosa (2012), Cavignac (2003), Cavignac e Macêdo
(2014), Ferreira e Boneti (2001), Ferreira (2010; 2011), Fabiani (2012), Florentino (2004),
Gennari (2011), Gohn (2008), Lifschitz (2011), Maia (2012), Sonza, Salton e Strapazzon
(2016), Schwarcz (2014), Uehara (2008), constituem-se como relevante arcabouço teóricoconceitual e metodológico, para o desenvolvimento da pesquisa, a partir do conhecimento
produzido à luz da análise e da compreensão de realidades mais gerais, particulares e
específicas.
Por fim, a partir desse estudo pretende-se analisar as políticas e ações afirmativas junto
aos sujeitos quilombolas em Sibaúma, Tibau do Sul, na microrregião Litoral Sul do Rio Grande
do Norte, com enfoque na memória e nas iniciativas governamentais. Tendo em vista, preservar
a memória político-histórica dos sujeitos e do lugar pesquisado; levantar e registrar dados que
promovam o respeito, a valorização e a preservação da diversidade e da memória dos sujeitos
quilombolas em Sibaúma, Tibau do Sul/RN; contribuir com as ações que vem sendo
desenvolvidas pelo NEABI e o Observatório da Diversidade do Campus Canguaretama do
IFRN, bem como aquelas decorrentes do Programa de Extensão da UFRN “Tronco, ramos e
raizes! - Patrimônio étnico do Seridó – RN” (PROEXT- Sesu).
METODOLOGIA
A pesquisa científica é um processo que articula o lógico com o real, a teoria com a
realidade. Por isso, configura-se como estudo que gera “[...] um conhecimento científico e,
conseqüentemente, uma tese destinada a relatá-la, deve superar, necessariamente, o simples
levantamento de fatos e coleção de dados, buscando articulá-los no nível de uma interpretação
teórica” (SEVERINO, 2004, p. 149). Desse modo, para realizá-la, além de requerer maturidade
intelectual do pesquisador e deve associar-se a uma visão crítica de mundo, que se processa em
âmbito acadêmico, de modo que se “[...] manifesta no próprio processo de investigação do real”
(LEITE, 1994, p. 11).
Conforme explicitam Ludke e André (1996) e Minayo et al (2005), o desenvolvimento
de pesquisas por meio de abordagens qualitativas ainda é recente, e vem se difundindo nos
últimos vinte anos. Pesquisas com essa abordagem podem superar os procedimentos dos
estudos avaliativos de caráter predominantemente positivistas, visto que os programas
governamentais tendem a desenvolver suas metas durante o processo de execução, o que,
segundo os autores citados, dificulta conhecer seus benefícios utilizando-se de meios fixos e
inalteráveis.
A pesquisa perseguirá os fundamentos da etnometodologia, entendida com uma corrente
da sociologia norte-americana, a qual emergiu na segunda metade do século XX, a qual situase entre as concepções que consideram a importância da ação social e dos aspectos subjetivos,
os quais constituem como fundamentais na compreensão da organização social, redirecionando
as concepções teóricas dos fenômenos sociais, analisando as ações cotidianas dos membros de
uma comunidade, buscando compreender e identificar como estas ações se tornam visíveis,
racionais e reportáveis (AZEVEDO, 2015).
Para atingir os objetivos propostos, alguns procedimentos de cunho etnográfico serão
adotados, baseando em estudos como Agier (2015), Caria (2014), Wolcott (2008), Erickson
(1988), Mattos (2008a; 2008b) e Powdermaker (1966). Logo, adotaremos a revisão
bibliográfica; a observação participante (ZAGO; CARVALHO; VILELA, 2003), a análise
documental, o uso de recursos fotográficos, midiáticos e cartográficos, além da aplicação do
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quadro de levantamento de indicadores, tendo como suporte técnico o uso de notas de campo.
A revisão bibliográfica busca levantar trabalhos sobre o objeto de investigação, a fim de serem
incorporados ao referencial teórico-metodológico, a fim de [...] afinar suas perspectivas
teóricas, processar e objetivar seu aparelho conceitual. Aproveita para tornar ainda mais
conscientes e articuladas suas intenções [...] (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 112).
Conforme tem sido ressaltado, além da revisão bibliográfica, o desenvolvimento da
pesquisa se apropriará de outros recursos, visto que em sua maioria, todas as “[...] fontes não
existem ainda sob a forma de textos escritos, mas devem tornar-se os textos que você inserirá
na tese à guisa de documentos: dados estatísticos, transcrições de entrevistas [...]” (ECO, 2005,
p. 95).
Ademais, buscaremos também o apoio de grupos de pesquisa de outros centros
acadêmico-científicos brasileiros, como o Campus Canguaretama do IFRN, além da UFRN,
das produções e da experiência do Programa de Extensão da UFRN “Tronco, ramos e raizes! Patrimônio étnico do Seridó – RN” (PROEXT- Sesu). A exemplo do que temos perseguido,
metodologicamente, a saber, em Azevedo (2014; 2015), a análise documental desempenhará
uma função privilegiada no processo de desenvolvimento da pesquisa, pois as políticas, os
programas e os projetos voltados às questões e educação étnico-raciais, afrodescendentes, entre
outros agentes e sujeitos que compõem a diversidade sociocultural e educativa, observam
orientações estabelecidas por meio de leis, normas, decretos, portarias, entre outros
documentos, inclusive já mencionados. Logo, podemos definir que documentos são “[...]
quaisquer materiais escritos que possam ser usados como fonte de informação sobre o
comportamento humano. [...] busca identificar informações factuais nos documentos a partir de
questões ou hipóteses de interesse” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38).
Também adotaremos as notas de campo. Bogdan e Biklen (1994) ressaltam que as notas
de campo devem se organizar em áreas definidas como: 1) retratos de sujeitos; 2) reconstruções
do diálogo; 3) descrição do espaço físico; 4) relatos de acontecimentos particulares; 5) descrição
de atividades; e 6) o comportamento do observador. Esclarecem, ainda, que estas têm
dimensões de naturezas descritivas e reflexivas. “Alguns investigadores excedem-se no lado
reflexivo e escrevem as suas autobiografias. É importante lembrar que as reflexões são um meio
para a realização de um estudo melhor, e não um fim em si próprias” (BOGDAN; BIKLEN,
1994, p. 165).
A fotografia também será utilizada como procedimento de pesquisa, possibilitando o
registro e a análise das dimensões elencadas, além de constituir-se como importante mecanismo
de registro, análise e fonte, para atingirmos os objetivos da pesquisa. Desse modo, “[...] As
fotografias que podem ser utilizadas em investigação educacional qualitativa podem ser
separadas em duas categorias: as que foram feitas por outras pessoas e aquelas que o
investigador produziu” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 184). Como procedimento, quase desde
o seu advento, a fotografia foi utilizada em conjunção com a investigação em ciências sociais.
Um dos primeiros fotógrafos que fez documentários fotográficos de cariz social foi Jonh
Thompson [...] embora as ciências sociais e a fotografia estejam ligadas desde há longo, só
recentemente as fotografias capturaram a atenção de um número significativo de investigadores
[...] (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 165).
Conforme esse entendimento teórico-metodológico, as fotos devem ser produzidas
pelos pesquisadores. Antes de produzirmos as fotografias, entregaremos uma declaração de uso
ético-científico das fotografias, solicitando que seja assinado um termo de consentimento
esclarecido para a publicação das fotografias no relatório de pesquisa e nos eventos, a exemplo
de pesquisas anteriores (AZEVEDO, 2010; 2014; 2016).
O FARDO DA ESCRAVIDÃO: perda de valores e identidade cultural
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A história do Brasil foi marcada principalmente pela exploração da mão de obra
indígena e africana que perdurou até o final do século XIX. Onde seus esforços foram
principalmente concentrados nas minas no centro do Brasil e no Nordeste nos engenhos de
açúcar (RIBEIRO, 2006, p. 103; COSTA, 2017, p. 41). Diferente dos índios, os africanos
cativos desconheciam o território o que dificultava sua resistência ao domínio europeu
(COSTA, 2017, p. 39). Para Darcy Ribeiro (2006) no livro “O povo brasileiro” é difícil
compreender como se deu esse processo histórico de colonização e unificação desses povos, já
que predomina a versão de apenas um dos protagonistas, o invasor, representado pela figura
dos colonizadores. Pois na história é ele quem relata suas façanhas de maneira eufêmica, conta
o que houve com os indígenas e aos africanos cativos, dificilmente lhe dando a palavra.
Tendo em vista o contexto de perda de valores e repreensão da identidade cultural dos
chamados povos tradicionais, tanto a figura indígena quanto a figura do negro ganham destaque
na literatura nacional, que resgata o protagonismo do índio e do negro para a construção
sociocultural brasileira, principalmente no final do século XVII. Autores como Gonçalves Dias
e José de Alencar retratam em suas obras a figura do índio como herói nacional e aponta o índio
como também responsável pela construção social do povo brasileiro, evidenciado
principalmente na obra de José de Alencar “Iracema”, de 1865, que retrata a relação amorosa
entre uma índia e um europeu e desse relacionamento nasce o primeiro brasileiro. Ainda para o
antropólogo Darcy Ribeiro:
No plano étnico-cultural, essa transfiguração se dá pela gestação de uma nova
etnia, que foi unificando, na língua e nos costumes, os índios desengajados de
seu viver gentílico, os negros trazidos de África, e os europeus aqui
querenciados. Era o brasileiro que surgia, construído com tijolos dessas
matrizes a medida que elas iam sendo desfeitas (RIBEIRO, 2006, p. 27).

Ou seja, diante da tentativa de imposição de uma “cultura dominante” em detrimento
da repreensão identitária nasce uma nova etnia e unificada pelos os aspectos culturais dos povos
que foram protagonistas para formação sociocultural brasileira. Mesmo diante disso, a figura
do negro em especial, não escapa do tratamento marginalizador que acompanha a etnia no
processo da construção social brasileira e no contexto literário ora o negro é visto com uma
visão distanciada, reflexo social da época, onde a condição negra é tida como objeto de forma
que os personagens ou são negros ou descendentes, e em todo o enredo é apresentado aspectos
ligados a vivências dos escravos e evidenciando uma imagem estereotipada (PROENÇA
FILHO, 2004, p. 161). Ainda para o escritor Proença Filho (2004), é presente a imagem do
escravo nobre (que vence pela força do seu branqueamento), o negro como vítima e o negro ou
mestiço erotizado. Mesmo assim, ora é visto como um sujeito com uma atitude compromissada,
onde o negro ou descendente se encontra na posição de autor. Como exemplos de autores negros
se tem Luiz Gama (1830-1882) um líder da causa abolicionista e Castro Alves (1847-1871),
conhecido como poeta dos escravos e em suas obras retratava o sofrimento dos escravos, clamor
a liberdade e valorização da causa abolicionista (PROENÇA FILHO, 2004, p. 163 -175).
No final do século XVII houveram várias tentativas para acabar com a escravidão o que
resultou nas leis Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibia o tráfico de escravos no Brasil, Lei
do ventre livre, em 1871, que foi uma tentativa fracassada, pois as crianças nascidas de escravas
continuavam vivendo com suas mães e quando completavam a idade não tinham para onde ir,
a Lei dos Sexagenários que também não foi muito eficaz, pois acredita-se que a expectativa de
vida dos escravos era baixa devido às condições degradantes a qual eram submetidos (COSTA,
2017, p. 91). A abolição da escravatura foi então finalizada pela Lei Imperial n.º 3.353, de 1888,
conhecida como Lei Áurea. A qual foi assinada pela princesa Isabel, regente do Brasil na época,
e longe de um ato piedoso essa decisão ocorreu como um desdobramento do movimento
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abolicionista e da resistência negra na conquista pela liberdade, vale salientar que o Brasil foi
o último país da América Latina a abolir formalmente a escravidão (PEREIRA, 2015, p. 102).
Após essa conquista, a Lei Áurea completa 130 anos de sua promulgação em 2018,
entretanto os estereótipos denunciados pela literatura refletem o preconceito étnico ao longo da
formação sociocultural brasileira e a ausência de políticas públicas contribuíram para a exclusão
social da população negra que hoje fazem parte das chamadas minorias, sociologicamente
falando (Rossini, 2010, p. 29). Logo, os estereótipos socialmente construídos, fortalecidos pela
mídia e falta do reconhecimento do protagonismo africano para a construção social brasileira
são consequências da repreensão de sua identidade, que corroborou para a manutenção do
racismo e garantiu que atualmente a etnia enfrente dificuldades em ocupar lugares de
“destaque” na sociedade (CAVIGNAC, 2016, p. 90). Visto que, em média, os brancos têm
maiores salários, sofrem menos com o desemprego e são a maioria dentre os brasileiros que
frequentam o ensino superior segundo a Revista “Retratos” do IBGE publicada em 2018.
A promulgação da constituição de 1988 foi um passo fundamental em direção à justiça,
direitos e inclusão social para as minorias (CUNHA, 2017, p.8). Na qual foi reconhecida a
diversidade cultural dos povos tradicionais e o Estado se propôs a oferecer condições
necessárias para a preservação histórico-cultural dos povos indígenas e afro-brasileiros (Lima,
2010). Em especial aos povos remanescentes quilombolas, que no Art. 68 da constituição lhe
são assegurados a propriedade definitiva de suas terras sendo o dever do Estado garantir sua
posse. Além disso, a partir dos anos 2000, vem à tona uma legislação encorajadora com o
Decreto 4.887/2003 para a titulação de terras quilombolas. Mais também na educação, que
tornar o ensino de história da África e cultura afro-brasileira obrigatório na educação básica
através da Lei n. 10.639/2003, que mais tarde, em 2011, se torna Lei n. 11.645 para incluir os
povos indígenas. Outra medida importante do governo para a promoção de uma educação mais
acessível, foi a implementação da Lei de cotas (Lei n. 12.711/12) que reserva cinquenta por
cento das vagas em instituições públicas para negros, pardos e indígenas. Nas quais, antes eram
ocupadas quase que exclusivamente pela elite branca (BELLO; OLIVEN, 2017, p. 342).
Em virtude disso, mais que uma dívida histórica com os povos tradicionais que fizeram
parte da construção sociocultural brasileira é o dever do Estado assegurar inclusão para
manutenção do seu patrimônio étnico-cultural através de políticas públicas voltadas a esse
propósito (CAVIGNAC, 2016, p. 92). Nessa perspectiva, as instituições públicas têm um papel
fundamental, não apenas na inclusão dessas minorias, mais também, na formulação de políticas
públicas, já que inserem novos debates na agenda pública (TRONCO, 2018, p. 37). Logo, é
dentro desse contexto que instituições como a UFRN através do “Programa Tronco, Ramos e
Raízes” e o IFRN Campus Natal Central através dos NUPED’s, em especial o IFRN Campus
Canguaretama, atuam desenvolvendo pesquisas a fim de compreender a realidade dessas
comunidades tradicionais do Rio Grande do Norte. Com vistas na preservação do patrimônio
histórico-cultural e memória; contando a história na perspectiva dos sujeitos que fizeram e
fazem parte dessa história para o ressignificado do estigma social da escravidão.
RESSIGNIFICAÇÃO CULTURAL: valorização, memória e preservação do patrimônio
cultural da comunidade remanescente quilombola de Sibaúma em Tibau do Sul-RN
Tibau do Sul é um município situado na microrregião sul do Rio grande do Norte a
aproximadamente 76 km da capital potiguar e até o século XVII, segundo o escritor Hélio
Galvão (1968), boa parte do seu território foi ocupado pelos índios potiguares, a qual deram a
origem ao nome “Tibau” que vem do Tupi e significa "entre duas águas”, pois seu território
está situado entre a Lagoa Guaraíras e o Oceano Atlântico; o “do Sul” veio para diferenciar do
Tibau na região norte do estado.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

O Tibau do Sul que se conhece hoje foi construído depois da quebra de um canal, que
havia sido construído a pedido dos senhores de engenho de Arês e Goianinha para drenagem
das águas de seus canaviais que ficavam inundados pelo represamento da Lagoa Guaraíras. Por
conta do rompimento do canal, a Lagoa Guaraíras ficou salinizada e boa parte da sua fauna e
flora mudou dando lugar aos manguezais que fazem parte do modo subsistência de muitas
famílias, sendo até hoje a pesca e carcinicultura as principais atividades econômicas na região,
perdendo apenas para o turismo. Tibau do Sul é o lar de belíssimas praias, como a Praia de Pipa,
um grande expoente turístico internacional para o Rio Grande do Norte e a praia de Sibaúma.
Onde se encontra a comunidade remanescente quilombola, universo de investigação da
pesquisa em desenvolvimento.
A praia de Sibaúma ficou muito tempo isolada assim como as demais comunidades
quilombolas no Rio Grande do Norte que se mantiveram longe dos núcleos urbanos,
conseguindo preservar alguns dos seus traços culturais (SILVA, 2011, p.21). Devido a isso,
como afirma Cavignac (2003) muito da história referente as identidades dessas comunidades
não se encontram em relatos oficiais ou nos livros de história, mas sua história manteve-se viva
na memória de seus donos. Logo, no caso de Sibaúma, na memória de seus herdeiros: os
Cosmes, Leandros e os Caetanos.
Através de relatos de seus moradores mais antigos, publicados na “Revista Realidade”,
em 1969, a comunidade teve sua origem a partir do naufrágio de um navio negreiro e os
sobreviventes nadaram até a praia onde hoje é Sibaúma. Após já fixados em Sibaúma, os
ancestrais enfrentaram tentativas de expulsão de sua terra, mesmo assim, mantiveram-se firmes
e hoje seus herdeiros consideram-se donos. Pois, têm a Terra de Sibaúma como herança e seu
patrimônio-cultural como legado (CAVIGNAC; LINS; MAUX, 2006, p. 03).
A comunidade foi então reconhecida como remanescente quilombola, em 2005, pela
Fundação Palmares e embora identifiquem-se como donos do local, para alguns a identidade
quilombola ainda é considerada como sinônimo de marginalização (CAVIGNAC; LINS;
MAUX, 2006). Apesar disso, muitos esforçam-se em preservar as suas heranças culturais e
orgulham-se da sua identidade como remanescente quilombola. Como exemplo disso, se tem
O Grupo Herdeiros de Zumbi ligados a Associação de Remanescentes Quilombolas da Praia de
Sibaúma (LINS, 2009, p.11). Esse grupo vem resistindo em defesa da cultura na região,
mantendo o legado de seus ancestrais através da preservação das danças como a Capoeira e o
Coco de Zambê. Isso porque, a preservação dessas danças significa para os sujeitos não apenas
um legado a ser preservado, mas também, como um modo de ressignificar o estigma social da
escravidão e desconstruir preconceitos que perduraram ao longo da história dessa comunidade.
Diante disso é importante destacar que para os sujeitos o seu patrimônio não se resume ao seu
legado e suas danças, mas também, a terra a qual se consolidaram seus ancestrais. Essa estima
pela terra faz com que mesmo aqueles que não compactuam da identidade quilombola sintamse parte da comunidade, pois afinal sua ancestralidade e a terra os mantêm unidos.
Por fim, devido ao reconhecimento de Sibaúma, em 2005, como terra remanescente
quilombola, é comemorado todos os anos o dia da consciência negra e, em 2018, contou com o
apoio do IFRN Campus Canguaretama, como já mencionado, vem desenvolvendo projetos
voltados aos estudos dos povos tradicionais da região. O evento conta com a participação dos
grupos tradicionais de Zambê, capoeira e demais danças típicas praticadas no Rio Grande do
Norte, que se reúne para celebração de sua ancestralidade. A emoção e orgulho toma conta do
local, o Coco Zambê em especial é uma dança inclusiva, pois todos sendo crianças, adultos e
idosos podem participar a única regra é a diversão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Portanto, a pesquisa está sendo desenvolvida afim de colaborar com outras pesquisas já
citadas como, a realizadas pela UFRN através do “Programa Tronco, Ramos e Raízes” e o IFRN
Campus Natal Central através dos NUPED’s, e em especial o IFRN Campus Canguaretama
através do laboratório da diversidade. Além disso, por ter um caráter etnográfico permite um
olhar sob a perspectiva dos próprios sujeitos, onde em conjunto com os fundamentos da
etnometodologia, a revisão bibliográfica, notas de campo e fotografia; servirão como
instrumentos para consolidação de informações sobre a comunidade de Sibaúma, que a exemplo
de outras comunidades mantiveram-se esquecidas ao longo da história. Ademais, vale salientar
a importância desse estudo para a formulação de políticas de ação afirmativas, já que a pesquisa
tem como objetivo analisar as políticas públicas voltada a atender essas populações tradicionais,
com enfoque na memória e iniciativas governamentais.
Além disso, a partir dos dados parciais apresentados pode-se responder parcialmente
alguns dos objetivos específicos propostos, como também, perguntas levantadas anteriormente:
a) o que dizer da sua identidade, do lugar onde moram, das formas e das condições de
subsistência? b) como e o que é feito para preservar a sua memória, o patrimônio e para afirmálos como sujeitos de direitos? Sendo assim, a partir desses questionamentos podemos
compreender parcialmente sobre a identidade dos sujeitos, pois os dados parciais indicam a
necessidade de preservação e manutenção do seu patrimônio cultural, haja vista, que alguns dos
sujeitos se veem marginalizados diante da identidade quilombola. Ademais, esses dados
também indicam a necessidade de preservação cultural das danças típicas da comunidade, já
que elas são para os sujeitos um meio de ressignificar o estigma social da escravidão.
Logo, ao decorre da execução da pesquisa a análise dos dados preliminares será melhor
aprimorada e na próxima etapa de coleta de dados terá enfoque na investigação das iniciativas
governamentais em prol da comunidade quilombola de Sibaúma. Dentro desse propósito, seria
interessante pesquisas que investigassem mais especificamente o trabalho dos governos
municipais para execução de políticas públicas voltadas a comunidades tradicionais afim de
possibilitar o entendimento para avaliação das políticas já implementadas.
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MULHERES QUE EDUCAM: narrativas de quem têm nas mãos a arte do saber, fazer
e ser100
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RESUMO
A Comunidade do Rosado/RN deve ser entendida como a conjunção do lugar, das ações e
relações tecidas no cotidiano de cada um de seus moradores. É o lugar da memória, dos
acontecimentos, dos tempos e das relações sociais dos sujeitos que nela habitam. Com esse
entendimento, apontamos as narrativas de experiência das mulheres artesãs da Comunidade do
Rosado - distrito de Porto do Mangue/RN. Objetiva compreender por meio das narrativas
(auto)biográficas, como mulheres artesãs constroem espaços, que possibilitem a veiculação das
redes de produção e comercialização de seus saberes voltados para o comércio interno e
externo. A pesquisa, de cunho qualitativo, enfoca saberes da experiência e de formação de
mulheres artesãs. A pesquisa faz uso do método (auto)biográfico, apoiado teoricamente em
Josso (2010) e Delory-Momberger (2008). Como resultados, apontamos que as narrativas de
experiência de mulheres artesãs da Comunidade do Rosado/RN, abriram espaço para o
conhecimento da luta e reivindicam um caminho para visibilizar e fortalecer o artesanato, a fim
de garantir rentabilidade para a comunidade, a partir de apoio e compromisso do poder
municipal e do sindicato local, a implantação e construção de um espaço para a exposição e
venda dos produtos, como também, a busca de parcerias das cooperativas para incentivar na
produção e venda dos artesanatos em eventos no próprio estado. É através das narrativas que o
sujeito se autoforma e se constrói protagonista de sua vida. As mulheres artesãs, para este
estudo, desempenham um papel na comunidade como agentes de um processo histórico em que,
no dia a dia, constroem sua formação em seus espaços, na condição de sujeitos históricos que
vão tecendo em uma rede de relações sociais.
Palavras-chave: Narrativas (auto)biográficas, História de vida, Mulheres artesãs, Formação.

INTRODUÇÃO
A Comunidade do Rosado/RN deve ser entendida como a conjunção do lugar, das ações
e relações tecidas no cotidiano de cada um de seus moradores. É o lugar da memória, dos
acontecimentos, dos tempos e das relações sociais dos sujeitos que nela habitam. Com esse
entendimento, apontamos as narrativas de experiência das mulheres artesãs da Comunidade do
Rosado - distrito de Porto do Mangue/RN, que fica a 10 km da sede. A Comunidade do
Rosado/RN é um lugar de sujeitos que vivem do mar e do campo, de pessoas simples, que
preservam seu espaço de moradia.
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Devido a minha convivência de treze anos, como professor de geografia na Comunidade
do Rosado/RN, pude estar com os sujeitos no chão do lugar, como também compreender suas
narrativas de história de vida, experiência e luta no lugar. Através da pesquisa, construí
oportunidades, ouvi moradores e conheci um pouco as histórias, e os acontecimentos do lugar.
O artigo objetiva compreender por meio das narrativas (auto)biográficas como mulheres
artesãs constroem espaços, que possibilitem a veiculação das redes de produção e
comercialização de seus saberes voltados para o comércio interno e externo. Para conhecer as
mulheres que educam e as narrativas de quem tem nas mãos a arte do saber, do fazer e ser, se
faz necessário problematizar a seguinte questão: como mulheres artesãs constroem espaços, que
possibilitem a veiculação das redes de produção e comercialização de seus saberes voltados
para o comércio interno e externo? Essa questão se revela através das narrativas dessas
mulheres, que têm nas mãos o talento e a criatividade com o artesanato.
É uma pesquisa de abordagem qualitativa, de acordo com Bogdan e Biklen (1994), a
investigação qualitativa em educação, assume muitas formas, e é conduzida em múltiplos
contextos. É nesses diferentes contextos, espaços, saberes e fazeres que as narrativas e a
memória apresentam como ponto principal para descortinar as histórias e as experiências de
mulheres artesãs da Comunidade do Rosado/RN
Fazemos uso da pesquisa (auto) biográfica como método de investigação. Apoiada
teoricamente em Josso (2010) e Delory-Momberger (2008). Segundo Josso (2010) a pesquisa
(auto)biográfica ou narrativa (auto)biográfica são relatos de vida escritas, centradas na
perspectiva das experiências formadoras e fundadoras de nossas identidades. A autora
acrescenta que as narrativas (auto)biográficas, são histórias em evolução, de nossas ideias e
crenças, mais ou menos estabilizadas, de nossos hábitos de vida e de ser com relação a nós
mesmos, aos outros, ao nosso meio humano e natural, tem essa particularidade de serem
territórios, por vezes, tangíveis e invisíveis.
Através das narrativas, conforme explica Delory-Momberger (2008), o sujeito se torna
o personagem de sua vida e, a partir daí, constrói a história da sua vida. As mulheres artesãs
da Comunidade do Rosado/RN, nesse caso, desempenham um papel na comunidade como
agentes de um processo histórico em que, cotidianamente, constroem sua formação em seus
espaços, na condição de sujeitos históricos que vão se construindo nas relações sociais.
Esse artigo encontra-se organizado em duas partes: na primeira, abordaremos a
formação das mulheres artesãs: construção de objetos decorativos feitos de conchas do mar. Na
segunda parte, enfocamos as narrativas de mulheres artesãs: a luta por uma estrutura física que
ofereça condições de trabalho.
FORMAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS: construção de objetos decorativos feitos de
conchas do mar
Nessa viagem é o momento de visitar os saberes da experiência das mulheres artesãs do
Rosado, para a compreensão do trabalho desempenhado por essas mulheres. Tornam-se
pertinentes as narrativas do morador Neneu104, está com 60 anos de idade, é aposentado. Na
carreia de experiência profissional, exerceu diversas funções: tais como: agricultor, pescador,
atuou como presidente da Associação da comunidade por muitos anos, e hoje atua como
presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município. É sujeito desta pesquisa, que
ao longo do tempo, vem contribuído para que essas mulheres artesãs tenham visibilidade e
garantam rentabilidade para a comunidade, por meio da associação.
A experiência é a ação de nos colocarmos para o outro e com o outro. É, em primeiro
lugar, para Bondiá (2002) um encontro ou uma relação com algo que se experimenta que se
104
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prova. Segundo o autor, a experiência é o que passa, é o que acontece aos sujeitos. Mas, existe
um sujeito da experiência, o lugar e o acontecimento da experiência. É na experiência que os
moradores expressam a paixão pelo que fazem e pelo que sabem. Viver em comunidade, é
reconhecer o seu lugar de pertencimento e respeitar o outro.
As mulheres artesãs do Rosado são sujeitos históricos, que se organizam a partir das
suas relações sociais e culturais, tanto de vida como de trabalho. Existe, na comunidade, um
grupo de mulheres que vem lutando para conquistar espaços, que possibilitem a construção e a
exposição do artesanato voltado para o comércio interno e externo. O morador Neneu, explica
que, na sua gestão, na Associação dos Moradores da Comunidade do Rosado/RN, entre 1997 a
1998, procurou trazer recursos para valorizar o artesanato local, tais como: cursos, oficinas,
palestras entre outras formas de formação para as mulheres artesãs. Ele relata:
Na hora que eu entrei na associação, eu queria fazer de tudo que estivesse ao
alcance da gente. O que não podia, a gente corria atrás, como os cursos no
SENAI105, cursos da EMATER/RN106. Esse pessoal vinha fazer cursos para
capacitar os moradores e a gente adquiria tudo isso. Fazíamos um curso com
o SESI107 da Bahia, que vinha por intermédio do Sindicato de Macau/RN, que
ajudou muito a gente. Aí, eles conversando com o pessoal que tinham
capacidade no artesanato, em outras coisas, e junto com associação, criamos
um projeto, na época, de 500 reais. Em 2002 e 2003, foi feito esse projeto,
demos a conta da associação e eu fui para a cidade de Areia Branca/RN para
comprar esse material. Compramos esse material, recebemos as notas, tudo
direitinho, quando o professor veio para cá fazer os cursos. Depois veio os
meninos fazer a prestação de conta, para levar para lá [...] (Narrativas de
Neneu, morador da Comunidade do Rosado, em Porto do Mangue/RN,
07/09/2017).

Os cursos foram organizados pela Associação da Comunidade do Rosado/RN em
parceria com algumas instituições que se disponibilizaram a apoiar e incentivar os pequenos
artesãos da comunidade, por meio de cursos de formação. Com tais cursos, as artesãs
aprenderam a confeccionar objetos decorativos feitos de conchas do mar. A intenção foi ampliar
o espaço de produção e venda do artesanato local. Os cursos promovidos pelo Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Social da Indústria (SESI) representaram uma
abertura para o aperfeiçoamento de novas técnicas de produção, como também o
aprimoramento das técnicas das mulheres artesãs já existentes na comunidade. Eles
fortaleceram o desejo das mulheres de continuar produzindo sua arte e de lutarem por uma
estrutura física que ofereça condições de trabalho, porque, até hoje, o pouco que produzem é
confeccionado em ambiente domiciliar.
A moradora e artesã Dona Morena108 vem participando desses cursos promovidos pelas
instituições convidadas, através das associações do Rosado e de Macau/RN. Quanto à
importância dos cursos, a artesã relata como foi sua participação nessa formação:
Sempre tive interesse pelo artesanato [...] sempre tive vontade de aprender as
coisas. Tenho vontade de aprender, sempre de aprender. Cada coisa que a
gente aprende é uma aprendizagem para vida toda. Tinha muita vontade de
aprender artesanato. Através da associação daqui e da associação de
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Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/RN).
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER/RN).
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Serviço Social da Indústria (SESI/BA).
108
Esse nome dado quando ainda era menina, é uma forma carinhosa de se chamada, hoje, está com 54 anos, é
artesã, construiu uma trajetória de vida e experiência na comunidade, participa como membro da Associação das
Mulheres Artesãs. Atua nos Movimentos Feministas Rurais.
106

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

Macau/RN, a gente participou de um curso com conchas do mar. A gente
colhia as conchas e comprava a cola durapox. Daí, participamos desse curso
e, dentro de uma semana, trabalhamos com ostras. Íamos buscar em Porto do
Mangue, tínhamos todo o cuidado de limpar, colocava de molho, escovava e
separava a matéria prima, tirando as melhores para a confecção das ilhas e das
garças. Sempre tive vontade de trabalhar com artesanato. Várias pessoas
participaram do curso (Narrativas de Dona Morena, moradora da Comunidade
do Rosado, em Porto do Mangue/RN, 07/09/2017).

Os cursos de formação provocaram interesse nas mulheres da comunidade em aprender
novas técnicas, que podem contribuir para o crescimento da arte local. Nas aulas foram
confeccionados objetos com material extraído da própria natureza. A Praia do Rosado é rica em
recursos naturais, o que torna o trabalho das artesãs fértil e com menor custo. A própria natureza
oferece a matéria prima para a confecção dos objetos decorativos, restando, para as artesãs,
usarem a criatividade com esses materiais: conchas, búzios e ostras.
Dona Morena explica que a associação promoveu outro curso, dessa vez, foi para
confeccionar bijuterias, nesse curso, Dona Morena relembra: “fiz para aproveitar a
oportunidade, já os das conchas eu me identifiquei, cheguei até vender peças”. Diante de tudo
isso, Dona Morena externou que faltou incentivo para continuar esse trabalho, um lugar para
expor o artesanato para venda. Ela reforça dizendo: “não houve interesse para desenvolver esse
projeto”.
No museu do EcoPosto,109 localizado na Comunidade do Rosado/RN, encontram-se
objetos confeccionados pelas mulheres artesãs utilizando conchas e ostras do mar. São peças
de exposição para serem apreciadas pelos visitantes do local. Também se encontram no museu
outros artesanatos construídos pelos moradores da comunidade, quais sejam: objetos de
madeira, bijuterias de conchas e objetos feitos de garrafas pet. Conforme Dona Morena, “esses
materiais são transformados para a confecção das ilhas e das garças entre outros objetos”.
Com os cursos, as mulheres artesãs aprenderam a confeccionar diversos tipos de objetos,
que renderam bons lucros, mas, devido à falta de incentivo, tais como: verba para a compra de
materiais, espaço para trabalhar e mais cursos de formação não foi possível continuar
produzindo esses trabalhos. Segundo Dona Morena “enquanto a Associação, os Governantes e
a Secretaria de Turismo, não se mexerem, as coisas ficarão do mesmo jeito”.
A primeira ação do projeto na confecção de objetos com conchas e ostras, realizada na
comunidade, apontou resultados significativos, criou expectativas nas mulheres artesãs. Nesse
trabalho, viram a possibilidade de terem uma renda para ajudar suas famílias, mas, para isso,
precisariam de investimentos para sustentar a proposta do projeto. Por sua vez, Neneu, conta
que a Associação do Rosado, recebeu o apoio da Associação de Macau/RN, organizou outro
projeto, desta vez era para a construção de um barco em benefício da coletividade. O trabalho
em coletividade não é tarefa fácil. Cada sujeito guarda sua própria individualidade e
subjetividade.
As relações históricas e sociais se dão na convivência com do sujeito na interação com
ele e com o outro, ou seja, no reconhecimento de si pela diferença com o outro diferente. Isso
é estranhar a sua própria consciência. Freire (1996) explica isso ao colocar, que o sujeito deve
se abrir ao mundo e aos outros para inaugurar, com seu gesto, a relação dialógica em que se
confirma, com inquietação e curiosidade em permanente movimento da história. Os sujeitos,
mesmo em comunidade, nem sempre podem se ver em outros, ou mesmo alguns podem negar
a existência do outro, para as condutas individuais e coletivas.
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Criado em 2009 pelo IDEMA/RN na intenção de proteger e preservar as Dunas do Rosado, como também de
barrar pessoas que apresentem atitudes suspeitas nas áreas próximas à Comunidade do Rosado/RN.
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NARRATIVAS DE MULHERES ARTESÃS: a luta por uma estrutura física que ofereça
condições de trabalho
Na Comunidade do Rosado/RN, iniciou-se a construção de um Terminal Turístico, uma
importante obra para ampliação e valorização do artesanato comercial local. Sobre esse
empreendimento, Neneu conta que houve várias reuniões, na Associação, com os moradores,
para aprovação e liberação da área de terra da comunidade, onde seria instalado o Terminal
Turístico. Hoje, a construção dessa obra está parada, e o morador Neneu explica a situação:
É porque lá, na hora de fazer, era para ter um ponto para artesanato, para as
pessoas que trabalham no artesanato, na comunidade. Eles tinham um ponto
para botar os seus artesanatos [...] mostrar na beira de uma pista, para quem
passava, e via, porque seria um grande ponto de turismo para venda, por isso
que o Terminal Turístico foi feito naquele local ali. Na época que foi feito o
projeto, o prefeito não executou o recurso, porque não dava, era pouco, não
dava. Não executou. Quando entrou outro prefeito, ainda não deu. Para o
dinheiro não voltar, eles diminuíram alguma coisa no projeto para ver se
construía, e aí chegaram a fazer até aquele ponto quem está aí, mas, ninguém
sabe quando vai continuar. As empresas não veio mais trabalhar, não veio
mais nenhuma informação para a comunidade da Secretaria do Turismo,
porque eles queriam mudar, acabar aquilo ali e mudar para outro local, em
cima da Serra (Narrativas de Neneu, morador da Comunidade do Rosado, em
Porto do Mangue/RN, 07/09/2017).

Esse Terminal Turístico é o desejo de todos os moradores da Comunidade do
Rosado/RN, em especial as mulheres artesãs, que lutam já algum tempo por esse espaço para
expor e valorizar seus artesanatos. Enquanto a construção do terminal está parado, as artesãs
continuam trabalhando em suas residências, mas com dificuldades de vender suas peças. Em
outra reunião, desta vez no EcoPosto da Comunidade do Rosado/RN, o morador Neneu relata
que houve a tentativa de fortalecer a ideia de construir outro Terminal Turístico em cima da
Serra. No momento, Neneu externou sua opinião, dizendo que não seria viável essa construção,
porque não teria a mesma visibilidade do outro Terminal Turístico, que se localizará em frente
à praia, onde passam os viajantes.
Afinal, o que está faltando para continuar a construção do Terminal Turístico? Supomos,
que seja a falta de recursos financeiros, ou do apoio do poder público, que deveria investir na
continuação do projeto, voltado para o beneficiamento de famílias da Comunidade do
Rosado/RN. É clara a necessidade desse projeto para o desenvolvimento econômico e social da
população local, que vive, cresce, faz história e faz cidadãos.
Nas narrativas de Neneu, há preocupação para a realização desse Terminal Turístico
como forma de potencializar e visibilizar o trabalho das mulheres artesãs. Ele conta que o
problema da areia tem jeito. E que o mais difícil foi o primeiro passo dessa construção. Em suas
narrativas, Neneu exemplifica como esse Terminal ajudaria muitas pessoas:
[...] Aqui, na comunidade, as pessoas têm o coco pra vender, tem o caju. Na
comunidade foi feito aquele ponto ali, era esse o projeto. Aí eu disse para eles,
por que vocês não mostram o projeto do Terminal Turístico? Isso não é um
projeto para as pessoas vim de outro lugar e ter uma banca para cada um não,
é para a comunidade poder receber o povo para comprar seus produtos. As
pessoas do município tem suas mercadorias para vender, podem vim pra cá
também. A intenção do município é pra isso, e não dizer essa é de fulano que
vem pra cá, essa de sicrano da comunidade tal, não é pra isso, é para a
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Comunidade do Rosado receber o povo que vem de fora, para dentro dá
comunidade, ou seja, dá renda para a comunidade. Quem está em primeiro
lugar é a comunidade, né? Enfrentar e fazer isso, essa mercadoria, mostra que
a comunidade tá viva (Narrativas de Neneu, morador da Comunidade do
Rosado, em Porto do Mangue/RN, 07/09/2017).

Os exemplos de Neneu reforçam a necessidade do Terminal Turístico para a
Comunidade do Rosado. Como reflexão fica aqui uma indagação: O que a atual diretoria da
Associação está fazendo para mobilizar e cobrar o repasse desta obra ao poder público?
Diante dessa questão, Neneu justifica: “não tivemos mais notícias, não tivemos informações do
que vai ser feito e como é que tá. Não se sabe mais dessa informação, no momento está tudo
parado”.
No impasse, resta aos moradores somente esperar. Como cita Neneu, “a gente tem
esperança da comunidade se evoluir, mas, infelizmente isso não está acontecendo”. A moradora
Dona Morena explica que “foi cedido o terreno na intenção de termos esse Terminal Turístico
que seria importante para a comunidade”. Existe um abandono que preocupa o morador Neneu,
quando expressa “a areia está tomando de conta, e eles não tem interesse nenhum”.
Preocupações à parte, o artesanato na Comunidade do Rosado/RN, segundo Neneu, já
existe há muito tempo. Os antigos moradores praticavam essa arte. Eles faziam coisas que
aprenderam com seus avós, com suas bisavós, mas, nunca foram reconhecidos para o comércio.
A fabricação era somente de peças para seu uso, como chapéus de palha, panelas de barro. Essas
produções também eram dadas de presente a um filho, amigo, mas esse trabalho não era
reconhecido comercialmente. Neneu conta que, na Comunidade:
[...] Tem esse pessoal mais novo querendo resgatar o artesanato. Quando vem
um pessoal de fora para fazer uma esteira, como Morena faz aqui, ela já tem
essa experiência lá da sua avó, que traz, mas, que nunca praticou. Quando ela
entrou no curso já foi sabendo de alguma coisa, tinha uma noção de como
fazer. Na comunidade, já houve, e hoje a facilidade é muito grande, porque se
aqui formasse um grupo de cinco mulheres, vamos começar? Eu quero! Tem
o prédio da associação, pelo menos na minha época era disponível. Aí vocês
fazem aqui mesmo, dentro da associação, mas, tem que ter uma cooperativa
que der condições para que esse trabalho cresça, para participa de feiras de
artesanato, ter apoio de cooperativas, para incentivar a produção (Narrativas
de Neneu, morador da Comunidade do Rosado, em Porto do Mangue/RN,
07/09/2017).

Junto aos moradores do Rosado/RN, Neneu chama a atenção para seguirem exemplos
de outros lugares. Ele os incentiva a participarem de Feiras de Artesanatos no intuito de
mostrarem sua arte, colocam seus artesanatos numa mesa e vendem seus produtos. Na
Comunidade é perceptível que os pequenos artesãos não têm apoio e não estão associados às
cooperativas de fortalecimento para expandirem e visibilizarem o artesanato local. Em seus
relatos, Neneu explica que, na comunidade, não há pessoas associadas em cooperativas e
completa: “as pessoas que têm esse interesse, têm que se unirem para fazer isso acontecer, se
tiver só cinco, já é um começo, porque amanhã isso vai crescer e se multiplicar”. O morador
aponta caminhos para o fortalecimento do artesanato na comunidade e cita: “devemos buscar
recursos e apoio, se fortalecer com uma cooperativa para incentivar na produção e venda desses
produtos em eventos no próprio estado”.
Os relatos revelam que as experiências na comunidade são compartilhadas entre os
moradores. Dona Morena esclarece isso, quando diz: “estou fazendo almofadas que aprendi
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com Rosarinha110”. Para Bondiá (2002), a experiência é a ação de nos colocarmos para o outro
e com o outro, em uma relação com algo que se experimenta que se prova. É o que acontece,
mas o que nos acontece, o que nos passa. Dona Morena, conta, ainda, que começou com esse
trabalho em 2016, e explica, em suas narrativas, todo o processo de formação no artesanato:
Em 2016, também fiz parte de um projeto na associação 8 de março111, em
Mossoró/RN. O curso era para aprender a fazer artesanato com a palha da
carnaúba, matéria prima que a gente não tem gasto nenhum. Aqui mesmo tem
a matéria prima. Pego uma faquinha, a nossa inteligência e a habilidade para
construirmos os objetos de palha, como: cesto, porta copo, lembranças, jogo
americano, bolsas, chapéu, esteira. Através da palha, fazemos muitas coisas,
vai depender da experiência de cada um. Depois que você acertar o ponto,
você faz tudo que sua mente imaginar (Narrativas de Dona Morena, moradora
da Comunidade do Rosado, em Porto do Mangue/RN, 07/09/2017).

A Comunidade do Rosado/RN tem como referência no artesanato a professora Dona
Rosarinha, que é muito talentosa e sabe fazer bordado, bonecas de pano, almofadas, entre outras
artes. Mesmo com tanto talento, há um entrave para o desenvolvimento do artesanato comercial.
Levantamos as seguintes questões: Na comunidade, as mulheres artesãs estão tendo incentivo
para essa arte? A atual diretoria da associação contribui para a produção do artesanato local?
Segundo Dona Rosarinha, atualmente, não há incentivo para a exposição do artesanato
e nem um local visível para exposição e venda dos trabalhos aos visitantes ou para aqueles que
passam de viagem e que gostariam de levar uma lembrança do lugar. Mesmo assim, continua a
transmitir seus saberes da experiência às jovens. Ao fazer isso ela está contribuindo para a
formação de moradores da comunidade. Dona Rosarinha conta que ensinou Dona Morena, e
afirma: “passei o que eu sabia para ela, ela aprendeu tudo, é uma aprendizagem, ela ainda está
aprendendo outras formas de trabalhar com as almofadas”.
Nessa experiência, o importante para Dona Rosarinha foi o interesse de Dona Morena
em aprender. Para ela, isso representa a valorização dos seus ensinamentos. Nessa relação,
existe uma parceria entre a professora e a aluna. Dona Rosarinha relata que Dona Morena
começa a peça e ela faz os acabamentos. As narrativas revelam que os saberes da experiência
estão sendo repassados de um para o outro, na relação de troca de saberes. A arte de fazer
almofadas é apenas uma das que Dona Rosarinha, aprendeu e procura repassar para as mais
jovens. Sobre outros saberes que possui, ela assim relatou: “de tudo eu aprendi um pouquinho.
Na dança, hoje, estou muito cansada. Dancei muito. Eu era muito divertida”.
Nessa relação de troca de saberes, é necessário perceber algumas questões, a saber: A
arte do artesanato está sendo repassada para os mais jovens da comunidade? Os jovens da
comunidade demostram interesse em aprender? Na concepção de Dona Morena “precisa de
incentivo e interesse por parte deles em aprender”. Em suas narrativas, a moradora explica que
está pronta para ensinar o que sabe e o que aprendeu na comunidade. Ela diz: “tenho maior
desejo de ensinar o conhecimento que tenho, principalmente na palha, que tinha vontade de
aprender. Hoje, estou colocando em prática o que aprendi. Quanto mais eu faço, mais eu gosto”.
Sobre a arte de trabalhar com a palha, Dona Morena afirma que desde quando ela fez
esse curso, em 2016, continua na prática do artesanato. Participa de feira de artesanato em
Macau/RN, Mossoró/RN. Ela esclarece: “Eu tenho pouca coisa, mas o que tenho vou levar para
É artesã e educadora, Rosarinha, não é seu nome de batismo. Ela conta que, “se chamaria Maria do Rosário,
mas, seus pais batizaram com outro nome”. Rosarinha, é como gosta de ser chamada na comunidade, ela tem 79
anos de idade, está aposentada, tem uma história de vida e formação na comunidade.
111
O Centro Feminista 8 de Março (CF8) é uma Organização Não-Governamental que surgiu em março de 1993,
a partir de ações voltadas à reivindicação da instalação da Delegacia Especializada em Defesa da Mulher (DEAM),
em Mossoró/RN.
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mostrar o nosso trabalho da comunidade. Outras pessoas estão fazendo também, aprenderam
comigo trabalhar com a palha. O que eles fizerem levo também para a feira”. As narrativas de
Dona Morena são erguidas de desejo e perseverança, que elevou sua autoestima. A artesã revela
que recebeu uma proposta de trabalho para ministrar um curso em outras comunidades e afirma,
com entusiasmo: “irei como instrutora para levar o conhecimento para outras comunidades. Se
Deus quiser, quero ir para uma grande feira de artesanato em Natal/RN”.
Quando a continuidade da construção do Terminal Turístico, no início de 2019, a
Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura do
município de Porto do Mangue/RN, firmaram um acordo com os moradores da Comunidade do
Rosado/RN, que darão andamento nas obras do terminal. O objetivo é visibilizar e oportunizar
a venda dos produtos dos pequenos e médios artesãos para o desenvolvimento econômico e
social da população local. Esse espaço está localizado em frente à praia do Rosado, onde passam
os viajantes, conforme o desejo de seus moradores.
CONSIDERAÇÕES
As narrativas (auto)biográficas, para esse estudo, foram a bússola que conduziram às
histórias de vida. As narrativas vislumbrou um novo olhar voltado aos saberes da experiência e
à formação para as construções sociais e culturais de uma comunidade. Rememorar o passado
significa possibilitar que sua história não seja apagada pelo tempo. Trazer as narrativas permite
provocar a memória, através das lembranças tidas como esquecidas e apagadas. Estas, no
momento em que são reveladas, podem trazer as recordações do passado vivido para outras
pessoas terem oportunidade de conviver e conhecer a história da Comunidade do Rosado/RN.
Como resultados, apontamos que as narrativas de experiência de mulheres artesãs da
Comunidade do Rosado/RN, abriram espaço para o conhecimento da luta e reivindicam um
caminho para visibilizar e fortalecer o artesanato, a fim de garantir rentabilidade para a
comunidade, a partir de apoio e compromisso do poder municipal e do sindicato local, a
implantação e construção de um espaço para a exposição e venda dos produtos, como também,
a busca de parcerias das cooperativas para incentivar na produção e venda dos produtos em
eventos no próprio estado.
É através das narrativas que o sujeito se autoforma e se constrói protagonista de sua
vida. As mulheres artesãs, para este estudo, desempenham um papel na comunidade como
agentes de um processo histórico em que, no dia a dia, constroem sua formação em seus
espaços, na condição de sujeitos históricos que vão tecendo em uma rede de relações sociais.
REFERÊNCIAS
BARROS, Luis Felipe Fernandes. O Desenvolvimento do Geoturismo no município de Porto
do Mangue/RN com base no complexo “Dunas do Rosado”: patrimônio geológico Potiguar.
UFRN / Programa de Educação Tutorial (P.E.T.) Natal RN. Campinas, SeTur/SBE. Pesquisas
em Turismo e Paisagens Cársticas, 2(1), 2009. Disponível em: www.sbe.com.br. Acesso em:
20 jan. 2016.
BOGDAN, Robert e BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação: uma introdução
à teoria e aos métodos. Portugal: Porto Editora, 1994.
BONDIÁ, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista
Brasileira de Educação. Nº 19. Jan/Fev/Mar/Abr, 2002, p. 20-28. Universidade Estadual de
Campinas, Departamento de Lingüística. Disponível em: www.scielo.br/. Acesso em: 31 mai.
2017.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

DELORY-MOMBERGER, Chistine. Biografia e Educação: figuras do indivíduo-projeto.
Natal – RN: EDUFRN; São Paulo: Paulus, 2008.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. 9. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
JOSSO, Marie-Christine. Experiência de vida e formação. 2 ed. rev. e amp. Natal, RN:
EDUFRN, São Paulo: Paulus, 2010.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

EXPERIÊNCIA COLONIAL: a narrativa do padre José de Anchieta
Úrsula Andréa de Araújo Silva112

RESUMO
O período colonial brasileiro, a atuação e a influência jesuítica são temas intensamente
pesquisados por historiadores, porém, a História da Educação durante o mesmo período é pouco
estudada. Uma hipótese para explicar isso seria a crença de que o campo foi esgotado, já que
foi objeto de pesquisa de grandes pensadores. Essa tese não resiste a um olhar mais crítico sob
a lente do campo da História, visto que com a revolução ocorrida a partir da Escola dos Annales,
é praticamente impossível um objeto ser esgotado, pois basta um olhar de outro ângulo, uma
pergunta que ainda não foi feita sobre o período ou fonte, um documento inexplorado para
possibilitar uma nova pesquisa. Sendo assim, as possibilidades são diversas! Intenta-se, nessa
proposta, contribuir no estudo desse período, focando na atuação de José de Anchieta, um dos
mais expressivos jesuítas do Período Heroico, o qual tem uma reconhecida relevância para o
alcance dos objetivos da Companhia de Jesus no Brasil. A experiência jesuítica no Brasil foi
fruto da vontade e da necessidade de evangelizar os nativos para retirá-los do estado de
selvageria que se acreditava que eles se encontravam e torná-los civilizados e súditos da Coroa
Portuguesa. Para que essa intenção fosse concretizada, houve a necessidade de implementar
adaptações para a atuação no Novo Mundo, o que ocorreu com o emprego da Pedagogia
Brasílica. Tentava-se fazer o contato inicial com as populações nativas, pelo meio pacífico,
visto que o contingente de conquistadores portugueses era bastante reduzido. Nas ocasiões em
que o meio pacífico não surtia efeito, eram realizados confrontos impondo a superioridade
bélica portuguesa. Independentemente da forma que se utilizavam para dominação e instalação
no território, os religiosos passavam a fazer a aproximação com os indígenas fosse através de
música ou de gestos e, posteriormente, com o uso da Língua Geral. Esses religiosos vinham da
Metrópole com todo um grande aparato cultural, religioso e social. Treinados para enfrentar
com resiliência todas as adversidades do Brasil, chegavam animados para cumprir o projeto de
salvação daquelas almas e munidos de regras específicas para o trabalho catequético, porém, a
realidade na Colônia era bastante diversa e muitas vezes inviabilizava a prática educacional tal
como era recomendada nos documentos oficiais. Mesmo assim o trabalho não era abandonado,
pelo contrário, ocorreram adaptações para adequação à realidade que estava posta através da
ação dos jesuítas do Período Heroico – Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Assim, cabe
perguntar: Como eram essas adaptações? Que frutos produziram? Como Anchieta narrou toda
essa experiência? Tudo isso buscando descrever a experiência educacional na Colônia a partir
da obra do padre José de Anchieta. Para tentar responder essas questões utilizamos obras de
diversos autores como Roger Chartier, Fernando Torres Londoño, Dermeval Saviani, Arno
Wehling, Thaís Nívia de Lima e Fonseca, Eliane Cristina Deckmann Fleck, entre outros.
Palavras-chaves: História da Educação, Jesuítas, José de Anchieta, História Colonial
Brasileira, Período Heroico.
EXPERIÊNCIA COLONIAL: a narrativa do padre José de Anchieta
José de Anchieta: vida e obra
José de Anchieta nasceu em 1533 na Ilha de Tenerife (Canárias), filho de uma família
nobre e católica. Estudou no colégio dos dominicanos e foi instruído em leitura e escrita, além
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de princípios de Latim. Foi estudar em Coimbra em 1548, onde se destacou como um dos
melhores estudantes da primeira classe em prosa e verso e também foi iniciado em Dialética e
Filosofia (MELLO, 1897). Nesse período a vocação começou a dar sinais através da virtude,
brandura, modéstia, pureza de alma e corpo, renúncia a todos os vícios.
Em 1551, aos 17 anos, ingressa na Companhia de Jesus. Seu ingresso ocorreu em um
momento difícil para o colégio e para Coimbra. “Após ser aceito na Companhia, o noviço era
obrigado a fazer votos de obediência, pobreza, castidade segundo os cânones de 1540,
aprovados pelo Papa Paulo III, confirmados pelo papa Júlio III, em 1550” (HERNANDES,
2010, p. 233). Anchieta passou 3 anos em Portugal e veio para o Brasil em razão de uma
enfermidade, a qual acreditava-se que o clima poderia melhorar sua condição de saúde. Foi
enviado à Casa de São Vicente, onde estava como provincial o padre Manoel da Nóbrega
(MELLO, 1897, p. 8-9).
De acordo com RIBEIRO (apud FERREIRA JÚNIOR; BITTAR, 2004, p. 181), devido
à prática de exercícios espirituais adquiriu uma doença chamada de corcós, o que impulsionou
sua vinda ao Novo Mundo, pois acreditava-se que nesse espaço poderia se curar. Partiu de
Lisboa em maio de 1553 e chegou ao Brasil em julho. Permaneceu até outubro na Bahia, onde
estudou o tupi.
O aprendizado da língua era uma questão central para os jesuítas e, por isso, “desde a
sua chegada, transformaram o tupi em uma língua geral, pois era fundamental aprender a língua
dos dominados para melhor catequizar” (Ibidem). Suplantaram o nheengatu, o tupi, a língua
geral, para torná-la conveniente à sua “política expansionista” (HERNANDES, 2010, p. 233).
Os jesuítas prestaram muitos serviços no Brasil, mas talvez a decodificação da língua
nativa e a comunicação que se estabeleceu em razão dessa ação tenha sido a mais importante.
Um dos desafios no contato cultural é justamente compreender a língua e os sentidos intrínsecos
a essa identidade. Antes desse esforço, a aproximação era realizada pelos padres com música e
gestos que eram entendidos como uma linguagem universal (DE LA FLOR, 1999).
A experiência de compreender essa língua e traduzi-la demonstra não somente a
necessidade da catequese, mas principalmente o respeito com os nativos. Esse respeito também
é visualizado quando o padre José de Anchieta começa seu trabalho pedagógico através do
teatro e permite a inclusão de instrumentos indígenas em cena. Essas são características da
Pedagogia Brasílica.
O termo Pedagogia Brasílica foi cunhado por Saviani (2013) para definir a Educação na
América Portuguesa durante o Período Colonial. Essa terminologia carrega, enquanto conceito,
o ato educativo no Novo Mundo, o modo de colocar em prática o modelo educacional idealizado
nos documentos oficiais da Ordem dentro das condições que a Colônia permitia. Assim,
percebe-se que, apesar da noção de superioridade cultural, os jesuítas entenderam que, para
alcançar o êxito almejado, era preciso conhecer os nativos e realizar adaptações, estimulando o
interesse deles e posteriormente a difusão, aumentando o contingente de convertidos.
Os padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta foram os responsáveis por materializar
esse processo. Nóbrega foi o pioneiro e Anchieta prosseguiu com o trabalho na mesma linha.
Destacou-se pela rapidez que aprendeu a língua nativa e pela decodificação da mesma para
fazer com que os nativos entendessem os preceitos católicos com os conceitos da própria cultura
indígena.
A lista de obras do padre José de Anchieta é expressiva, composta por cartas, poemas,
gramática, peças teatrais. Toda sua obra reflete a realidade colonial, as questões da época, suas
impressões diante da experiência e muitas ponderações no sentido de conciliar os preceitos
católicos e a cultura indígena.
PRODUÇÃO SOBRE JOSÉ DE ANCHIETA
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Lançar o olhar sobre a produção que se dedica a estudar a vida e a obra de José de
Anchieta se faz necessário. De acordo com Fleck (2010, p. 178), as biografias sobre Anchieta
“são incontáveis” e apresentam um cunho hagiográfico, exaltando as virtudes do jesuíta e
tecendo um perfil a ser seguido como modelo para a construção da identidade nacional forjada
pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (Idem, p. 159). A autora destaca três.
A primeira foi escrita um ano após a morte do padre José de Anchieta por Quirício Caxa,
intitulada “Breve Relação da vida e morte do Pe. José de Anchieta” e estava atrelada ao
propósito de servir como modelo aos membros da Companhia de Jesus para os inspirar. Com
esse mesmo objetivo, a segunda biografia foi escrita por Pero Rodrigues por volta de 1605,
tendo como título “Vida do Padre José de Anchieta da Companhia de Jesus”. Simão de
Vasconcelos escreveu uma obra em 2 volumes, a qual nomeou “Vida do Venerável Padre José
de Anchieta”. O objetivo dessa biografia foi ampliado, pois outros aspectos da personalidade
de Anchieta foram exaltados. Há destaque para sua participação na expulsão dos franceses e
ênfase em uma aura mística que acompanhou o padre desde a infância e até após sua morte com
a atribuição de fatos sobrenaturais a ele.
Na comemoração aos 400 anos de morte do padre, a Biblioteca Nacional lançou um
catálogo que está dividido em duas partes. A primeira, “Obras de e sobre José de Anchieta na
Biblioteca Nacional”, está subdividida em quatro: Obras do autor, Livros sobre o autor,
Periódicos sobre o autor e Partituras sobre obras do autor. A segunda, “Acervo da exposição
Anchieta e o Brasil Quinhentista”, está subdividida em quatro também: Obras Gerais,
Periódicos, Obras Raras e Música. Constam 42 obras de sua autoria, 88 livros sobre o padre;
190 periódicos que tratam sobre o padre e 3 partituras sobre as suas obras. No acervo da
exposição constaram 2 manuscritos; 5 obras gerais, sendo 3 de Anchieta; 1 periódico; 24 obras
raras, sendo 2 de Anchieta e 1 música de Villa-Lobos inspirada no poema “Da Virgem Maria”
(Fundação Biblioteca Nacional, 1997). A dimensão desse catálogo demonstra a importância da
experiência do padre no Brasil e a complexidade que está associada a essa figura.
Dentro desse universo, verifica-se uma grande diversidade de obras de Anchieta.
Destacamos aqui algumas: “Cartas, informações, fragmentos históricos e sermões do padre
Joseph de Anchieta”. Prefácio de Afrânio Peixoto e notas de Alcântara Machado. Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira, 1933. 567+[1]p. Outra ed.: Belo Horizonte, Itatiaia/EDUSP,
1988; “Informação dos casamentos índios do Brasil”. Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, 1846, t.8, n.2, 2. trim., p.254-262; “O auto de São
Lourenço”. Introdução, tradução e adaptação de Walmir Ayala. Rio de Janeiro, Tecnoprint,
1967. 129p., il; “Sermões”. Pesquisa, introdução e notas do padre Hélio Abranches Viotti. São
Paulo, Loyola, 1987. 183p. (Obras completas/José de Anchieta, v.7.); “Teatro de Anchieta”.
Introdução e notas pelo padre Armando Cardoso. São Paulo, Loyola, 1977. 372p. (Obras
completas, 3.) Originais acompanhados de tradução versificada.
Nessas obras, é possível analisar a escrita jesuítica, evidenciar o trato educativo entre o
padre e os índios e vice-versa, evidenciar os resultados alcançados através da narrativa do padre,
compreender as relações estabelecidas, as negociações para atingir objetivos, como os nativos
absorviam os ensinamentos e preceitos católicos, entre outros.
A ARTE DA ESCRITA JESUÍTICA
Para os jesuítas, o contato com os nativos era um estímulo intelectual que enriquecia
sua missão apostólica, e o intercâmbio de notícias através de cartas e informes beneficiava a
atividade intelectual. As cartas eram um hábito, um exercício e uma obrigação para os
missionários. Era através dessa ferramenta que se davam as notícias, faziam-se pedidos,
reclamações e exercitava-se a arte da retórica e da persuasão, por isso, seus escritos são
verdadeiros instrumentos de propaganda missionária.
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Durante os primeiros cinquenta anos da Companhia de Jesus, operou-se uma
compilação das fontes de informação cultural e científica. Até então não havia histórias
completas e detalhadas das experiências dos missionários. Em 1598, Cláudio Acquaviva, Geral
da Companhia, deu instruções aos provinciais para que produzissem textos historiográficos
sobre suas missões. Nesse sentido, para Londoño, a produção jesuítica tinha a função de “[...]
consolidar e edificar, dando a conhecer as obras feitas em nome de Deus” (LONDOÑO, 2002,
p. 15).
A cultura corporativa jesuítica tinha expressivo alcance, pois fazia circular diversas
cartas, informações e pessoas e permitia estender para além do Evangelho as indagações dos
membros. Ou seja, de posse das informações sobre natureza e cultura de diversos lugares, eles
podiam interrogar sobre questões como a humanidade indígena e a manutenção da escravidão.
Esse processo favorecia a produção local do conhecimento que se transmitia à Companhia na
Europa.
Contrastando com esse pensamento, existe a colocação de Wehling (2001) que registra
a falta de dinamicidade do conhecimento produzido pela ausência de massa crítica. Assim, o
que existia era um saber referenciado à interpretação dominante submetido ao controle
institucional rígido, à censura real eclesiástica, inquisitorial e da própria Companhia.
Para Ledezma e Figueroa (2005, p. 15-16), “Acercarse de manera efectiva a los nativos,
cuya salvación era el objetivo de las misiones, implicaba conocer el mundo natural del cual
derivaban sus prácticas culturales.” O conhecimento da natureza era imprescindível e somente
através do contato com os nativos isso seria possível. Eram os nativos que propiciavam os
deslocamentos, as indicações para alimentação, o modo de dormir e todo o mais necessário para
a sobrevivência dos jesuítas.
Ainda segundo Ledezma e Figueroa, apesar do Novo Mundo ter recebido esforçados e
capazes missionários, os mais influentes cultural e politicamente permaneceram na Europa. Isso
é compreensível porque era preciso gerir, planejar e dar diretrizes para as diferentes localidades
onde as missões estavam exercendo suas atividades.
Apesar disso, não quer dizer que aqueles que vieram para a América eram despreparados
ou menos inteligentes, até porque existia um projeto da Companhia de criação de elites
intelectuais locais, provavelmente também pelo tempo gasto nas correspondências e pela
dinamicidade dos acontecimentos nas colônias. Ao mesmo tempo havia uma preparação muito
rigorosa e espiritualizada nos centros europeus. Vivia-se sob as influências da transição cultural
da Idade Média para a Idade Moderna quando se começava a pensar o lugar do corpo na
literatura espiritual ao passo que o Concílio de Trento restringia esse movimento.
De acordo com Oliveira (2003), para os jesuítas da época barroca conhecer o mundo no
qual estavam inseridos, decifrá-lo era uma estratégia de sobrevivência. Para se sentirem seguros
era necessário estar bem localizados, inclusive geograficamente. Eles consideravam que a vida
na Terra era um estágio para se alcançar o reino dos céus, por isso era imprescindível saber
viver. Eles deviam também exercitar seu aprendizado inserindo-se numa “cartografia moral”
através de seus escritos.
A Companhia dispunha de importantes documentos escritos para orientar a atividade
educativa: as Constituições e a Ratio Studiorum. As Constituições são o documento norteador
de toda prática jesuítica e especificamente a IV parte embasa a atividade pedagógica da Ordem.
Esses documentos foram elaborados numa expectativa de padronização das ações jesuíticas,
porém isso nem sempre foi possível devido às peculiaridades das regiões e das populações
atendidas (ARNAUT, RUCKSTADTER, 2002; COSTA, 2004; ALMEIDA, 2016).
CONCESSÕES QUE VIABILIZARAM A CONVIVÊNCIA
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Os desafios da colonização do Brasil tornaram-se conhecidos após os primeiros
contatos, mas, ao contrário do que um desavisado possa imaginar, as dificuldades atraiam
missionários ao invés de afastá-los.
A América era vista pelos religiosos como um território dominado pelo Diabo
(VAINFAS, 2010). O exotismo que colonizadores e religiosos depararam-se, dentro das
possibilidades da época, fez com eles tivessem certeza que a intervenção civilizatória europeia
era a tábua de salvação das almas que ali viviam, até porque tinham a concepção de que os
índios eram seres ignorantes, papéis em branco.
Esse contexto era o campo propício para uma verdadeira guerra santa na qual Deus
venceria o Diabo. O objetivo dos jesuítas era catequizar para que os índios se tornassem
soldados de Cristo sob a égide do rei.
Após o primeiro contato e estabelecido o vínculo pacífico, os jesuítas passavam a
interferir em toda a cultura indígena e a aplicar seu método pedagógico. É importante colocar
que houve um intercâmbio cultural nessa experiência na qual os índios foram imprescindíveis
para a ambientação dos religiosos e colonos em relação à alimentação, ao modo de dormir, à
entrada e/ou exploração do espaço, à adaptação de materiais, na arte da guerra, etc. Em
contrapartida, aprenderam a língua, a instrução elementar, o catecismo.
A educação jesuítica não se restringia à educação escolar, formal. Isso é completamente
compreensível porque havia um projeto civilizatório, colonizador e nada mais natural que
pretendessem moldar tudo na realidade nativa. Mais pertinente foi a adequação operada pela
Pedagogia Brasílica que associou o saber cultural e religioso dos jesuítas e agregou aspectos
dos nativos brasileiros de modo a produzir uma ação educativa peculiar e um material
pedagógico vasto e riquíssimo.
Podemos dizer que a estratégia utilizada era bastante eficiente, na medida em que
permitia a aproximação, criava-se o laço de confiança e, sobretudo, não desconsiderava a
cultura nativa imediatamente.
Os primeiros jesuítas tiveram que se despir de algumas certezas em prol do objetivo
maior. A relativização dos conceitos religiosos é um exemplo disso, como se pode observar
através do que aconteceu em relação aos casamentos. Entre os indígenas havia casais com laço
consanguíneo próximo, porém não era permitido pela Igreja. O padre José de Anchieta (1988,
p. 46) aconselhava sobre essa questão:
parece grandemente necessario que o direito positivo se afrouxe nestas
paragens, de modo que, a não ser o parentesco de irmão com irmã, possam em
todos os graus contrair casamento, o que é preciso que se faça em outras leis
da Santa Madre Igreja, ás quais, se o quizermos presentemente obrigar, é fora
de dúvida que não quererão chegar-se ao culto da fé cristã.

Anchieta demonstra aqui a inteligência necessária para manter as conquistas realizadas
até esse momento e a característica de adaptação inerente à experiência colonial portuguesa, ou
seja, eles entendiam que era mais produtivo ceder em determinados pontos para atingir ou
manter objetivos maiores. A Igreja também demonstrou ao longo da História esse traço. Assim,
pede a adaptação das regras da Igreja para aceitar casamentos consanguíneos que não fossem
de primeiro grau. Isso possibilitaria a realização dos sacramentos e o possível interesse dos
nativos em aderir à fé católica.
Sabe-se que a quase totalidade de colonos que veio para o Brasil era exclusivamente de
homens. Isso gerou um problema adicional para os religiosos, pois a convivência com as índias
gerou relações sexuais esporádicas, permanentes e até mesmo convivência conjugal nos moldes
indígenas que permitia separação e poligamia tanto masculina quanto feminina, dependendo da
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cultura da tribo. Assim, o afrouxamento das regras da Igreja relativa aos casamentos fazia-se
urgente para regular a moralidade no Brasil.
Os enlaces matrimoniais entre colonos e indígenas implicavam em outro fator que
agravou a relação dos colonos e dos religiosos, pois quando um colono casava-se com uma
índia toda a tribo tornava-se parente do colono, ou seja, ele ganhava uma esposa e um exército
em caso de necessidade bélica, já que a partir do casamento ele se tornava parente.
Devido a todas as especificidades do território e do espaço brasileiro, o projeto
educacional jesuítico não foi completamente aplicado na Colônia. As condições com as quais
os religiosos se deparavam no Brasil não eram favoráveis do ponto de vista material e no
espiritual constituía-se em um desafio mensurável somente na vivência da experiência.
A intenção inicial era promover uma alteração dos índios social e espiritualmente,
porém o contato demonstrou que isso não era algo possível. Os próprios religiosos precisavam
dos índios para garantir sua sobrevivência no território e para a exploração do mesmo. A
convivência entre jesuítas e índios fez emergir uma experiência bastante peculiar, promovendo
a interculturação.
AS CARTAS DO PADRE JOSÉ DE ANCHIETA
Vamos evidenciar nesse artigo uma breve análise das cartas do padre José de Anchieta.
A obra é composta por 28 cartas, 6 informações, 1 fragmento histórico e 2 sermões. A mesma
é uma edição publicada pela Academia Brasileira intitulada como Cartas, Informações,
Fragmentos Históricos e Sermões do Padre José de Anchieta, S. J. (1554-1594).
A Nota Preliminar notícia que a obra é o resultado da junção de cartas que estavam
dispersas, escondidas ou inéditas. Apresenta a trajetória de publicações de Anchieta em
diferentes línguas e mesmo as que foram escritas em português. A essa sessão segue-se um
artigo de Capistrano de Abreu sobre a obra de Anchieta no Brasil, destacando sua trajetória.
A Introdução inicia informando que estará concentrada na obra e não tratará da obra de
Anchieta de forma mais ampla como fez a Nota Preliminar. Esclarecida essa parte, traz dados
sobre a tradução e a pronúncia do nome do padre. Segue-se dados biográficos já apresentados
nesse artigo. Terminada a Introdução, temos uma relação da bibliografia do padre.
As cartas eram uma prerrogativa da Companhia de Jesus, um instrumento pelo qual se
noticiava o cotidiano, os avanços, as dificuldades, tudo que acontecia e pela qual também era
possível pedir auxílio espiritual e financeiro. Ao longo da obra do padre Anchieta podemos
verificar uma diversidade de assuntos relacionados como a descrição da fauna e da flora,
descrição da gente nativa, organização espacial, enfermidades, guerras, catequese e ações
educativas tanto do padre em relação aos índios quanto dos índios para o padre. A dimensão
pedagógica é a que mais nos interessa. Vejamos um trecho da carta (José de Anchieta, 1988, p.
39) de Quadrimestre de maio a setembro de 1554, de Piratininga:
Nesta aldeia, cento e trinta de todo o sexo e idade foram chamados para o
catequismo e trinta e seis para o batismo, os quais são todos os dias instruídos
na doutrina, repetindo as orações em português e na sua própria lingua; o
concurso e freqüência das mulheres é maior; em cada domingo celebra-se
missa para os mesmos; sendo muitos catecumenos despedidos gravemente
depois do ofertorio, com dificuldade e gravemente o toleram, e nos rogam
incessantemente que os promovamos ao batismo, o que é de cautela que se
não faça, para que não voltem ao erro dos antigos costumes; porquanto,
julgamos que não se lhes deve conceder o batismo senão depois de uma longa
prova.
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Nesse trecho podemos perceber a descrição rápida do público atendido e a menção às
atividades desenvolvidas. Destacamos as ações relativas à catequese e ao batismo, o uso da
língua nativa e em português nas orações, a celebração de missas e a participação ativa dos
índios nas mesmas, inclusive suplicando pelo batismo. Podemos dizer que os números
apresentados relativos à catequese e ao batismo são bastante animadores, principalmente pelo
fato de que a narrativa indica mais possíveis adesões. O fato de manter o uso da língua nativa é
muito significativo, demonstrando tanto a preocupação em fazer esse uso, traduzir as orações
para o idioma nativo, bem como se apropriar do mesmo, o que demonstra respeito e afetividade.
Na carta de 1554 “Aos irmãos enfermos de Coimbra, de São Vicente” (José de Anchieta, 1988,
p. 63-4), o padre menciona a sua relação com a língua nativa:
Quanto á lingua eu estou adiantado, ainda que é mui pouco, pera o que soubera
se me não ocupara em ler gramática; todavia tenho coligido toda a maneira
dela por arte, e pera mim tenho entendido quasi todo seu modo; não o ponho
em arte porque não ha cá a quem aproveite; só eu me aproveito dela e
aproveitar-se-ão os que de lá vierem e souberem gramática. Finalmente,
caríssimos Irmãos, sei dizer que se o padre Mirão quiser mandar-vos a todos
os que andais opilados e meio doentes, a terra é mui bôa e ficareis mui sãos.
As medicinas são trabalhos e tão melhores quanto mais conformes a Cristo.

O comum em experiências desse tipo era que o religioso impusesse a sua língua aos
nativos, visto que obviamente seria mais cômodo e pelo fato de que os índios pela própria
abertura cultural tinham como característica a apropriação de novos idiomas. Porém, na
experiência do padre Anchieta temos uma via de mão dupla: tanto ele aprendeu a língua geral
como os índios atendidos por ele aprenderam o português. A aquisição do idioma indígena deu
a ele a oportunidade de entender melhor a cultura local e como eles apreendiam tudo que se
passava. Obviamente que nem tudo era claramente definido porque em qualquer relação
linguística há certos conceitos, palavras que são dificilmente traduzíveis, mas havia
comunicação independentemente esses pormenores.
As experiências e as contribuições de Anchieta vão muito além dessas trazidas aqui e
são muito diversas. Nosso olhar foi direcionado para a catequese como um elemento
educacional e a questão da língua – aquisição, tradução e uso – denotando a troca cultural e
educacional. A pesquisa ainda é bastante incipiente, mas está em evolução ao que se somarão
mais resultados.
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