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EDITORIAL  

 

O desejo da organização de um dossiê de História Oral na Altus Ciência começou a 

ser gestado no ano de 2016 quando um grupo de professores da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro resolveu apresentar os seus trabalhos no X Simpósio de História Oral da Região 

Centro Oeste, evento promovido pela Associação Brasileira de História Oral que aconteceu 

na Universidade de Brasília (UnB) e teve por objetivo “ pensar a relação entre memória, 

história e direitos humanos. Articuladas entre si essas temáticas com suas diferentes 

dimensões temporais possibilitam um diálogo entre passado presente e futuro. ” 

Em 2017 os professores dando continuidade as suas pesquisas com História Oral se 

fizeram presente no XII encontro regional sudeste de História Oral   realizado na 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) “adotando como centro de suas preocupações 

a temática da Alteridade em tempos de (in) certeza: escutas sensíveis. ” 

Em 2018 foi a vez do grupo de pesquisadores ir à Universidade de Campinas 

(UNICAMP) para apresentar os seus trabalhos no XIV Encontro Nacional de História Oral. 

Tratou-se de um evento que deu continuidade à sequência de eventos bianuais promovidos 

desde a fundação da Associação, ocorrida em 1994. Tratando-se, portanto, de um 

acontecimento historicamente consolidado e que mobilizou um grande número de 

participantes: docentes, pesquisadores, profissionais de museus e de instituições arquivísticas, 

alunos e outros interessados nas discussões metodológicas em torno da história oral e dos 

acervos de entrevistas. O tema do XIV Encontro, "Testemunhar por imagens. A história 

oral e o registro audiovisual" propôs uma reflexão sobre o fazer historiográfico na 

conjuntura contemporânea em que a comunicação se faz, cada vez mais, mediada pela 

imagem. Foi nesse evento por meio do Simpósio Temático: “História da Educação: 

contribuições para a memória da escolaridade e das culturas dos sertões brasileiros” que 

se consolidou projeto do dossiê temático que ora apresentamos ao leitor. 

Todos os trabalhos aqui publicados foram realizados utilizando uma modalidade de 

História Oral. Mas o que é História Oral? Essa é uma pergunta recorrente para aqueles que 

estão preocupados em fazer trabalhos com memória, identidade, comunidades, enfim, com a 

coletividade. De acordo com José Carlos Sebe B. Meihy a História Oral é um recurso 

moderno, que passou a ser utilizado depois da Segunda Guerra Mundial com os avanços da 

tecnologia, gravadores e máquinas em geral e com isso a História Oral passou a ser um 

mecanismo utilizado para validar algumas experiências que não estão quase sempre 
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registrados em documentos escritos. 

A História Oral, portanto, passa ser um tipo de narrativa onde a entrevista, 

particularmente a gravada ou filmada é utilizada. Para o especialista existem quatro tipos de 

História Oral, a saber: História Oral de Vida, Temática, Tradição Oral e a História Oral 

Testemunhal.  

A História Oral de Vida é aquela que rearranja a narrativa a partir de trajetória 

existencial de uma pessoa. A História Oral Temática é aquela em que se tem um tema central 

e as entrevistas endereçam ao desenvolvimento desse tema. Tradição Oral é uma prática que 

deriva dos contatos com grupos onde as tradições que superam o espaço demográfico, 

tradições míticas, as receitas culinárias, medicinais, enfim acabam por carregar uma memória 

que tem uma certa antiguidade. 

Maria Zeneide Carneiro Magalhães de Almeida apresenta discussões sobre o 

resultado parcial do trabalho realizado para elaboração da tese de Doutorado em História 

Cultural sobre a memória de velhos mestres-escolas do sertão mineiro, no período de 1924-

1944. De acordo com a pesquisadora no primeiro capítulo da tese, é apresentada a 

metodologia trabalhada e as contribuições dos estudiosos da História Oral e Cultural nos 

quais ancoraram os procedimentos metodológicos para realização da pesquisa de campo e a 

construção do corpus documental oral e escrito, utilizando instrumentos como: entrevistas, 

diário de campo, pesquisa documental em arquivos públicos e particulares e análise de 

documentos escritos (diários de classe, cadernetas de anotações de controle e prestações de 

contas da escola e do professor, registros de frequências, da rotina e das práticas escolares, 

cartas de correspondência oficial e pessoal, cadernos escolares contendo lições e anotações). 

Patrícia Fernanda Heliodoro dos Santos e Filomena Luciene Cordeiro Reis  

trataram da história de vida de professoras negras, que trabalham tanto na da rede pública e 

privada do ensino superior da cidade de Montes Claros, situada no norte de Minas Gerais. 

Contudo, as pesquisadoras não adentraram a essa especificidade, mas a história de vida das 

professoras com o objetivo de conhecê-las na sua trajetória existencial. Como percurso 

metodológico, as pesquisadoras adotaram a história de vida, a fim de vislumbrar nas 

narrativas de suas entrevistadas os imbricamentos das questões de gênero e raça, pensando 

também, de que maneira esses fatores foram e são determinantes no processo de constituição 

da identidade e sentimento de pertencimento dessas mulheres. 

As pesquisadoras Adriana Rodrigues de Lima, Maria Célia da Silva Gonçalves, 
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Margareth Vetis Zaganelli e  Rossella Del Prete   analisaram como as mulheres lidam com 

as pressões advindas da necessidade de conciliação das atividades profissionais, o cuidado 

com a família e as exigências para realizar um curso superior. O universo dessa pesquisa foi 

uma faculdade particular situada no município de João Pinheiro, no Estado de Minas Gerais 

(MG). A pesquisa de campo se efetivou por meio da História Oral Temática com 10 mulheres 

que praticam a tríplice jornada de trabalho. 

Vera Lúcia Caixeta e Ana Seila Medeiros Aquino procuraram fazer o cruzamento 

das imagens fotográficas com os depoimentos orais recolhidos e com as narrativas 

memorialistas. Elas refletiram as suas escolhas, pelo estudo de uma rua de uma antiga cidade, 

impactada pelos temores e as lutas atuais para preservar o patrimônio material e imaterial 

ameaçado pelo rio Tocantins, transformado em represa, na construção de mais uma 

hidrelétrica em seu leito. Enfim, o estudo sobre a “Rua das Mangueiras” de Carolina, no 

Maranhão  

Euler Conceição Tavares tem como objetivo realizar uma análise nas ações do 

Movimento de Educação de Base (MEB) no município de Parintins/AM, nas décadas de 1970 

a 1990 - organismo criado pela Conferência Nacional dos Bispos (CNBB) que tinha como 

principal objetivo desenvolver um programa de alfabetização e educação de base, através das 

escolas radiofônicas, em especial as áreas rurais. 

Maria Rita Ferreira Dias de Souza e Alexandra Maria Pereira estabeleceram por 

objetivos analisar a institucionalização de uma Instituição de Ensino Superior no município de 

João Pinheiro(MG). O olhar das pesquisadoras voltou-se para as transformações sociais, 

culturais e econômicas que emergiram desde a sua criação. Elas tomaram como pano de fundo 

para a averiguação de tais questões as representações de egressos que por essa instituição 

passaram, através de seus relatos, avaliando o evolver de suas trajetórias a partir das 

oportunidades e do conhecimento adquiridos com o ingresso no ensino superior na aludida 

instituição. De acordo coma as pesquisadoras em grande medida, esses relatos corroboraram 

que o desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade perpassou pelas oportunidades 

de crescimento pessoal oportunizadas pelos cursos da referida instituição 

Rosa Jussara Bonfim Silva investigou a contribuição da Pedagogia Social através da 

atuação e dos programas oferecidos pelo CEPASA, localizado na cidade de Unaí/MG. O 

trabalho caracterizou-se como qualitativo e exploratório, em virtude do instrumento utilizado 

na pesquisa, que foi uma entrevista semiestruturada, realizada com o Diretor da Instituição, e 
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com a coordenadora pedagógica; e também em virtude dos objetivos que foram estipulados 

para investigação. 

Helen Cássia dos Reis Oliveira Souza e Marcelo Pereira de Souza tiveram como 

objetivo, explicitar a realidade de uma comunidade que tem na sua memória, uma educação 

com características formais e não formais, com as quais eles promovem uma verdadeira 

comum unidade dentro de um espaço de convivência. Dentro desse espaço, a cultura vai 

sendo passada de geração em geração, fazendo com que tradições que foram criadas há 

muitos anos, permaneçam de uma forma muito viva e cativante. Essa comunidade está 

localizada próximo à zona urbana de João Pinheiro-MG. 

Lourismar da Silva Barroso e Ariadne Joseane Quintela Felix demonstram que a 

escola foi, há muito tempo, quase que a única fonte de conhecimento dos estudantes. Com a 

ascensão e democratização dos meios de comunicações e da tecnologia, os estudantes de 

todas as idades vêm tornando-se bastante informados, com acesso a todos os tipos de dados e 

de maneira muito mais rápida. Ainda assim de acordo com os pesquisadores mantém-se sólida 

a função do professor como mediador entre aluno e a busca pelo conhecimento. Desta forma, 

o docente não precisa se sentir inseguro com o aumento crescente das informações, nem 

tampouco inútil. 

Giselda Shirley da Silva estabeleceu por objetivo analisar a existência de práticas 

culturais na contemporaneidade, e as representações de benzedores e raizeiros sobre as 

benzeções e a relação dessas com a utilização de plantas medicinais.  Ela buscou compreender 

também o papel cultural dessas práticas. O empírico foi composto de fontes diversas, entre 

elas, documentos do Arquivo Público, Reportagem do Jornal “Estado de Minas” que abordou 

a temática do benzimento, entrevistas com benzedores que ainda benzem, objetos simbólicos 

usados em momentos de oração, plantas e ervas usadas com fins medicinais indicados pelos 

benzedores. 

Vandeir José da Silva apresentou como objeto de pesquisa a Festa de Caretagem 

realizada na comunidade remanescente de quilombo de São Domingos, localizada em 

Paracatu, Noroeste de Minas Gerais. De acordo com o autor a Carretagem é uma festa 

religiosa/cultural que faz parte das tradições da comunidade pesquisa a muitas gerações em 

devoção a São João Batista. A Festividade acontece anualmente no dia 23 para 24 de junho, 

sendo dançada somente por homens que se performatizam como damas e cavalheiros. Esta 

manifestação cultural está relacionada à religiosidade, etnicidade, memória e permanências de 
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práticas culturais ancestrais que vem sendo repassada de geração em geração. 

Rosângela S. B. Indelécio lança olhares sobre a festa realizada em louvor a Nossa 

Senhora da Abadia, localizada na comunidade de Andrequicé, no município de Presidente 

Olegário, Minas Gerais. De acordo com a pesquisadora esta festa é aqui cenarizada no 

período balizado entre os anos de 2014-2018. Ela delimitou como objeto a religiosidade 

popular presente nesta manifestação cultural e como objetivo, observar práticas religiosas dos 

festeiros e romeiros que fazem parte da trajetória histórica desta festa, bem como, as 

representações veiculadas por esses atores sociais acerca desta festa e o significado da mesma 

para estes atores sociais.  

Solange Aparecida Ferreira, Maria Célia da Silva Gonçalves e Renata Suzelli de 

Souza Gonçalves investigaram por meio de História Oral Temática a inclusão de pessoas 

com necessidades especiais no mercado de trabalho, integração que vem transformando e 

fortalecendo a vida dos seres humanos com necessidades especiais. De acordo coma as 

pesquisadoras é sabidoque que a constituição Federal de 1988 trouxe mudanças para a 

sociedade com a lei das cotas, que garante a inclusão de pessoas com necessidades especiais 

nas empresas através de processo democrático. Partindo desse pressuposto é que o objetivo da 

pesquisa foi evidenciar pessoas que buscaram os direitos de serem inseridos no mercado 

pinheirense, descrever como foram às trajetórias percorridas até chegar ao mercado de 

trabalho, suas lutas por seus ideais, seus maiores obstáculos a serem vencidos. 

Pensando no significado da partilha, dos resultados da História Oral e a relação que ela 

estabelece entre pesquisador e narrador, dedicamos este caderno a professora, amiga, 

orientadora Profa. Drª Cléria Botelho da Costa (UnB) que nos ensinou a caminhar e 

despertar a escuta sensível tão caro para os pesquisadores que trabalham com a oralidade. O X 

Simpósio de História Oral da Região Centro Oeste foi o último coordenado por essa mestra e 

nele granande parte dos professores da FCJP, que oram publica nesse caderno, tiveram a 

oportunidade de expor os seus trabalhos. Sem falar de suas visitas a essa instituição como 

paletrante e incentivadora da pesquisa no Noroeste de Minas. Que falta você nos faz... 

Agradecemos a Deus pelo tempo de convívio. 

Agradecemos a todos os professores da casa, apresentadores de trabalhos XIV 

Encontro Nacional de História Oral (UNICAMP) e pesquisadores de outras instituições que 

generosamente colaboraram com este dossiê temático da Revista Altus Ciência. A todos 

muito obrigada e desejamos uma boa leitura!  
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CORPUS DA PESQUISA EM HISTÓRIA ORAL: história da educação e 
memória 

 

 

Maria Zeneide Carneiro Magalhães de Almeida 1 

 

 

 

Resumo: O estudo que aqui proponho apresenta discussões sobre o resultado parcial do 

trabalho realizado para elaboração da tese de Doutorado em História Cultural sobre a 

memória de velhos mestres-escolas do sertão mineiro, no período de 1924-1944. No primeiro 

capítulo da tese, apresento a metodologia trabalhada e as contribuições dos estudiosos da 

História Oral e Cultural nos quais ancoraram os procedimentos metodológicos para realização 

da pesquisa de campo e a construção do corpus documental oral e escrito, utilizando 

instrumentos como: entrevistas, diário de campo, pesquisa documental em arquivos públicos 

e particulares e análise de documentos escritos (diários de classe, cadernetas de anotações de 

controle e prestações de contas da escola e do professor, registros de freqüências, da rotina e 

das práticas escolares, cartas de correspondência oficial e pessoal, cadernos escolares 

contendo lições e anotações). Para o cotejamento e análises dos dados foram utilizados os 

pressupostos metodológicos da História Oral, História Cultural e abordagem teórica que 

contemplou três eixos: Educação, Memória e Identidade, cujos pressupostos podem lançar 

luzes para o entendimento da importância dos diferentes processos culturais, bem como de 

experiências sociais em seus tempos e lugares. 

 

Palavras-chaves: Metodologia em História Oral. Corpus documental. Memória. 

 

 

Abstract: The present study presents discussions about the partial results of the work done 

for the elaboration of the doctoral thesis in Cultural History on the memory of old masters-

schools of the sertão of Minas Gerais, from 1924 to 1944. In the first chapter of the thesis, I 

present the methodology and contributions of Oral and Cultural History scholars in which 

methodological procedures for field research and the construction of the oral and written 

documentary corpus were anchored using tools such as interviews, field, documentary 

research in public and private archives, and analysis of written documents (class journals, 

control notes and school and teacher accounts, frequency records, school routines and 

practices, letters of official correspondence and personal, school notebooks containing lessons 

and notes). The methodological assumptions of Oral History, Cultural History and theoretical 

approach were used for the collation and analysis of the data, which contemplated three axes: 

Education, Memory and Identity, whose assumptions can shed light on the importance of 

different cultural processes, as well as experiences in their times and places. 

 

Keywords: Oral History Methodology. Documentary corpus. Memory. 

                                                 
1 Doutora em História pela Universidade de Brasília- UnB (2009). Professora-adjunto da Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás. E-mail: zeneide.cma@gmail.com 
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 Uma das principais motivações e preocupações desse estudo é a reconstrução da 

memória de um segmento social que se caracteriza pela ausência ou escassez de registros e 

documentação escrita, organizada e sistematizada. Como lembra Jacques Le Goff, inspirado 

nos estudos dos fundadores da revista Annales e da história nova,  

 

A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes 

existem. Mas pode fazer-se [...] com tudo que a habilidade do historiador lhe 

permite utilizar para fabricar seu mel, na falta das flores habituais. Logo, 

com palavras. Sinos. Paisagens e telhas. [...]. Numa palavra, com tudo o que, 

pertencendo ao homem, depende do homem, serve o homem, exprime o 

homem, demonstra a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do 

homem. (LE GOFF, 1997, p.98). 

 

 O trabalho, portanto, está inscrito numa perspectiva que tem como referência as 

contribuições da História Cultural, cujos princípios e pressupostos teóricos de análise 

possibilitaram a construção do conhecimento histórico sobre indivíduos e grupos, que dão 

sentido à sua visão de mundo, suas condutas e práticas sociais, ao construírem suas 

representações sobre o real e a experiência vivida. “Assim, poderão os historiadores ir às 

profundidades do cultural e atingir uma cultura geralmente eclipsada pela cultura dominante – 

a cultura popular. ” (G. Duby, apud FALCON, 2002, p. 102). 

 Esclarecendo, por outro lado, que a pesquisa que realizei sobre os velhos mestres do 

sertão mineiro2, não se trata propriamente de um estudo sobre cultural popular, no sentido 

estrito do termo. Mas, sobre a história e a memória de um seguimento social à margem da 

produção intelectual e de das influências urbanas, portanto, portador de uma cultura singular e 

de certo modo, excluído da história escrita documental e sistematizada. 

  Portanto, considerada incipiente enquanto produção acadêmica e histórica, como 

outros Estados e/ou regiões brasileiras mais periféricas ou afastados dos centros urbanos e 

com pouca inserção no desenvolvimento da escolaridade e estudos sobre sua história, de 

culturas próprias e da sua educação e/ou escolaridade. Opinião compartilhada por outros 

pesquisadores a exemplo de Luciano Mendes F. Filho, para quem, 

 

Os estudos que têm surgido dos vários grupos de pesquisa histórica da 

educação em diferentes regiões são estimulantes e certamente têm 

contribuído para a reanimação desta área de pesquisa, o que por certo 

engrandece a história da educação brasileira (FARIA FILHO, 1999, p. l2). 

                                                 
2 CARNEIRO DE ALMEIDA, Maria Zeneide M.de – Educação e Memória: Velhos Mestres de Minas Gerais 

(1924-1944). Brasília, Universidade de Brasília (UNB/DH), 2009 (Tese de doutorado). 
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   Os percursos para a compreensão dessas questões foram construídos por meio de 

entrevistas, análises de documentos escritos e materiais escolares, iluminados pelo referencial 

teórico sobre memória e identidade; pela contribuição dos aportes metodológicos da História 

Cultural e História Oral, como fios condutores dos caminhos delineados, entrelaçando as 

reconstruções do passado vivido pelos narradores e os personagens às reflexões desenvolvidas 

nessa abordagem para a sistematização e compreensão dos dados colhidos nas fontes. 

 Nesse sentido, as análises sobre as escolas, os mestres, as práticas educativas e suas 

representações,  fundamenta-se também no referencial sobre o contexto histórico-social da 

educação brasileira, abordando os acontecimentos políticos e sociais a partir da década de 

1920 até os anos 1940, principalmente os anos 30 e 40, marcos de mudanças e rupturas 

políticas no País que influenciaram as reformas educacionais ao lado das mudanças sociais e 

econômicas ocorridas que também influenciaram a vida dos professores e dos narradores em 

estudo. 

 O contexto histórico da educação brasileira serviu de palco para dar visibilidade às 

reflexões sobre a escola, a escolarização e as demandas sociais, no período em estudo (1924- 

1944), em que ocorreram importantes acontecimentos que marcaram a história da educação 

no Brasil, com a criação da Associação Brasileira de Educação (ABE - 1924), sob a liderança 

de educadores como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Paschoal Lemme, só para citar 

alguns dos signatários do histórico Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova (1932). 

 O Movimento Escolanovista, que inaugurou temas polêmicos para agenda das 

políticas educacionais no País, era considerado de tendência liberal e tinha como opositores os 

conservadores representados, naquele contexto, pelos donos das escolas particulares liderados 

pelos representantes das escolas católicas; polarizaram intensos debates sobre a educação 

pública, em torno dos temas educacionais propostos para a Constituição de 1934. 

 Os escolanovistas realizaram uma série de reformas educacionais, em seus estados 

nesse período. Francisco Campos, então Secretário do Interior do Estado de Minas Gerais e, 

nessa época, um dos integrantes da Associação Brasileira de Educação – ABE -  e do 

movimento escolanovista, realizou e implementou ampla reforma educacional no Estado, que 

teve a expansão das Escolas Rurais como um dos seus principais pontos.   

 No bojo dessas políticas do Governo mineiro, é que no início dos anos de 1920, os 

mestres desse estudo iniciam suas carreiras profissionais na região. Migram da terra natal, 

Januária, para os recantos longínquos dos Chapadões do Urucuia. O jovem Benevides, aos 22 
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anos, é nomeado professor público regente para o distrito de Morrinhos de Paracatu. A jovem 

Ana Pereira de Souza, nos seus 18 anos é nomeada em 1924, para o cargo de professora 

regente para a cadeira pública da escola mista do distrito de Formoso. Ambas as nomeações 

resultaram de articulações políticas locais e estaduais. 

 Compreendo a escola como um lugar de lembranças e memórias, por isso, na minha 

concepção, essa abordagem também será buscada para a reflexão que a refere tanto como um 

espaço de estranhamento, como também aquele que guarda similaridades com o habitat 

familiar ou doméstico. Acredito que, principalmente no caso desse estudo, em que o espaço 

escolar coincide quase sempre com o do lar em que boa parte das narrativas se reporta ao 

ambiente familiar e, portanto, às construções identitárias e representativas sobre o mestre, as 

experiências e aprendizagens escolares, sejam elas pedagógicas ou de 

sociabilidade/civilidade. 

 Entretanto, entendo que esse diálogo tem como intenção reconstruir o conteúdo das 

narrativas sem, contudo, a pretensão de estabelecer provas ou acareações para confirmar ou 

refutar verdades. Como entendiam os historiadores do final do século XIX, influenciados pelo 

positivismo e para os quais a prova histórica é por excelência um documento escrito, 

especialmente o oficial. 

 O trabalho com história cultural/oral, não tem a preocupação de atingir a objetividade 

dos relatos orais e controlar a subjetividade dos informantes, pretende, ao contrário, explorar 

justamente a riqueza da subjetividade da narrativa, procurando apreender o significado que os 

fatos tiveram para os narradores; entendendo como eles interpretam estes fatos e explorando 

também a diversidade das interpretações, diferenças de contradições contidas nas narrativas e 

entre o documento oral e escrito, para contribuir com a problematização do estudo. 

 Assim, o objeto do estudo foi reconstruído por meio da organização tanto de um 

corpus oral como do corpus escrito. Os corpi oral e escrito constituem-se no arcabouço em 

que foram sistematizados os grandes temas abertos pelas narrativas e interpretados como 

representações. As entrevistas que formam o corpus oral da pesquisa e contribuíram para a 

reconstrução do passado, entendido como uma releitura das experiências e demandas do 

momento presente daqueles que narram. 

 Ou seja, o diálogo com diversos tipos de documentos: documentos orais; documentos 

oficiais, fotografias, filmes, cadernos, livros, cartilhas, embora tenham predominado as fontes 

orais, concordo com Cléria Costa (2006, p.16), que essas fontes são intercomplementares, 
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uma vez que “os procedimentos metodológicos que orientam as pesquisas que trabalham com 

o corpus oral pouco diferem dos procedimentos usados no corpus escrito”. Ambos ancoram-

se nos procedimentos da pesquisa histórica. 

 Como se trata de uma pesquisa qualitativa  vários instrumentos de coleta de dados 

foram utilizados: entrevistas livres, semi-abertas e com roteiros tematizados; caderno de 

campo, questionários, fichas de cadastro dos entrevistados, documentos escritos, objetos 

como cadernos escolares, cartas pessoais, memórias escritas, fotos, materiais didáticos, como 

cartilhas e livros buscados na internet ou fotografados no Museu do Professor e no arquivo 

Público de Belo Horizonte para conceder materialidade ás pistas indicadas pelas narrativas, 

entendidos como composições e vestígios, buscados para conquistar maior amplitude e 

profundidade na investigação e suas análises. 

 Portanto, as fontes orais foram aliadas às fontes escritas. Quanto às suas modalidades, 

a história oral tem sido classificada em: história oral de vida; história oral temática; tradição 

oral. Optei, nesse estudo, pela história oral temática e suas relações com as questões sobre a 

memória entendida como uma reconstrução do passado, mediado pelas experiências do 

presente. As experiências vividas pelos entrevistados, olhadas em seus significados, a riqueza 

e a diversidade das interpretações dos fatos por eles vivenciados e narrados, como também as 

diferenças e as contradições contidas nas narrativas, nos documentos escritos e demais tipos 

de fontes, tal como apresentados por Thomson (1992), sobre reconstrução do passado e 

composições. 

 Assim, os documentos oficiais, não se constituíram em foco de preocupação central do 

trabalho de coleta de dados da pesquisa, mas foram buscados embora poucos foram 

encontrados, reconheço que trouxeram importante contribuição para as análises e 

configurações. Apesar de muitos considerarem que os registros tidos como oficiais na maioria 

das vezes retratam a visão de mundo da classe dominante, acredito que podem propiciar um 

diálogo muito rico, permitindo uma análise com diferentes expressões e significados sobre 

uma mesma realidade vivenciada por diferentes segmentos e personagens, como também 

possibilitar ao pesquisador cruzamentos de muitos olhares em relação ao objeto estudado.Ou 

seja, espaços e lugares, como o interior de muitos Estados brasileiros que ficaram por longo 

tempo à margem da produção do conhecimento elaborado e, portanto, com escassa produção 

escrita e que, portanto, carece dessas reconstruções históricas, uma vez que seus vestígios 

correm os riscos de serem definitivamente “apagados” das lembranças tanto das atuais e 
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futuras gerações desses lugares.   

 Daí a preocupação central do objeto de estudo do projeto da tese foi o de reconstruir as 

memórias, sobre o tema da escolaridade nesse espaço geográfico com a singularidade que, 

acredito, o estudo representa. E, ainda pelo conteúdo e pelos poucos trabalhos historiográficos 

sobre educação brasileira no campo da reconstrução de memória para além da perspectiva 

oficial/institucional.  

 Nisso, constitui-se a contribuição que o estudo buscou trazer para a constituição de um 

campo, como nos lembra Le Goff “a história de um povo sem história”, pelo menos sob a 

ótica da cultura escrita, letrada e/ou acadêmica. Incluo, portanto, nessa composição dos 

cenários e da região, recortes de algumas informações sobre o Grande Sertão, os lugares e 

espaços da pesquisa – “lugares de memória”, orienta Pierre Nora (1993). 

 A região pesquisada é conhecida como Trijunção, ou região trijuntora, de interseção 

dos três Estados brasileiros – Minas Gerais-Bahia-Goiás – representou um ponto de referencia 

central na construção do espaço tanto da pesquisa de campo, como de composição para 

construção do espaço/tempo do estudo. Trata-se, de um dos lugares mais próximos da área 

onde está demarcado o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, criado em 1989 por Decreto 

Presidencial e recebeu tal denominação em homenagem ao escritor brasileiro João Guimarães 

Rosa, autor do romance “Grande Sertão: Veredas”3. 

O encontro e/ou entroncamento entre os três estados, é que configura uma intersecção 

das comunidades que circundam o universo pesquisado e cenário das narrativas: o município 

de Formoso, do lado mineiro, em cujo território fica o lugarejo da Fazenda Bela Lorena, que 

já figurava em antigos mapas do Brasil e, curiosamente, está no mapa do Guia Rodoviário 

Quatro Rodas (figura 1.1). Aí estão localizados “os lugares de memória”: Formoso e Bela 

Lorena, no coração do sertão. 

As contribuições dos estudiosos da História Oral e Cultural ancoraram os 

procedimentos metodológicos para realização da pesquisa de campo e a construção do corpus 

documental oral e escrito, utilizando instrumentos como: entrevistas, diário de campo, 

pesquisa documental em arquivos públicos e particulares e análise de documentos escritos 

(diários de classe, cadernetas de anotações de controle e prestações de contas da escola e do 

                                                 
3 João Guimarães Rosa (1908-1967) nasceu em Cordisburgo (MG), no sertão brasileiro.  O seu romance, 

“Grande Sertão: Veredas”, publicado em 1956, causou grande repercussão nos meios literários e intelectuais da 

época. 
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professor, registros de freqüências, da rotina e das práticas escolares, cartas de 

correspondência oficial e pessoal, cadernos escolares contendo lições e anotações).  

 O trabalho com história cultural/oral, não tem a preocupação de atingir a objetividade 

dos relatos orais e controlar a subjetividade dos informantes, pretende, ao contrário, explorar 

justamente a riqueza da subjetividade da narrativa, procurando apreender o significado que os 

fatos tiveram para os narradores; entendendo, assim, como os entrevistados interpretam estes 

fatos; explorando também a diversidade das interpretações, diferenças de contradições 

contidas nas narrativas e entre o documento oral e escrito, para contribuir com a 

problematização do estudo. 

Assim, o objeto do estudo foi reconstruído por meio da organização tanto de um 

corpus oral como do corpus escrito. Os corpi oral e escrito constituem-se no arcabouço em 

que foram sistematizados os grandes temas abertos pelas narrativas e interpretados como 

representações. As entrevistas que formam o corpus oral da pesquisa e contribuíram para a 

reconstrução do passado, entendido como uma releitura das experiências e demandas do 

momento presente daqueles que narram. 

 Ou seja, o diálogo com diversos tipos de documentos: documentos orais; documentos 

oficiais, fotografias, filmes, cadernos, livros, cartilhas, embora tenham predominado as fontes 

orais, concordo com Cléria Costa (2006, p.16), que essas fontes são complementares vez que 

“os procedimentos metodológicos que orientam as pesquisas que trabalham com o corpus oral 

pouco diferem dos procedimentos usados no corpus escrito”. Ambos ancoram-se nos 

procedimentos da pesquisa histórica na abordagem qualitativa, em que vários instrumentos de 

coleta de dados foram utilizados. 

 O Corpus escrito: elaborado por meio de pesquisa documental em arquivos públicos e 

privados; análise de documentos escritos como: diários de classe, cadernetas de anotações dos 

registros da escola e do professor tais como: registro das frequências, a rotina das 

práticas escolares, cartas de correspondência oficial e pessoal cadernos escolares contendo 

lições e anotações.  

 Ou seja, objetos como cadernos escolares, cartas pessoais, memórias escritas, fotos, 

materiais didáticos, como cartilhas e livros buscados na internet ou fotografados no Museu do 

Professor e no arquivo Público de Belo Horizonte (MG), para conceder materialidade ás 

pistas indicadas pelas narrativas, entendidos como composições e vestígios, buscados para 

conquistar maior amplitude e profundidade na investigação e suas análises. 
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 Assim, os documentos oficiais, não se constituíram em foco de preocupação central do 

trabalho de coleta de dados da pesquisa, mas foram buscados embora poucos foram 

encontrados, reconheço que trouxeram importante contribuição para as análises e 

configurações. 

  Apesar de muitos considerarem que os registros tidos como oficiais na maioria das 

vezes retratam a visão de mundo da classe dominante, acredito que podem propiciar um 

diálogo muito rico, permitindo uma análise com diferentes expressões e significados sobre 

uma mesma realidade vivenciada por diferentes segmentos e personagens, como também 

possibilitar ao pesquisador cruzamentos de muitos olhares sobre objeto estudado. 

 Corpus oral: As entrevistas foram realizadas privilegiando a história oral temática 

sobre a escola, as práticas escolares e a história de vida dos narradores e dos mestres, 

ampliando o diálogo entre o passado e o presente dos personagens que participaram na 

composição das suas experiências cotidianas reconstruídas. Os entrevistados foram 

compreendidos como colaboradores, pois compartilharam da construção do conhecimento 

sobre as experiências de escolarização no sertão mineiro, em uma determinada fase histórica 

(1924 a 1944). 

 As entrevistas “pilotos” e as exploratórias, como ensina, Paul Thompson (1998, p. 

254-255), tiveram o objetivo de mapear o campo de investigação, colhendo idéias e 

localizando as fontes de informações genéricas no início da elaboração do projeto, contribue 

para um melhor delineamento dos percursos. Nesse sentido, é que realizei de início 

entrevistas livres, que formaram o Caderno de Campo. Parte desse primeiro corpus contribuiu 

para a elaboração do segundo capítulo da tese. Ao longo desse percurso foram entrevistados 

15 narradores ex-alunos, além de outros que relataram sobre as escolas e os professores, mas 

que não foram alunos dos mestres em estudo, uma vez que estes foram selecionados 

posteriormente. Tendo como ponto de partida, as informações desses entrevistados e dos 

documentos escritos, formou-se uma rede de narradores e informantes num total aproximado 

de 15 entrevistados ex-alunos entre 50 e 100 anos, tendo como recorte os dois mestres do 

estudo. 

  Três instrumentos foram elaborados e utilizados para a coleta dos dados da pesquisa 

das fontes orais: roteiro de entrevista; ficha-questionário; caderno ou diário de campo. 

Foram também elaborados fichamentos para sistematização e cotejamento do conteúdo das 

entrevistas e delinear um perfil sobre os dados dos entrevistados, que serão apresentados mais 



 
 

 

24 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 08- Jan-Dez 2018 

adiante. 

 Esse cotejamento foi realizado também sobre os temas que emergiram das entrevistas, 

após cuidadosa transcrição e análise do seu conteúdo. Sobre esse conteúdo foram elaborados 

os textos e quadros temáticos, que foram muito importantes e contribuíram, sem dúvida, para 

a seleção dos grandes temas de estudo da tese, dos quais originaram e foram estruturados seus 

capítulos. Conforme demonstra a figura 1.2, abaixo: 

 

 

Figura 1.2. Fontes da pesquisa de campo: corpus escrito e corpus oral. 

 

 Para o cotejamento e análises dos dados foram utilizados os pressupostos 

metodológicos da História Oral, História Cultural e abordagem teórica que contemplou três 

eixos: Educação, Memória e Identidade, cujos pressupostos podem lançar luzes para o 

entendimento da importância dos diferentes processos culturais, bem como de experiências 

sociais em seus tempos e lugares. Sobre os mestres; sobre os espaços, suas práticas 

cotidianas, das suas “artes e fazeres”, como nos lembra Certeau (2004). 

  As análises desses conteúdos foram apresentadas na urdidura dos três capítulos da 

tese e, pata tanto, precisamos empreender uma viagem de volta, de reconstrução das 

lembranças, mas também de composição do cenário da região e sua localização no espaço 

geográfico do País e do Estado de Minas Gerais, como já foi descrito.  

 Portanto, as fontes orais foram aliadas às fontes escritas. Quanto às suas modalidades, 

a história oral tem sido classificada em: história oral de vida; história oral temática; tradição 

oral. Optei, nesse estudo, pela história oral temática e suas relações com as questões sobre a 

Corpus escrito Corpus oral 

Entrevistas abertas e semi-

estruturadas (gravadas e 

transcritas); 

Cadernos/diários de campo 

1. Documentos de arquivos: ACAPM-BH; 

Arquivo da SEE-MG; Arquivo de Paracatu; 

Centro de Referência do Professor-BH; 

Revista do Ensino-MG; documentos de 

arquivos particulares; Cadernos escolares;  

lições/exercícios; pesquisa virtual sobre os 

métodos, as cartilhas, livros e materiais 

citados pelos entrevistados. Diários de 

classe; Cadernos da pesquisa de campo 
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memória entendida como uma reconstrução do passado, mediado pelas experiências do 

presente.  

 As experiências vividas pelos entrevistados, olhadas em seus significados, a riqueza e 

a diversidade das interpretações dos fatos por eles vivenciados e narrados, como também as 

diferenças e as contradições contidas nas narrativas, nos documentos escritos e demais tipos 

de fontes, tal como apresentados por Thomson (1992), sobre reconstrução do passado e 

composições. 

 Benjamim (1985, p. 223), ensina também que “o cronista que narra os acontecimentos, 

sem distinguir entre os grandes e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada que um 

dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história, sem dúvida, somente a 

humanidade redimida poderá apropriar-se totalmente do seu passado. Isto quer dizer: somente 

para a humanidade redimida o passado é citável, em cada um dos seus momentos. 

A memória e seu conteúdo nortearam a reflexão e a narrativas descortinadas nos 

capítulos, compartilhando, portanto, com as idéias daqueles que pensam a história como uma 

construção dos homens e buscando conhecer as interpretações dos sujeitos que vivem e 

constroem os fatos, percebendo o campo da história como toda a experiência humana dos 

sujeitos comuns. 

 Para Halbawchs, “Nossa memória não é uma tabula rasa, nos sentimos capazes, por 

nossas forças, de perceber, como num espelho turvo, traços e alguns contornos (talvez 

ilusórios que nos devolveria as imagens do passado(...), dentro desse conjunto de 

depoimentos exteriores a nós, é preciso trazer como que uma semente de rememoração, para 

que ele se transforme em uma massa consistente de lembranças”. (1990, p.32). Daí o 

significado e importãncia do papel da identidade no processo de rememorização, porque ela 

nos vincula ao grupo com o qual compartilhamos a experiência de recordar.   Assim, uma 

lembrança que envolve outras pessoas, como datas e eventos coletivos a exemplo de festas 

locais, fatos da     infância, da escola, ou da juventude, são, assim, “espelhos turvos”, nos 

quais muitas vezes uma recordação torna-se mais vívida em seus contornos, detalhes, até sons 

e perfumes passíveis de serem compartilhados coletivamente, porque encontramos neles 

vestígios e  traços identitários. 

Ainda na esteira de Benjamin, o autor comenta sobre a função da sociabilidade 

comunitária para a constituição de uma cultura em que o coletivo e o individual se fundem 

para a constituição de uma tradição que seja transmissível às futuras gerações para que o 
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homem não seja “condenado a errar como um autômato na história, sem passado e sem 

futuro” (op.cit. p.122), o mesmo que dizer: sem raízes, sem sua geografia, sem sua identidade. 

Assim, para o autor, cada geração traz consigo a missão de transmitir e compartilhar 

suas experiências, demarcar os seus rastros e vestígios. Os narradores que contribuíram para 

reconstrução do seu passado, para a preservação da memória coletiva em seus tempos e 

lugares. Como lembra Ginsburg: “Assim, se imprime na narrativa a marca do narrador, como 

a mão do oleiro na argila do vaso”. (GINSBURG, 2004, p.12). Assim, também busquei, nas 

pegadas do conterrâneo Guimarães Rosa, cumprir singelamente com a missão de preservar 

rastros, lembranças e memórias de lugares que fazem parte dos meus percursos e 

experiências, assim como também recebi das gerações que me precederam.  
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Resumo: Este estudo tratou da história de vida de professoras negras, que trabalham tanto na 

da rede pública e privada do ensino superior da cidade de Montes Claros, situada no norte de 

Minas Gerais. Contudo, não adentramos a essa especificidade, mas a história de vida das 

professoras com o objetivo de conhecê-las na sua trajetória existencial. Como percurso 

metodológico, adotamos a história de vida, a fim de vislumbrar nas narrativas de nossas 

entrevistadas os imbricamentos das questões de gênero e raça, pensando também, de que 

maneira esses fatores foram e são determinantes no processo de constituição da identidade e 

sentimento de pertencimento dessas mulheres. Com o objetivo de refletir o processo de 

(des)(re)construção da identidade dessas docentes negras, analisamos como se deu o contexto 

escolar vivenciado por elas num espaço excludente e majoritariamente masculino e branco. 

Como fonte de pesquisa, a memória e a oralidade se constituíram como dado e também 

contribuíram para revelar o sentimento de pertencimento e identidade dessas professoras 

negras, bem como a sua vulnerabilidade no âmbito educacional. As entrevistas, tomadas em 

conjunto, permitiram o enquadramento do trabalho na vertente da História Social, destacando 

o trabalho docente e seu universo, como elementos em torno do qual foram agrupados 

argumentos e evidências que remetem ao racismo e sexismo, ainda, prevalecentes no 

ambiente acadêmico. 

 

Palavras-chave: História e Educação. Histórias de vida. Professoras negras. Racismo. 

Sexismo.  

 

 

Abstract: This study dealt with the life story of black teachers, who work both in public and 

private higher education in the city of Montes Claros, situated in the North of Minas Gerais. 

However, do not enter this specificity, but the story of the life of teachers in order to meet 

them in your existential trajectory. As a methodological path, we adopted the story of life in 

order to glimpse in the narratives of our interviewed the imbricamentos of gender and race 
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issues, thinking, too, of how these factors were and are crucial in the process of Constitution 

the identity and sense of belonging of these women. In order to reflect the process of (de) (re) 

construction of the identity of these teachers, we analyze how the school context experienced 

by them in exclusive and mostly male and white. As a source of research, memory and orality 

constituted as given and also contributed to reveal the feeling of belonging and identity of 

those black teachers, as well as your vulnerability under educational. The interviews, taken as 

a whole, allowed the labor environment in terms of Social History, emphasizing the teaching 

job and your universe, as elements around which were grouped arguments and evidence 

which refer to racism and sexism, still, prevailing in the academic environment. 

 

Keywords: History and education. Life stories. Black teachers. Racism. Sexism. 

 

 

INTRODUÇÃO 

As abordagens deste estudo versam sobre as histórias de vida transitada pela História 

Oral como aporte metodológico. É fundamental abrangermos as implicações e contribuições 

dessa metodologia, visto que, por meio das histórias de vida de nossas entrevistadas, 

professoras negras que atuam no ensino superior nas faculdades públicas e privadas de 

Montes Claros, expomos a riqueza e importância da memória dos sujeitos anônimos para a 

construção da história social. Nosso intuito nessa narrativa constituiu em traçar o percurso 

dessas professoras por meio da sua trajetória existencial, tendo como referência sua atuação, 

hoje, no ensino superior, não nos atentando somente a essa especificidade, mas numa 

perspectiva geral. 

Nesse sentido, também é importante abordarmos sobre a memória enquanto campo de 

experiência pessoal. Conforme nos lembra Ecléa Bosi (2003), a história de cada um, 

construída ao longo da vida, a partir de um cotidiano, muitas vezes, corriqueiro, mas sempre 

relevante, faz com que a memória partilhada ganhe uma dimensão social, possibilitando, que 

outros ampliem suas experiências a partir das histórias de vida relatadas. Para Bosi, “Uma 

história de vida não é feita para ser arquivada ou guardada numa gaveta como coisa, mas 

existe para transformar a cidade onde ela floresceu” (BOSI, 2003, p. 69). 

Destarte, por meio das histórias de vida das professoras entrevistadas nesta pesquisa, 

apreendemos parte da realidade social da vida pessoal e profissional das referidas docentes, 

ou seja, abrangemos suas trajetórias, experiências vivenciadas, tanto as positivas como 

negativas, bem como os preconceitos e práticas discriminatórias ligadas às suas vivências no 

âmbito do ensino superior. Lembramos, contudo, que as histórias de vida não são apenas o 

recolhimento do testemunho pessoal, mas uma maneira de resgatar as camadas da população 
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excluídas da história. 

Nessa perspectiva, para a tessitura3 deste capítulo, na exposição das histórias de vida 

de nossas entrevistadas, tomamos como embasamento autores como Thompson (1992), Bosi 

(2003), Delgado (2003), Cardoso (2005), Alberti (2004), entre outros, os quais apresentam 

relevantes contribuições teóricas para a utilização da metodologia da História Oral na 

perspectiva da história de vida, evidenciando o compromisso social do historiador com a 

busca do sujeito na história, o verdadeiro ator social. 

Também referenciamos as discussões de Cláudia de Jesus Maia (2011), Filomena 

Luciene Cordeiro Reis (2013), Rita Tavares Mello (2015) e outras que, em seus estudos, 

problematizaram práticas e representações a partir das histórias de vida de seus pesquisados. 

Em seus estudos, as autoras desenvolveram profícuas análises, fazendo emergir elementos 

que, por vezes, são lacunares nos textos autobiográficos. Da mesma forma, entendemos que, 

as histórias de vida de mulheres afrodescendentes brasileiras, que atuam no ensino superior na 

cidade de Montes Claros, se mostram importantes para o desenvolvimento desta reflexão, na 

medida em que, conforme pondera Cardoso, “busca compreender como os mecanismos de sua 

constituição expressam as próprias condições da sociedade onde é gerada e alimentada” 

(CARDOSO, 2005, p. 177).  

 

HISTÓRIAS DE VIDAS E MEMÓRIAS 

 

A história de vida é um gênero literário que tem sido bastante cultivado na produção 

de trabalhos que procuram evidenciar as tramas construídas a partir do olhar de quem relata 

aquilo que foi vivenciado em determinado período de sua vida. José Carlos Sebe B. Meihy e 

Suzana L. Salgado Ribeiro (2011) observam que, a história de vida trata-se de uma narrativa 

com aspiração de longo curso, recebendo, portanto, a denominação de “vida”. Também os 

autores ponderam que a história de vida versa sobre aspectos continuados da experiência de 

pessoas.  É, pois, uma narração com começo, meio e fim, em que momentos extremos, como 

origem e atualidade, ganham lógica explicativa. 

Em certa medida, ao se efetuar o registro das histórias de vida, o resultado final 

representa uma espécie de nota materializada através da escrita, demonstrando, no caso desta 

                                                 
3Aqui nos remetemos à distinção gráfica apresentada no Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa 

(ABL, 2009), cujo significado se refere aos fios que se cruzam com a urdidura, como nos relatos da história de 

vida de nossas entrevistadas. 
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pesquisa, como um grupo de mulheres negras vive a sua atuação docente no ensino superior. 

Por isso, é importante destacarmos que, a intencionalidade de resgatar a memória de fatos 

vivenciados e relacionados à discriminação, preconceito e racismo sofrido e sentido pelas 

docentes negras no ensino superior público e privado em Montes Claros coloca em discussão 

as memórias hegemônicas da “consciência branca”. 

No âmbito deste estudo, tanto as narrativas quanto as memórias individuais externadas 

revelam discrepâncias em relação à aceitação e à forma de tratamento da mulher docente 

negra em seus respectivos espaços de atuação, indicando maior inserção e aceitação no 

ambiente público comparativamente ao privado. Por outro lado, também evidencia se existe, 

ou não, uma falsa aceitação ou disfarçada discriminação racial, coadunando com a visão de 

Raymond Williams (2011) ao tratar da conveniência de conservar uma história tida como 

supostamente real e que, por vezes, contém mazelas, nem sempre, reveladas nos registros 

oficiais.  

Entendemos, desse modo, que as narrativas sobre as histórias ocorridas nas salas de 

aula, nos corredores, nas relações individuais e coletivas deixariam de se manter submergidas 

em atos discriminatórios, velados ou ocultos, na realidade dos fatos históricos de uma parcela 

de indivíduos. Parcela essa, que se distancia dos grandes homens e feitos, visto que, divulga a 

história social de um grupo de trabalhadores e, no caso deste estudo, de trabalhadoras.  

Para a utilização da História Oral na perspectiva da história de vida, a nossa 

abordagem baseou-se na livre exposição e manifestação do pensamento, nas interpretações e 

entendimentos das entrevistadas sobre os fatos vividos, com a intenção de capturar, de forma 

mais ampla possível, a história do grupo pesquisado, evidenciando a sua pouca 

representatividade no ensino superior. Nas entrevistas abordamos tanto aspectos temáticos 

como também a história de vida das docentes negras, o que nos permitiu vislumbrar o 

posicionamento dessas frentes aos atos segregadores raciais, colocando em destaque a 

estruturação das relações sociais no ambiente em que atuam.  

A construção da memória segue trilhas que, quase sempre, obedecem às margens 

oferecidas pelo tempo. Mas também é capaz de romper limites, possibilitando a ocupação de 

vastos territórios. Antonio Torres Montenegro (2010) adverte que, a ação humana interfere de 

diversas formas nos transbordamentos da memória e, dessa maneira, uma série de estratégias 

concorre para que determinadas práticas, alguns acontecimentos, lugares e pessoas produzam 

marcas e consolidem símbolos e significados, que transcendem determinadas fronteiras, 
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limites e espaços. 

Nesse sentido, podemos abranger que, os fragmentos das memórias das mulheres 

entrevistadas para esta pesquisa, possibilitam entrever o rompimento de limites, que 

propiciaram, ao longo de suas vivências, práticas, acontecimentos e posturas adequadas as 

suas realidades sejam no passado, na convivência com familiares e amigos; ou, na atualidade, 

no âmbito da vida acadêmica. 

Entretanto, convém destacarmos as ponderações de Ferreira e Amado (2006), os quais 

asseveram que, a história de vida: 

 

é capaz apenas de suscitar, jamais de solucionar, questões; formula as 

perguntas, porém não pode oferecer as respostas. As soluções e explicações 

devem ser buscadas onde sempre estiveram: na boa e antiga teoria da 

história. Aí se agrupam conceitos capazes de pensar abstratamente os 

problemas metodológicos gerados pelo fazer histórico (FERREIRA; 

AMADO, 2006, p. 15). 

 

Portanto, não podemos olvidar que, nesse tipo de pesquisa, o enfoque histórico não é 

investigado em razão de resultados, mas na compreensão dos fatos e fenômenos culturais, os 

quais não são dissociáveis da abordagem historiográfica na vertente social. Na percepção de 

Thompson (1992), devemos buscar a identificação de valores, hábitos e costumes e também 

daqueles que se revelam no ambiente do trabalho e na cultura prevalecente. 

Nessa direção, podemos identificar nos relatos das histórias de vida de nossas 

pesquisadas, padrões de comportamento social, expressões e ditos, que demonstram relações 

sociais estabelecidas, permitindo problematizar a baixa representatividade da mulher negra 

docente no ensino superior e seus reflexos no contexto cultural. No contexto histórico do 

Brasil, a desigualdade social foi e, ainda, é propagada em todos os rincões do país como 

forma de se explicar a dimensão da diferença entre pessoas de pele clara e escura. Esse 

discurso, repetido à exaustão, fez com que os negros permanecessem desacreditados em 

relação à sua importância e valor, prevalecendo a ideia de que eles (os negros) não ofereciam 

nenhum risco à população branca. Esta continuava soberana em todos os espaços, sobretudo, 

no âmbito do trabalho e, conforme a discussão estabelecida neste estudo, na docência do 

ensino superior. 

Nessa conjuntura, verificamos que, os negros ao ascenderam ao patamar do homem 

branco, começaram a reproduzir o mesmo pensamento excludente e marginal dos séculos 

passados. No imaginário popular estabeleceu-se o axioma do opressor e este, foi amplamente 
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propagado e exposto a todos os brasileiros. Assim, fosse branco, negro ou mulato, não se 

questionava a lógica do pensamento racista dominante e excludente, ainda vigente e 

predominante no Brasil. 

Frantz Fanon (2008), ao abordar sobre o papel do opressor e do oprimido, mostra a 

desconstrução de crenças, hábitos e valores de um povo, para a edificação de uma nova 

cultura baseada na relação construída entre brancos e negros no período colonial. O autor 

expõe que, as consequências vão além da liberdade defraudada, pois os artefatos materiais, a 

língua materna e a forma de expressão constituem sua produção cultural. De tal modo, o 

cativeiro foi a porta de entrada para uma nova cultura, aquela imposta de maneira violenta e 

agressiva, por aqueles que roubaram a liberdade e impuseram a servidão, o algoz ou o 

colonizador de terras além mar. 

Nessa perspectiva, trabalhar com histórias de vida possibilita conhecer, em termos, o 

universo secreto das mulheres participantes de nossa pesquisa, os recônditos de suas almas, 

buscando dar voz a essas atrizes sociais e, em termos de locus social, discutir as hierarquias 

produzidas a partir do lugar de fala dessas mulheres e como esse lugar impacta diretamente na 

constituição dos lugares subalternizados (RIBEIRO, 2017). Logo, decifrar as subjetividades 

presentes nas falas das entrevistadas, a fim de desvendar a trama de suas histórias de vida, é o 

fio condutor para o entendimento do que as levaram a escolher a profissão docente e quais os 

percalços vivenciados ao longo de suas histórias de vida. Sobre as pesquisas, nas quais se 

utilizam a prática das histórias de vida, Michel Pollak elucida que: 

 

Tais pesquisas puderam preencher os lugares vazios e os terrenos virgens da 

historiografia e, indiretamente, reforçar o sentimento de adesão nos grupos 

considerados ‘marginalizados’. Assim, tais trabalhos pretendem responder, 

simultaneamente, a uma demanda de conhecimento e de construção de 

identidades coletivas. (...) Muito mais que pretender ‘dar voz aos dominados 

e esquecidos’, a prática da história oral nos força a colocar em 

questionamento as razões e os degraus diversos do silêncio sobre o passado. 

Esta abre caminho a uma análise das estruturas que subentendem o silêncio e 

a utilização do degrau do silêncio como indicador da dominação ou do 

traumatismo que pesa sobre este ou aquele grupo e indivíduo (POLLAK, 

1987, p. 13-16). 

 

Ao revisitar as memórias das professoras que atuam no ensino superior, lançamos um 

olhar sobre a trajetória da profissão docente e trazemos, para o cenário da educação no ensino 

superior, uma reflexão sobre as experiências humanas. Nesse sentido, as representações que 

se referem aos significados dentro de uma cultura, também trazem identidades construídas, 
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linguagens e corpos. Vale lembrar que, diante da complexidade da construção humana, o 

repensar da prática se torna possível a partir da reavaliação das próprias professoras 

entrevistadas, pois, ao representarem suas vivências, elas dão significação às práticas docentes 

no âmbito da educação superior. 

Nessa perspectiva, as nuances das falas, o timbre que se altera de maneira quase 

imperceptível, a emoção que aflora da entrevistada que não consegue conter o choro, porque a 

alma grita aquilo que não pode ficar aprisionado, nos possibilita entender o significado de 

uma pausa, um silêncio e, muitas vezes, dos olhos marejados de lágrimas diante das memórias 

que se fazem presentes nas narrativas. Entender esses momentos nos faz perceber que, a 

opção pela pesquisa qualitativa é pertinente para a imersão nas histórias de vida de nossas 

entrevistadas. Por assim dizer, a História Oral como metodologia e as histórias de vida como 

modelos para a produção do conhecimento, envolve uma série de práticas, levando-se em 

conta as várias contribuições dos aportes teóricos necessários ao exercício investigativo. 

Na investigação das histórias de vida com fontes orais trabalha-se municiado por uma 

série de categorias, dentre as quais, destacamos a memória. Ulpiano Meneses compreende a 

função da memória como:  

 

(...) construção social, formação de imagem necessária para os processos de 

constituição e reforço da identidade individual, coletiva e nacional. Não se 

confunde com a história, que é a forma intelectual de conhecimento, 

operação cognitiva. (...) a história não deve ser o duplo científico da 

memória, o historiador não pode abandonar sua função crítica, a memória 

precisa ser tratada como objeto da história (MENESES, 1992, p. 42). 

 

Nesse aspecto, Pollak (1989) corrobora que, a história oral ressalta a importância de 

memórias subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, se 

opõe à memória oficial. Nessa perspectiva, podemos dizer que, a História Oral lida 

constantemente com os discursos e com as histórias de vida de diversas categorias. Além de 

valorizar os relatos gravados e transcritos, possibilita uma aproximação do pesquisador com 

seus entrevistados, desenvolvendo novos saberes e construindo a experiência da produção do 

conhecimento, em que os atores sociais se inventam e se constituem numa reflexão dialógica. 

Da mesma forma, a prática de pesquisa histórica, que tem como suporte metodológico 

as histórias de vida, possibilita uma reconstrução da memória num processo de rearranjo e 

negociação, em que entrevistador e entrevistado lidam com a memória. Esta, segundo Alberti 

(2005), assume importante posição no trabalho investigativo, visto que é resultado da 
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organização e seleção do que é importante para o sentido de unidade, de continuidade e de 

coerência, isto é, de identidade. Podemos assim dizer que, as histórias de vida oferecem 

informações que, por sua própria natureza, formam um conjunto coerente e enraizado na 

experiência social. 

Ao analisarmos como as professoras negras, nossas entrevistadas, significam a 

educação superior como seu espaço de atuação, vislumbramos um contexto social imbricado 

nos aspectos pessoais e institucionais, construídos a partir das relações ali estabelecidas.  A 

investigação dessas vivências, que emergem com as memórias das professoras, pontua 

aspectos que parecem inexistentes e insignificantes na realidade cotidiana. Portanto, ao 

abordarmos as histórias de vida e as memórias sobre suas vivências no ensino superior, 

trazemos para a nossa investigação suas referências individuais e coletivas, pois, de acordo 

com José Carlos Sebe Bom Meihy (2000), as histórias pessoais ganham relevo à medida que 

expressam situações comuns aos grupos ou que sugerem aspectos importantes para o 

entendimento da sociedade.  

Nesse aspecto, Maurice Halbwachs (2006) esclarece que, em geral, para evocar o 

passado a pessoa recorre às lembranças de outras, e se transporta a pontos de referência que 

existem fora de si, determinados pela sociedade. E complementa que, nas histórias de vida, os 

relatos rememoram experiências importantes, sendo, algumas vezes, a única possibilidade de 

testemunho sobre vidas, que os anos e o tempo apagaram. Sobre essa questão, Marieta Moraes 

Ferreira (1994) adverte que: 

 

Na história de vida, podemos reconstruir o passado, considerá-lo no 

momento presente, revisá-lo, passá-lo por diversos filtros e, contudo, manter 

uma narrativa lógica, que vai dar sentido à pessoa e ao mundo do narrador. 

Assim, ela tem sentido do relato particular, à memória coletiva (FERREIRA, 

1994, p. 364). 

 

Portanto, revisitar as memórias de professoras, que atuam no ensino superior, nos 

permite trazer para esta discussão histórias de vida de pessoas simples, visto que, suas 

lembranças significadas remetem a um lugar singular, que os livros, em versões oficiais, 

muitas vezes, não contemplam. Evocamos, desta forma, a partir das memórias das professoras 

negras, que atuam no ensino superior, vozes e experiências que contribuem para a 

organização de um novo olhar dos espaços educacionais em nível superior a partir de 

recriações dos próprios sujeitos. Ir, pois, ao encontro das marcas vividas por essas docentes 

faz com que pensemos a memória com vida, com sujeitos, com trajetórias, com movimentos 
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de ações. João Carlos Tedesco (2001) nos ajuda a entender que: 

 

Lidar com memória é mexer com gente, com interpretações presentificadas 

e, por que não dizer intencionalidades; com representações sociais reificadas 

e/ou pouco explicadas em termos de origem e objetivo; com camadas 

múltiplas de tempo e de espaços que se alimentam ou não de valores e 

significados culturais, manifestos nas condições objetivas de existência no 

passado, na atualidade e com intenções projetivas; é remover (res) 

sentimentos individuais, grupais (étnicos, familiares, partidários, raciais, 

nacionais...) visíveis ou velados, sentidos ou ignorados, conscientes ou 

enquadrados; é também, porque não, criar condições (voz e vez) para ouvir e 

problematizar vozes esquecidas, enquadradas, excluídas e/ou incluídas 

marginalmente adentrando na esfera da cidadania social, da terapêutica, na 

medida em que permite a apropriação e a externalidade pública de 

experiências vividas (TEDESCO, 2001, p. 9). 

 

Nessa direção, este estudo buscou o entendimento de vozes caladas pelo tempo, visto 

que, ser mulher e ser professora negra, no contexto do ensino superior, leva-nos, também, a 

investigar as identidades construídas nesse espaço educacional. Refletir a produção e a 

construção do corpo a partir da e pela cultura, coloca-nos, portanto, diante de uma 

complexidade de questionamentos. Repensar essas construções se torna desafiante na medida 

em que tentamos problematizar a identidade de gênero como identidade construída em 

contextos sociais, culturais e históricos.  

Destacamos a identidade como uma importante categoria a ser problematizada, pois, 

em alguns relatos da vida pessoal de nossas entrevistadas ou mesmo em determinadas 

situações, as vivências pessoais foram apresentadas de forma reflexiva e ofereceram caminhos 

para novas compreensões dos processos identitários e das realidades das professoras 

selecionadas para este estudo. Nessa perspectiva, Stuart Hall (2006) apresenta relevantes 

considerações sobre a questão da identidade, afirmando que, 

 

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do 

discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais 

históricos e institucionais específicos, no interior de formações e práticas 

discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas. Além disso, 

elas emergem no interior do jogo de modalidades específicas de poder 

(HALL, 2006, p. 109). 

 

As histórias de vida, por privilegiar atores marginais e inovar sua abordagem, são 

consideradas uma história vista de baixo, uma vez que, articula testemunhos a partir de 

depoimentos orais, não oficiais, e ainda, não contidos em sua concepção majoritária. Nesse 
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sentido, o que se almeja é a produção de uma historiografia, que inter-relacione os indícios 

históricos e as histórias de vida. Conforme esclarece Mercedes Vilanova (1994), existe uma 

distinção clara entre as fontes escritas e orais, mas suas peculiaridades devem contribuir para 

a produção de uma história útil e bem-feita. 

O trabalho com as histórias de vida das professoras pesquisadas nos possibilitou, 

enquanto pesquisadora, oportunizar recorrências, explorar as relações da história individual 

com o contexto social, apreender a influência mediadora dos pais, dos familiares, dos grupos 

de vizinhança, dos colegas de trabalho e de outros grupos primários.  

Ao tomarmos as histórias de vida de nossas entrevistadas, mapeamos práticas, crenças, 

valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, em que os conflitos e 

contradições não estão claramente explicitados. De tal modo, buscamos nas histórias de vida 

dessas mulheres compreender como elas se vêem; como constituíram e constituem suas 

identidades; como os traços fenotipicamente negros interferem nas suas identidades enquanto 

professoras negras do ensino superior; e o que é consciente e o que não é. Com esses 

pressupostos, seguindo os caminhos dos lugares de memória, 

identidade/mulheres/negras/professoras do ensino superior, expomos, no tópico seguinte, as 

histórias de cada uma de nossas entrevistadas. 

Para o relato das histórias, bem como para o desenvolvimento de todo este estudo, 

como veremos nos capítulos posteriores, tomamos a decisão de não identificarmos essas 

mulheres. Ante a possibilidade de identificação de suas histórias, adotamos codinomes para 

cada uma, como forma de preservar suas identidades. Os codinomes são compostos, com o 

prenome Maria4, que significa “exaltada", "forte" "soberana" (NEVES, 2002), e o acréscimo 

de um segundo nome para que se estabeleça a diferença entre elas. A escolha dos segundos 

nomes é uma maneira de representar de forma alegórica as qualidades, que mais se 

sobressaíram na convivência cotidiana com as nossas entrevistadas. 

Essas mulheres têm idades entre 38 a 43 anos, com histórias de vida diferenciadas, 

mas que se aproximam quando tomamos como referência discursiva o que condicionou e 

                                                 
4No Dicionário dos nomes próprios de Orlando Neves (2002), encontramos o seguinte que significa "exaltada", 

"forte" e "soberana". Segundo alguns registros históricos, existem mais ou menos setenta outras interpretações. 

Dentre elas, as mais conhecidas são que Maria deriva do hebraico Marah,  cujo significado é "contumaz - Que 

tem contumácia. - " ou "a que tem amargura - Sabor amargo. Angústia, aflição. / Azedume, acrimónia. - "; 

do egípcio Mrym, "amada de Amón" ou "amada de Deus" ou ainda, do semítico "senhora soberana - Mulher, que 

exerce o supremo governo do um Estado. / Rainha. / Imperatriz. Mulher, que entre outras ocupa o primeiro lugar. 

Qualquer entidade feminina que tem a primazia entre outras. 

 



 
 

 

38 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 08- Jan-Dez 2018 

condiciona suas maneiras de ser, de viver, de sentir e de pensar. Começamos a contar as 

histórias de nossas Marias, buscando, por meio de suas narrativas, expor um pouco de suas 

vivências; a realidade em que foram construídas suas relações familiares; o processo de 

formação educacional e as marcas que inter-relacionam suas histórias; e a importância da 

família, da escola, entre outros elementos relevantes para a formação identitária dessas 

mulheres professoras negras. 

 

COMEÇANDO A CONTAR HISTÓRIAS: AS “MARIAS” 

 

É pertinente destacarmos que, neste tópico, apenas fazemos a introdução das histórias 

das professoras entrevistadas, daí a denominação: “começando a contar histórias”. Nesse 

sentido, expomos algumas exterioridades importantes da vida dessas professoras, como forma 

de situá-las no contexto desta pesquisa, as histórias de vidas de professora negras no ensino 

superior. Cabe-nos ressaltar que, a análise, propriamente dita, de suas falas será desenvolvida 

no terceiro capítulo deste estudo, quando faremos uma imersão nos relatos das professoras 

com a finalidade de buscar respostas para os questionamentos que norteiam a presente 

pesquisa. Feitos esses esclarecimentos, prosseguimos com as apresentações das entrevistadas. 

A primeira é Maria Aguerrida. Ela tem 43 anos, é professora, contadora, casada e mãe 

de duas meninas. Nasceu no ano de 1974 no povoado de São Sebastião das Poções, localizado 

no extremo norte de Minas Gerais. Sua mãe também é professora e o pai técnico em 

contabilidade. Contudo, seu pai nunca exerceu a profissão, preferindo se dedicar à lida diária 

na fazenda como meio de sobrevivência. Maria Aguerrida foi criada na fazenda de seu pai e, 

juntamente com seus irmãos e agregados, foi alfabetizada em uma escola estadual, próxima à 

fazenda da família. 

O fato de sua mãe ser professora da escola local possibilitou seu ingresso antes da 

idade considerada ideal para a alfabetização das crianças naquela época.  Em suas 

recordações, Maria Aguerrida retrata suas primeiras incursões na escola, no antigo pré-

primário. Conforme nos relatou, na escola onde estudou, dadas às precárias condições da 

mesma, os alunos tinham que levar mesa e cadeira de casa, pois, somente assim, é que 

poderiam estudar. Maria Aguerrida permaneceu nessa mesma escola até a 4ª série primária, 

quando a família se mudou para uma cidade próxima ao povoado em que moravam. Nessa 

cidade, cursou o antigo primeiro grau e o primeiro ano do segundo grau, como era chamado 
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na época. 

Ainda muito nova, já nos primeiros anos escolares, Maria Aguerrida mostrou grande 

aptidão para as ciências exatas. Aprendia com facilidade as operações básicas da matemática, 

o que lhe possibilitava auxiliar os colegas de turma nas atividades escolares, isso, de acordo 

com seu depoimento: “me coloca em vantagem em relação aos demais colegas, 

principalmente em relação às colegas” (MARIA Aguerrida, 06 out. 2017). Outro fato 

relevante da facilidade que tinha com os números, segundo a entrevistada, é que fora 

convidada pelos pais de alguns alunos para ministrar aulas de reforço para os colegas das 

séries anteriores a dela. Esse fato também permitiu destacar-se entre os demais. 

Depois de ter concluído o segundo grau, já na juventude, Maria Aguerrida mudou-se 

para Montes Claros e matriculou-se em um curso técnico de contabilidade. No ano de 1990, 

foi aprovada na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) para o curso de 

Ciências Contábeis. Para se manter, começou a trabalhar prestando serviços contábeis para 

algumas empresas da cidade. A dedicação e empenho de Maria Aguerrida, como já se 

observara desde as séries iniciais, novamente possibilitou, que a mesma se destacasse, vindo a 

ser eleita presidente da empresa júnior do curso de Ciências Contábeis, a Assessoria Contábil 

Júnior (ACJ). De tal modo, conforme ela mesma nos relatou, com o intuito de se despontar na 

profissão de contadora, visto que, na ACJ, ela poderia fazer todas as atividades contábeis sob 

a supervisão dos seus professores, o que seria muito mais promissor para a sua carreira, 

afastou-se das empresas para as quais prestava serviço e se dedicou inteiramente aos estudos e 

às atividade da ACJ. 

Maria Aguerrida relatou-nos que, em sua trajetória profissional, deparou-se com vários 

obstáculos, tais como baixa remuneração, trabalho sem carteira assinada e o fato de não ser 

“filha da terra”. Considerada uma forasteira, teve que provar sua competência em um 

ambiente predominantemente masculino: “ser mulher em um período que as mulheres ainda 

estavam começando a buscar timidamente seu lugar no mercado de trabalho foi um grande 

desafio para que eu sobressaísse profissionalmente” (MARIA Aguerrida, 27 set. 2018). 

Nesse depoimento de Maria Aguerrida, a entrevistada não estabelece nenhuma relação 

da dificuldade de ascensão profissional ao fato de ser negra, apenas de ser mulher, conforme 

ela mesma observou. Nesse sentido, referenciamos as abordagens de Thompson (1992), o 

qual salienta que, nos relatos das histórias de vida, os procedimentos de memória não 

dependem somente da capacidade de compreensão dos fatos, mas também do interesse que 
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esses geram. Por isso, conforme o referido autor, uma lembrança tem uma percepção mais 

abrangente, quando é fruto de interesse do indivíduo. 

A primeira atuação docente de Maria Aguerrida ocorreu no ano 2000, quando 

ministrou aulas em cursos profissionalizantes de contabilidade. Em 2004 começou a lecionar 

no ensino superior. Com o passar dos anos e por exigências da função que ocupava, 

professora de ensino superior, Maria Aguerrida iniciou, no ano de 2009, o mestrado no 

Uruguai. Entretanto, não concluiu por receio de que o curso não fosse reconhecido no Brasil. 

Em 2017, foi aprovada no processo seletivo do Mestrado de Ciências Econômicas da 

Unimontes. Atualmente (2018), coordena um projeto de extensão nessa Universidade e é 

coordenadora de um curso de pós-graduação em uma Instituição de Ensino Superior, da rede 

privada. 

Ao rememorar a infância, Maria Aguerrida relatou-nos que foi uma criança feliz. Seus 

pais tinham uma boa condição financeira e propiciaram para ela e os irmãos uma vida  sem  

grandes sobressaltos, confortável e considerada abastada para os padrões financeiros e 

econômicos da época. Também declarou sobre os festejos religiosos e as festas tradicionais da 

cidade próxima ao povoado onde moravam e que ela e seus familiares sempre participavam, 

vivenciando momentos de partilha e tradição religiosa e cultural. 

Ao se reportar ao período em que frequentava as primeiras séries escolares, Maria 

Aguerrida ressaltou a ausência de crianças negras na escola que frequentou: “muito poucas, 

não tive... não sei se é da região, mas não tinha muitos negros, eu acho” (MARIA Aguerrida, 

06 out. 2017). 

Na declaração da professora verificamos uma lembrança difusa e confusa sobre a 

existência de outras crianças negras no ambiente escolar onde estudava, apesar de afirmar 

que, sempre estudou em escolas públicas. Esse relato nos possibilita averiguar a supressão e 

alijamento das crianças negras no processo educacional entre as décadas dos anos de 1970 e 

1980 no país, pois, nessa época, muitas delas estavam inseridas em trabalhos domésticos. 

Conforme pondera Rizzini, 

 

As crianças pobres sempre trabalharam. Para quem? Para seus donos, no 

caso das crianças escravas da Colônia e do Império; para os “capitalistas” do 

início da industrialização, como ocorreu com as crianças órfãs, abandonadas 

ou desvalidas a partir do final do século XIX; para os grandes proprietários 

de terras como boias-frias; nas unidades domésticas de produção artesanal 

ou agrícola; nas casas de família; e finalmente nas ruas, para manterem a si e 

as suas famílias (RIZZINI, 2004, p. 376). 
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Também, o fato nos possibilita pensar que, no século XX, persistiram práticas 

características do período escravocrata, ou seja, a realização de trabalhos nas plantações ou 

tarefas domésticas na casa grande, continuou fazendo parte da vida das mulheres negras e 

mulatas. É importante lembrarmos que, nesse século, muitas crianças eram seduzidas por 

promessas de uma vida melhor em que teriam a oportunidade de estudar, mas, na prática, a 

realidade apresentada estava bem distante daquilo que havia sido prometido. 

Nossa segunda entrevistada, Maria Jesus, tem 41 anos. Nasceu em Montes Claros. É 

filha de lavrador e de dona de casa. Viveu boa parte de sua infância na zona rural até o 

momento em que seus pais venderam a propriedade e se mudaram para a periferia da cidade 

de Montes Claros, morando no mesmo endereço até a juventude, quando, logo após o término 

do ensino médio, antigo 2º grau, ingressou na universidade. 

Maria Jesus relatou-nos que, mesmo tendo uma infância feliz, passou por alguns 

percalços. Seus pais não tinham uma condição financeira abastada e recorda que, muitas 

vezes, ela e os irmãos ajudaram os pais nas lidas domésticas e, até mesmo, em algumas tarefas 

que auxiliava a família financeiramente.  Porém, conforme comentou, isso não foi empecilho 

para que não tivesse uma infância venturosa. Brincava muito com os irmãos e amigos da 

vizinhança no terreiro da fazenda onde residiam e, posteriormente, no quintal da casa onde 

moraram quando vieram para Montes Claros. 

Aprovada no vestibular, no ano de 1994, cursou Pedagogia na Universidade Estadual 

de Montes Claros (Unimontes) A escolha dessa graduação foi motivada pela empregabilidade, 

visto que, o curso oferecia um leque maior de atuação profissional, fosse na gestão 

educacional ou na docência, isto é, duas habilitações, uma em supervisão e outra em  matérias 

pedagógicas. Esta última, a habilitava para ministrar aulas no curso superior, mas, num 

primeiro momento, consoante sua afirmação: “o meu foco profissional estava voltado para o 

âmbito organizacional e não passava por minha cabeça atuar como docente” (MARIA Jesus, 

27 nov. 2017). 

Após concluir a graduação, Maria Jesus fez uma especialização latus sensu em 

psicopedagogia. Mudou-se para Belo Horizonte e, por motivos profissionais, viu a 

oportunidade de continuar sua qualificação. Em 2005, iniciou o mestrado em Administração 

na Fundação Pedro Leopoldo, voltando para Montes Claros no ano de 2009. Quando aqui 

chegou, submeteu-se a um processo seletivo para atuar como docente no curso de 

Administração da Unimontes. Mediante o desempenho profissional nessa faculdade pública, 
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Maria Jesus foi convidada para coordenar o curso de graduação em Pedagogia em uma 

Instituição de Ensino Superior da rede privada particular. Em 2011, um novo convite, agora 

do coordenador do curso de Administração, para lecionar nesse curso, assumindo 

paralelamente a coordenação acadêmica da referida instituição. No ano de 2016, foi aprovada 

para o doutorado em Desenvolvimento Social pela Unimontes, com previsão de término para 

2020. 

Voltando às recordações da infância, ao falar das brincadeiras e diversões daquele 

tempo, Maria Jesus reafirmou que foi muito feliz. Cresceu numa família de sete irmãos na 

periferia de Montes Claros, onde podiam brincar livremente nas ruas, sem as preocupações 

que se tem nos dias atuais. Outro aspecto que ela abordou sobre sua infância é o fato de que, 

as brincadeiras da sua época eram estimuladas pela criatividade, diferentemente do que ocorre 

hoje (2018), quando as crianças vivem presas às mídias eletrônicas. 

Ao relatar os tempos da sua juventude, Maria Jesus se reporta a dois momentos de 

grande sofrimento para ela e seus familiares, a morte de dois irmãos. Um morreu em 1990 e o 

outro no ano de 2004, ambos, vítimas de acidente automobilístico. Mesmo com todos os 

infortúnios pelos quais a família passou, em nenhum momento, Maria Jesus se deixou abater. 

Apesar dos obstáculos vivenciados, conforme ela mesma relatou: “consegui realizar o sonho 

de ingressar em uma universidade pública” (MARIA Jesus, 27 nov. 2017). O que foi motivo 

de muito orgulho para meus pais, amigos e familiares: “Pensar que uma menina que veio da 

roça ia fazer um curso superior e ainda mais numa Instituição de Ensino Superior da rede 

pública, isso era motivo de muita alegria e comemoração” (MARIA Jesus, 27 set. 2018). 

Quanto ao destaque que alcançou na faculdade, em que outrora fora acadêmica, Maria 

Jesus considera, que tal ascensão se deveu à titulação que possuía e ao desempenho que 

obteve nas bancas de seleção que participou. A entrevistada, consoante suas ponderações, não 

vê nos fatores raça/gênero empecilhos para que os docentes atuem no ensino superior, pois, 

para ela: “o que é realmente determinante para o profissional assumir a docência em 

Instituição de Ensino Superior da rede privada é sua competência profissional, quando se fala 

em pública ai já tem concurso, não é mesmo? Mas isso também está relacionado à 

competência, não é?” (MARIA Jesus, 27 nov. 2017). 

Contudo, a entrevistada, Maria Jesus, percebe que, quantitativamente o número de 

professoras negras é inferior ao número de professoras brancas e, no curso em que atua, 

Administração, essa estimativa é ainda mais acentuada. Diante desse fato, observou a 
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entrevistada: “acontece tanto na instituição pública quanto privada, se você observar vai ver 

que na  pública também tem pouco professores negros e professoras, então, é mais difícil 

ainda de encontrar” (MARIA Aguerrida, 07 out. 2017). 

Por fim, Maria Cortês, nossa terceira entrevistada, a mais nova delas, com 37 anos de 

idade. Nasceu em Montes Claros. Filha de dona de casa e pai policial militar, que, nas horas 

vagas, exercia a profissão de pintor para aumentar a renda familiar. Maria Cortês cresceu em 

uma família numerosa. Além dos sete irmãos, moravam em sua casa, alguns sobrinhos de 

seus pais e também o irmão de sua mãe. Esse tinha apenas treze anos na época e, ainda hoje 

(2018), mora com a família, sendo considerado como um irmão natural. 

A formação educacional de Maria Cortês foi em um colégio militar, tendo frequentado 

essa escola até o término do segundo grau. Aos dezoitos anos foi aprovada no vestibular da 

Unimontes para o curso de Letras/Português. Quando, ainda cursava o segundo período da 

referida graduação, Maria Cortês começou a lecionar na educação básica em escolas da rede 

privada e pública de Montes Claros. Conforme relatou-nos, ficou encantada com a docência: 

“além do ganho financeiro, que me ajudava nas despesas pessoais, eu podia também exercer 

uma função que me causava grande prazer, me sentia realizada como docente, já naquela 

época” (MARIA Cortês, 27 set. 2017). 

Após o término da graduação em Letras/Português, Maria Cortês ingressou no curso 

de especialização em docência do ensino superior em uma instituiçãoprivada. Também fez 

outra especialização na rede pública. Atualmente (2018), ela trabalha em duas instituições da 

rede privada de ensino superior, e, no ano de 2017, bem como em anos anteriores, atuou como 

professora designada na Unimontes. 

Mesmo com os tantos compromissos profissionais e pessoais, Maria Cortês tem 

conseguido cursar o doutorado na Universidade de São Paulo (USP). De acordo com seus 

relatos: “sou, professora, sou mãe, esposa, faço as tarefas domésticas, mas não desisto, pois 

sou movida pela força e determinação de continuar e me realizar tanto pessoal como 

profissionalmente” (MARIA Cortês, 27 set. 2018). E complementou: “a vocação para ser 

professora é que justifica a abdicação de momentos importantes da minha vida” (MARIA 

Cortês 27 set. 2017). 

Com um sorriso no rosto e sempre pronta em suas respostas, Maria Cortês recordou a 

infância e relatou-nos que foi muito feliz. Apesar de ter passado por momentos de aperto 

financeiro, nunca lhe faltou a presença carinhosa dos pais. Seus progenitores a educaram com 
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severidade, mas eram amáveis e preocupados com o bem-estar dos filhos, incentivavam a 

leitura e estimulavam a parte lúdica da infância com brincadeiras e jogos. Nas palavras de 

Maria Cortês: “meus pais cobravam e acompanhavam nossos estudos, a leitura era prática 

constante em nossa casa, também o fato de estudar em um colégio Militar foi relevante para 

que eu tivesse uma boa educação” (MARIA Cortês, 27 set. 2017). 

A professora relatou-nos que, por um tempo pensou em fazer o curso de Direito e 

considera que, esse interesse, talvez, seja resultado do hábito da leitura, cultivado por seus 

pais. Quando rememora a sua atuação docente, ela não menciona ter passado por nenhum 

constrangimento, seja referente ao trabalho que desenvolve nas faculdades onde atua ou 

mesmo na relação com os colegas e alunos. Conforme nos relatou, procura ser amigável e 

bastante próxima dos seus alunos, tanto que eles têm, entre si, uma relação de amizade e 

companheirismo, o que propicia um ambiente educacional em que a aprendizagem 

corresponda aos anseios de seus alunos. Claro, de acordo com suas ponderações, que existem 

alguns contratempos: “nada é perfeito e, às vezes, surgem momentos tensos e desagradáveis, 

mas entendo que é assim mesmo, faz parte, nada é o tempo todo como gostaríamos que fosse” 

(MARIA Cortês, 27 set. 2017). 

Maria Cortês relaciona o seu bom desempenho profissional às cobranças e 

acompanhamento que teve de seus pais, também relatou que, o fato de ter estudado em 

colégio militar foi relevante para que se tornasse a profissional que é hoje. Destacou que, 

assim como seus pais a educaram e também a seus irmãos, pretende agir da mesma forma 

com o seu filho no que se refere aos estudos, quer orientá-lo, acompanhá-lo em todas as fases 

e, ainda, incentivá-lo a ser dedicado e responsável, pois isso, segundo pontuou, é fundamental 

para o sucesso e realização profissional de todo ser humano. 

Diante dessas histórias de vida, constatamos que, essas mulheres construíram suas 

carreiras profissionais como professoras universitárias a partir do esforço singular de cada 

uma. Elas se colocaram no ambiente universitário e foram se mostrando com competência e 

segurança no seu ofício, contudo, vários percalços constituíram seus caminhos pelo fato da 

cor da pele. Elas afirmaram que, muitos passos poderiam ter sido dados sem tanto sofrimento, 

entretanto o preconceito revelaram trilhas mais árduas, porém vencidas até os dias de hoje. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao findarmos as exposições sobre nossas entrevistadas, consideramos que, os seus 

relatos evidenciam histórias de vida bastante ricas em eventos familiares, situações de boa 

convivência familiar, as quais foram, em certa medida, responsáveis pelo sucesso profissional 

e realização pessoal de nossas entrevistadas. Em diversos momentos, verificamos que, a 

relação e a interpretação entre os fatos vividos no passado e o presente permitem a 

compreensão de fenômenos permeadores da contemporaneidade de suas vidas. Conforme 

destaca Mello, 

(...) não se pode separar a vida da profissão. Assim, quando rememoramos 

nossa trajetória profissional, ela carrega marcas indeléveis da vida, tais como 

o nascimento, a morte, dias felizes, sombrios e tristes, calmos ou cheios de 

esperança em dias melhores (MELLO, 2015, p. 20). 

 

Thompson (1992) nos ajuda a entender que, a história oral, ao transformar os objetos 

de estudo em sujeitos, contribui para uma história, que não só é mais rica, mais viva e mais 

comovente, mas também é mais verdadeira. E, nesse caso, quando nos reportamos às 

lembranças do que foi vivenciado, o que ficará como marca de nossas histórias é aquilo que 

foi selecionado pela memória (BOSI, 2004). Desse modo, os relatos de nossas entrevistadas 

evidenciam suas marcas identitárias: mulheres negras, professoras, mães, esposas, que, com 

empenho, lutaram e lutam para serem reconhecidas como tal em seu campo de atuação. 

Ao relatarem as suas histórias de vida, nossas entrevistadas entrelaçam suas 

lembranças aos aspectos pessoais e institucionais, construindo, dessa forma, seu espaço de 

vivência e atuação. A investigação das representações, que emergem dessas memórias, pontua 

aspectos significantes da realidade cotidiana de cada uma delas. Nesse entendimento, as 

histórias de vida das docentes negras do ensino superior são concebidas como fontes, não 

ingênuas ou aleatórias, mas como resultado da experiência social, em que a subjetividade 

encontra sua potencialidade e sua forma de contribuição na valoração dos sujeitos e processos 

sociais, desenvolvidos e protagonizados em contextos específicos de formação e interação. 

Quando, ao relatarem suas historias de vida, nossas entrevistadas retomam suas 

memórias, estas surgem acompanhadas de (re)sentimentos, que  oferecem caminhos para a 

compreensão de seus processos identitários e de suas realidades. Na visão de Alberti, 

 

A memória assume assim, uma posição central no trabalho investigativo, 

pois ela é resultado de um trabalho de organização e de seleção do que é 

importante para o sentido de unidade, de continuidade e de coerência, isto é, 

de identidade (ALBERTI, 2005, p. 157). 
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Nessa linha de raciocínio, Delgado (2006) entende que, a memória é uma construção 

sobre o passado, atualizada e renovada no tempo presente, englobando tanto as dimensões 

individuais quanto coletivas e trazendo as marcas da lembrança e do esquecimento. Para a 

autora, 

 

(...) a memória passa a se constituir como fundamento de processos 

identitários, referindo-se a culturas, comportamentos e hábitos coletivos, 

uma vez que o relembrar individual – especialmente aquele orientado por 

uma perspectiva histórica – relaciona-se à inserção social e também histórica 

de cada depoente (DELGADO, 2003, p. 46). 

  

Desse modo, podemos aferir que, as docentes entrevistadas, partícipes desta pesquisa, 

reconstituem, pelo crivo de suas memórias, o ser e estar no mundo como indivíduos situados e 

representantes de uma coletividade, perpassada pela questão identitária, que transita entre o 

reconhecimento de semelhanças e diferenças. Todavia, é conveniente ressaltarmos que, as 

histórias de vida são sempre recortadas, mediante as referências do tempo presente da 

narrativa.  

Nesse entendimento, observamos que, o ser social é singular e genérico, membro de 

uma coletividade/classe social em que compartilha experiências, crendices, valores, desejos, 

ideologias, projetos, dentre outras aspirações, pois, conforme salienta Delgado: “O ser 

humano tem múltiplas raízes: familiares, étnicas, regionais, nacionais, religiosas, partidárias, 

ideológicas, culturais. Sua vida é uma totalidade, na qual processos diversificados conformam 

a dinâmica do viver” (Delgado (2003, p.51). 

Por isso, é importante considerar que, sendo as histórias de vida baseadas em 

narrativas orais, os sujeitos relatam suas experiências e, através das narrativas de suas 

histórias de vida, delineiam as relações com os membros de seu grupo, de sua profissão, de 

sua camada social, da sociedade global. Há histórias de vida, mais ou menos ricas, mais 

completas ou mais fragmentadas (LANG, 1996).  

Quando tomamos a História Oral na perspectiva da historia de vida, recorremos a 

Thompson (1992), o qual a define como uma prática social, possivelmente, geradora de 

mudanças, capaz de transformar tanto o conteúdo quanto a finalidade da história. Para o autor, 

a História Oral altera o enfoque da própria história e revela novos campos de investigação, 

podendo derrubar barreiras entre os sujeitos. 

Com esses pressupostos, ao trazermos as histórias de vida de nossas entrevistadas, 
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considerando as propriedades e contribuições que essa metodologia oferece, buscamos 

compreender os processos de construção de identidades de professoras negras do ensino 

superior, bem como investigar elementos mais amplos, pertencentes à coletividade, pois como 

nos esclarece: “a história de vida é uma técnica que capta o que sucede na encruzilhada da 

vida individual com o social” (THOMPSON, 1992, p. 20). As histórias de vida dessas 

docentes possibilitaram uma discussão profícua acerca das relações raciais e de gênero no 

âmbito acadêmico, apesar de ter sido apresentada de forma breve, bem como da constituição 

identitária dessas mulheres negras. 
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Resumo: Nas últimas décadas, as mulheres vêm ampliando sua participação no mercado 

laboral nos mais diversos cargos e funções; entretanto, continuam sendo as principais 

responsáveis pelas atividades do lar e pelo cuidar da prole. Com a crescente demanda por 

qualificação, impõe que a mulher cumpra, muitas das vezes, três jornadas de trabalho: 

profissional, familiar e educacional. O presente artigo pretende analisar como as mulheres 

lidam com as pressões advindas da necessidade de conciliação das atividades profissionais, o 

cuidado com a família e as exigências para realizar um curso superior. O universo dessa 

pesquisa foi uma faculdade particular situada no município de João Pinheiro, no Estado de 

Minas Gerais (MG). A instituição de ensino superior oferece vários cursos nas áreas de 

formação de professores, saúde e administração. Para o desenvolvimento desta pesquisa foi 

escolhido o curso de Pedagogia, por ser um curso majoritariamente composto por discentes 

mulheres, que em sua maioria praticam a tripla jornada: estudo, trabalho e família. Foram 

entrevistadas 10 (dez) mulheres concluintes do curso de graduação, a escolha da amostra 

levou em conta as estudantes que efetivamente têm a tríplice jornada de trabalho.  A 
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metodologia de natureza qualitativa, um Estudo de Caso efetivado por meio da História Oral 

Temática. Os resultados sinalizam no sentido de que as narradoras enfrentaram muitas 

dificuldades para o ingresso, permanência e a conclusão do curso superior, no entanto, elas 

demonstram satisfação com a possibilidade de se inserirem no mercado de trabalho 

educacional. 

 

Palavras-chave: Mulheres. Tríplice jornada de trabalho. Curso superior. Mercado laboral 

 

 

Riassunto: Negli ultimi decenni, le donne vengono a espandere la vostra partecipazione al 

mercato del lavoro in varie posizioni e funzioni; Tuttavia, continuano ad essere i principali 

responsabili per le attività della casa e la cura della prole. Con la crescente necessità di 

qualificazione, mpone che la donna incontra, spesso, tre giorni lavorativi: Professionale, 

familiare e didattico. Questo articolo analizza come le donne affrontano le pressioni derivanti 

dalla necessità di conciliazione delle attività professionali, la cura per la famiglia e i requisiti 

per eseguire un grado dell'Università. L'universo di questa ricerca era una scuola privata 

situata nella città di João Pinheiro, in stato di Minas Gerais (MG). L'Università offre vari corsi 

in materia di formazione degli insegnanti, sanità e amministrazione. Per lo sviluppo di questa 

ricerca è stato scelto il corso di Pedagogia, per essere principalmente un corso composto 

maggioritariamente di studenti donne, che nella maggior parte pratica la   triplo giornata: 

studio, lavoro e famiglia. Sono state intervistate 10 (dieci) donne presso di concludere il corso 

di Pedagogia , la scelta della amostra  preso in considerazione gli studenti che in realtà hanno 

il triplo giorno lavorativo.  La metodologia di natura qualitativa, un studio di caso compiuto 

per mezzo di Storia Orale Tematica. I risultati indicano che gli narratore hanno  affrontato 

molte difficoltà per l’ ingresso, la permanenza  e il completamento del corso, tuttavia, 

dimostrano  satisfazione com la possibilità di entrare nel mercato del lavoro. 

 

Parole-chiave: Donne. Tripla Giornata lavorativa. Corso superiore. Mercato del lavoro 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, é notório o crescimento do número de mulheres no mercado de 

trabalho e de oportunidades, no entanto, ainda prevalece desigualdades de oportunidades, a 

começar pelo ingresso e permanência de mulheres nos cursos superiores. Por isso, é 

importante conhecer os caminhos que foram trilhados, pois, para que o século XXI seja de 

todas as mulheres, é preciso compreender que passos foram dados, corrigir rotas, sair de si 

próprio e pensar no coletivo (DEL PRIORE, 2014). 

Partido dessa constatação é que a presente pesquisa visou investigar como várias 

dificuldades apareceram ao longo do curso superior, no entanto, muitas mulheres conseguem 

vencer as adversidades de conciliação do mundo acadêmico, do trabalho e da vida familiar. 

O objetivo dessa pesquisa foi investigar as principais dificuldades encontradas pelas 

mulheres do curso de Pedagogia em uma instituição de João Pinheiro (MG) para ingressarem 
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e concluírem o curso superior frente à tríplice jornada: trabalho, estudo e família. 

Esse artigo foi realizado utilizando da pesquisa qualitativa efetivada por meio da 

História Oral temática com 10 (dez) acadêmicas do oitavo período do curso de Pedagogia de 

uma faculdade particular situada na cidade de João Pinheiro, no Noroeste do Estado de Minas 

Gerais. O município de João Pinheiro - MG, que está situado às margens da BR 040, entre a 

capital mineira Belo Horizonte - MG e a capital federal Brasília –DF, com uma população 

estimada para 2016 em 48.472 habitantes, abrange uma área territorial de 10.727.471 km2, 

densidade demográfica 4,22 hab/km2, de acordo com dados (IBGE, 2016). 

A escolha da amostra das narradoras levou em conta as alunas que desempenhavam a 

tríplice jornada: família, trabalho e mundo acadêmico. Elas foram informadas do motivo das 

entrevistas, assim como dos procedimentos preconizados pela ética da História Oral Temática. 

As narradoras concordaram em participar das entrevistas e autorizaram a divulgação dos 

dados, foi garantido a elas o anonimato de suas identidades. Foi marcado o dia com 

antecedência, discutido com as alunas o tema da pesquisa, as entrevistas foram gravadas, 

transcritas e se encontram categorizadas e analisadas nesse trabalho. 

História Oral nesse trabalho é entendida tal como foi preconizado por (MEIHY; 

HOLANDA, 2014, p.14) 

 

Entrevista em história oral é a manifestação que se convencionou chamar de 

documentação oral, ou seja, suporte material derivado de linguagem verbal 

expressa para esse fim. A documentação oral quando aprendida por meio de 

gravações eletrônicas feitas com o propósito de registro torna-se fonte oral.  

A história oral é uma parte do conjunto de fontes orais e sua manifestação 

mais conhecida é a entrevista. 

 

As entrevistas realizadas com as mulheres visaram responder as seguintes questões: 

como essas mulheres conseguiram conciliar trabalho, estudo, família? Quais foram as 

principais dificuldades encontradas e como elas foram superadas? Qual o sentimento que elas 

têm até o sobre as suas trajetórias? Quais os benefícios que o ingresso no curso superior 

trouxe para sua vida social e particular?  Como essas mulheres avaliam as mudanças ocorridas 

na trajetória de vida a partir do curso superior? No momento da opção pelo curso de 

Pedagogia essas mulheres tinham ideia da importância do mesmo em cotidiano e para a vida 

em família? Como essas mulheres avaliam o curso de Pedagogia? O que elas esperam do 

futuro? 
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I- MULHERES NA HISTÓRIA: UMA BREVE REVISÃO DE LITERATURA 

 

Há tempos existe uma preocupação com a educação das mulheres. Porem essa 

preocupação, sempre foi voltada para a educação doméstica. As mulheres eram ensinadas a 

bordar e costurar. “ela própria [fazia] parte do patrimônio do homem, primeiramente do pai e em 

seguida do marido”(BEAUVIOR, 1980, p. 103).Algumas tinham também aulas de etiquetas e, 

as mulheres de famílias com maior poder econômico, a elas era ensinado também outra 

língua, principalmente o Francês, bem diferente da educação que era dada aos homens que 

desde de cedo eram ensinados a ler e escrever e podiam ter acesso aos estudos com mais 

facilidade, já para as mulheres a educação era em casa, até para elas ter acesso ao ensino 

regular foi uma grande demora, pois as mulheres eram treinadas e ensinadas para a vida 

doméstica. Eram educadas para serem donas de casa, mães e esposas e dedicadas aos seus 

maridos. (DEL PRIORE, 2014)  

Com a Revolução Industrial a mulher começa a romper com os muros, saindo de casa, 

para trabalhar nas inúmeras fabricas começando assim seu processo de emancipação. Porem 

esse trabalho não oferecia uma real melhora de vida já que a mulher exercendo a mesma 

função que os homens nas fabricas, além de cuidar da casa, do marido e filhos, chegavam com 

as mãos calejadas em casa e ganhava salários inferiores aos homens. Estudos revelam que na 

passagem do século XIX ao século XX surge no Reino Unido e nos Estados Unidos, um 

grupo de mulheres de classe média brancas, intelectuais que buscavam se organizar e 

reivindicar seus direitos essa foi a primeira onda de movimentos que ficou conhecida por 

feminismo. (OLIVREIRA; FRAGA; ANDRADE, 2015)  

Quando se trata de relações de gênero, não podemos deixar de dar visibilidade a 

dicotomia produção e reprodução, que vem a ser o mais importante empecilho para a ascensão 

feminina nas organizações, visto que, culturalmente, a sociedade confere à mulher o papel de 

única responsável pelas atividades domésticas, o que inibe sua atuação profissional. 

(MATTOS, 2009). Assim, apesar das conquistas femininas alcançadas nas últimas décadas, as 

tarefas domésticas continuam sendo executadas majoritariamente pelas mulheres.  

Assinala Antunes (1999) que ainda que possamos considerar o ingresso das mulheres 

no mercado de trabalho um avanço em relação à emancipação feminina, essa emancipação é 

apenas parcial. O capital se apropria do trabalho feminino de forma específica, levando a uma 

maior exploração em relação ao homem. Desta forma, na sociedade contemporânea o capital 

tem utilizado e explorado intensamente a polivalência do trabalho da mulher.  
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As mulheres vêm lutando para conquistar seu espaço no mercado de trabalho, contudo, 

são conscientes de suas limitações e desafios, e se negam a curvarem-se diante de suas 

dificuldades e das oposições diárias adquirindo assim com as experiências.  

Segundo Ristoff (2007, p12).  É como se homens e mulheres tendessem a buscar a 

área de atuação que “confirme” a sua “vocação”, por determinação do que se estabelece como 

esperado de cada um dos sexos. Este processo tem início na infância, sob a influência da 

família e da escola, quando meninos e meninas são orientados para objetos de interesse 

distintos, reforçando o processo de preparação para os papeis que deverão assumir na vida 

adulta. 

Hoje as mulheres estão em todas as políticas públicas, a vontade de conquistar seu 

espaço na sociedade a cada dia aumenta, entretanto, no mercado de trabalho, elas entram em 

nível de competitividade com os homens, para que elas possam alcançar esses objetivos é 

preciso se prepararem buscando cada vez mais a educação como fator de qualificação para o 

mercado de trabalho. 

Conforme (TOURAINE, 2007, p.31) “é necessário desde já reconhecer que as 

mulheres, que constantemente foram consideradas submissas aos desejos, as regras e as 

funções impostas por outros, são capazes de agir a fim de responder às suas exigências 

interiores e pessoais, e não somente responder a sujeições exteriores”. Para o autor, essa 

crescente opção das mulheres por condutas ambivalentes é sinal de uma transformação 

cultural profunda e deveria ser ponto focal a ser considerado nos estudos sobre a mulher 

contemporânea. 

Apesar de sempre cuidar da vida privada, às mulheres também vem buscando seu 

desenvolvimento construindo fortes laços com a sociedade, hoje seu foco é buscar igualdade 

através das lutas constantes, elas têm plena consciência que podem e devem ir mais além. Pois 

elas são a maior parte da sociedade brasileira, apesar de todas as dificuldades as mulheres 

discutem ideias, mostram suas criatividades e a cada dia o número de mulheres buscando o 

ensino superior aumenta. 

As mulheres estão mostrando que são capazes de se igualar e concorrer a qualquer 

curso ou carreira que desejam conquistar. A vida é didática. Aprende-se por ensaio e erro. O 

amor, a dedicação, o empenho de buscar alternativas melhores ou o esforço de preservar o que 

está bom é o que permeia o dia a dia com seus percalços, momentos de tranquilidade e bem-

estar, de ternura e de perplexidade, de inquietações, alegrias e tristezas.   
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Tudo se passa como se o futuro objetivo, que está em potência no presente, 

não pudesse advir senão com a colaboração ou até a cumplicidade de uma 

pratica que, por sua vez, é comandada por esse futuro objetivo; como se, em 

outras palavras, o fato de ter chances positivas ou negativas de ser, ter ou 

fazer qualquer coisa predispusesse, predestinando, a agir de modo a que 

essas chances se realizem. Com efeito, a causalidade do provável é o 

resultado dessa espécie de dialética entre o hábitos, cujas antecipações 

práticas se repousam sobre toda experiência anterior, e as significações 

prováveis, isto é, o dado que ele toma como uma apercepção seletiva e uma 

apreciação obliqua dos índices do futuro para cujo advento deve contribuir( 

coisas a serem feitas, a serem dirás etc): as práticas são resultados desse 

encontro entre um agente predisposto e prevenido e um mundo presumido, 

isto é pressentido e prejulgado, o único que lhe e dado conhecer 

(BOURDIEU,1998,p.111). 

 

É possível construir um futuro cheio de vitórias, através das vivencias passadas são 

elas que da objetividade ao primeiro ponto de partida, dar início a algo novo, onde o velho 

não se perca pelo caminho, e sempre que necessário seja relembrado, reinventado, onde 

também não se faz necessário se distanciar do sonho para dar prioridade a vida afetiva e o 

trabalho fora de casa e sim saber fazer conciliações com todas as responsabilidades. É notável 

uma constante reformulação de hábitos anteriores para melhores ações futuras.  

 

1. O ingresso da mulher na educação superior no Brasil 

 

No Brasil, o ensino superior feminino só teve início no final do século XIX. A 

primeira mulher a ingressar em uma universidade foi no Estado da Bahia, no ano de 1887, 

graduando-se pela Faculdade de Medicina. As mulheres só foram autorizadas a frequentar um 

curso superior no ano de 1879, por ordem de Dom Pedro II, Imperador do Brasil. 

(BEZERRA, 2010) 

Esse fato é evidenciado por Blay e Conceição (1991), quando narram a história de 

Augusta Generosa Estrela que se formou em medicina em Nova York no ano de 1876 e, ao 

retornar ao Brasil é proibida de exercer sua profissão.  Com a grande expansão que ocorreu na 

universidade no ano de 1970, é que as mulheres realmente começaram a fazer parte de uma 

forma bem expressiva no ensino universitário no Brasil. É a partir do ingresso da mulher nas 

universidades que o ensino superior consegue expandir no Brasil. (BEZERRA, 2010) 

Observa se os vários despeitos que as mulheres encontraram, a luta delas é histórica, 

por isso se faz necessário a busca minuciosa por um grau de escolaridade maior. Hoje existem 
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muitos meios de buscar qualificação profissional, existem bolsas de estudos, financiamentos 

as portas começam a se abrir, mas é preciso saber entrar por elas e buscar o que mais necessita 

atualmente que é a busca pela educação e qualificação para atuar no mercado de trabalho. 

Seu papel na sociedade começa a mudar quando passaram a atuar de forma 

significativa, contudo as mulheres vêm buscando seus espaços reconhecíveis em meio a 

sociedade atual onde elas têm sido consideradas como força de trabalho destacável. Sem 

medir esforços para a busca de objetivos e sonhos. 

 

II MULHER, TRABALHO E ESTUDO: OS RESULTADOS DA PESQUISA DE 

CAMPO 

 

 O universo dessa pesquisa foi uma faculdade particular situada no município de João 

Pinheiro, no Estado de Minas Gerais (MG). A referida instituição oferece vários cursos nas 

áreas de formação de professores, saúde e administração, mas para essa pesquisa foi escolhido 

o curso de Pedagogia, por ser um curso eminentemente composto por mulheres, que em sua 

maioria praticam a tripla jornada: estudo, trabalho e família. Foram entrevistadas 10 mulheres 

concluintes do curso, a escolha da amostra levou em conta as estudantes que efetivamente têm 

a tríplice jornada de trabalho. 

A realização da coleta de dados ocorreu dentro dos cânones da ética da pesquisa, as 

mulheres escolhidas forma consultadas sobre a sua disposição em colaborarem com a 

pesquisa, assim como foi explicado os objetivos do trabalho e garantido o sigilo de suas 

identidades. As acadêmicas foram bastante receptivas, não havendo nenhuma recusa em 

participar das entrevistas. Pelo contrário, todas se mostraram muito emocionadas por poderem 

contribuir a pesquisa. As entrevistas forma marcadas atendo as suas deposições, as 

informações foram gravadas e transcritas e os dados estão analisados ao longo desse artigo. 

As entrevistadas são mulheres na faixa etária dos 21 (vinte e um) aos 40 (quarenta) 

anos de idade, portanto em idade de terem filhos pequenos, todas casadas, mães, e ainda 

cumprem uma jornada de trabalho fora de seus lares.  De acordo com (ÁVILA; PORTES, 

2012) diante dos desafios que enfrentam no dia a dia para dar conta de suas obrigações, as 

acadêmicas têm plena consciência de que precisam aproveitar ao máximo os momentos em 

que estão em sala de aula. Sabem que em casa ou no trabalho quase não terão tempo para 

estudar, então, prestar atenção às aulas se torna a principal estratégia de estudo da maior parte 

delas.  
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Aproveitando a oportunidade de voltar aos estudos novamente elas ressaltam que são 

notórios os avanços em suas vidas, por isso faz necessário se adaptar a eles, sempre buscando 

se qualificar. De acordo com as narradoras é isso é o que o cotidiano exige, vale a pena 

sempre lembrar que todo conhecimento vivido nessa trajetória ficará guardado para sempre e 

servirá para serem mobilizados no mundo do trabalho, em enfrentamento de situações novas e 

desconhecidas por elas. 

Foi perguntado as acadêmicas sobre a arte de fazer as conciliações entre trabalho, 

estudo, família. A seguir categorizamos as respostas das mesmas: 

 

Muito complicado, porque o trabalho, estudo e família requer muito da 

nossa atenção e o tempo se torna muito pouco. (Acadêmica 1) 

 

Conciliar trabalho, estudo, família, requer muita persistência, mas tudo isso 

é possível, uma vez que foi uma decisão que eu quero para minha vida. 

(Acadêmica 2) 

 

Fácil não está, embora estejamos buscando um futuro melhor para a nossa 

família, nossas realizações profissionais, os obstáculos são constantes no 

dia a dia, mas a vontade de vencer ainda e maior, embora eu tenha me 

encontrado por várias vezes a ponta de desistir, mas com o apoio dos 

amigos sempre voltava em minhas decisões. (Acadêmica 3) 

 

Com muita determinação, fé e vontade de vencer porque fácil não é mas 

temos que seguir em frente lutando. (Acadêmica 4). 

 

Eu graças a Deus não tenho nenhum problema conseguir fazer essas 

conciliações. (Acadêmica 5) 

 

Nada fácil pois o tempo é curto e a demanda maior. (Acadêmica 6) 

 

Muito difícil o tempo muito pouco, porem gratificante e compensador não 

existi vitória sem luta sou perseverante e meu lema é desistir jamais, mesmo 

diante das dificuldades vou continuar estudando. (Acadêmica 7) 

 

No início não foi fácil, tive que passar muito tempo fora da sala de aula ter 

que conciliar estudo, trabalho, família me trouxe alguns problemas como 

falta de tempo o maior deles. (Acadêmica 8) 

 

Muito difícil, pois o tempo não ajudava uma correria doida. (Acadêmica 9) 

 

Só Jesus para ajudar, pois o tempo era inimigo da gente. (Acadêmica 10) 

 

Pelas respostas das acadêmicas podemos observar que a categoria Tempo se tornou a 

principal dificuldade a ser vencida por elas, uma vez que desempenha uma tríplice tarefa e 

ainda tem os seus afazeres acadêmicos. Na mesma direção (ÁVILA; PORTES, 2012, p. 815) 
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também observaram em sua pesquisa que: 

 

Ter que desempenhar diariamente uma tríplice jornada de trabalho não é 

tarefa simples. Para as mulheres que vivenciam essa realidade, a rotina diária 

é um corre-corre frenético para tentar dar conta de todos os segmentos de 

trabalho. Para grande parte das mulheres, a habilidade de separar e definir 

limites para os diferentes tempos/espaços é um grande desafio. Conciliar os 

três segmentos de trabalho é uma fonte de estresse, ansiedade e pressão 

constantes. Isso as torna emocionalmente vulneráveis. 

 

Uma rotina desgastante que deixa pouca mobilidade fora do espaço 

casa/trabalho/universidade, restando a essas mulheres pequenos momentos de descanso e ou 

lazer. As entrevistadas foram unânimes em explicar que utiliza os finais de semanas e feriados 

para os trabalhos escolares e ou para “colocarem em dia” as tarefas domésticas. Isso se 

explica pelo fato de nossa sociedade, ao longo da história atribuir à mulher um papel de 

responsável pela limpeza e higiene da casa. Como bem observou Del Priore (2014, p.19) 

sobre a mulher do Brasil no passado “a maior parte das meninas não aprendia a ler. Passavam 

a meninice entre o oratório e a esteira. Ensinavam-lhes a fazer rendas, bordado e costura. 

Esperava-se que fossem incultas, piedosas, prisioneiras da casa. ”  

A pesquisa de campo também buscou investigar quais foram as maiores dificuldades 

enfrentadas por essas mulheres e como elas superam os desafios impostos pela tríplice jornada 

de trabalho.  As respostas apontam para um leque de dificuldade que não são novidades no 

universo feminino, a começar pela dominação masculina: “A minha maior dificuldade foi 

fazer meu marido entender a minha escolha em voltar a estudar depois de muitos anos, e 

acabou me apoiando”. (Acadêmica 1). Percebem-se nessa fala da acadêmica o mecanismo de 

dominação masculina descrito pelo sociólogo Bourdieu (2011, p.101)  

 

Sempre vi na dominação masculina, e no modo como é imposta e 

vivenciada, o exemplo por excelência desta submissão paradoxal, resultante 

daquilo que eu chamo de violência simbólica, violência suave, insensível, 

invisível a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias 

puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais 

precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última 

instância, do sentimento. Essa relação social extraordinariamente ordinária 

oferece também uma ocasião única de apreender a lógica da dominação.  

 

O autor aborda a problemática da “dominação masculina” especialmente a partir de 

uma perspectiva simbólica. Para ele, a dominação masculina seria uma forma particular 
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de violência simbólica. Por esse conceito, Bourdieu (2011) abarca o poder que impõe 

significações, conferir-lhes como legítimas, de forma a aparentar as relações de força que 

sustentam a própria força. O mesmo autor ainda afirma que: 

 

É, sem dúvida, a família que cabe o papel principal na reprodução da 

dominação e da visão masculina; é na família que se impõe a experiência 

precoce da divisão sexual do trabalho e da representação legítima dessa 

divisão, garantida pelo direito e inscrita na linguagem. Quanto à Igreja, 

marcada pelo antifeminismo profundo de um clero pronto a condenar todas 

as faltas femininas à decência, sobretudo em matéria de trajes, e a 

reproduzir, do alto de sua sabedoria, uma visão pessimista das mulheres e da 

feminilidade, ela inculca (ou inculcava) explicitamente uma moral 

familiarista, completamente dominada pelos valores patriarcais e 

principalmente pelo dogma da inata inferioridade das mulheres. 

(BOURDIEU, 2011, p. 103). 

 

Além dos problemas familiares essas mulheres tiveram que estabelecerem estratégias 

para vencerem outras dificuldades que iam se impondo ao seu cotidiano durante o curso de 

Pedagogia. O fator tempo novamente aparece nos relatos de nossas entrevistadas, mas outras 

dificuldades também se apresentam, até a questão geográfica passa a ser um fenômeno que 

dificulta essas mulheres a checagem na faculdade, uma vez a universidade universo dessa 

pesquisa recebe estudantes de diversas partes do munícipio e dos municípios vizinhos. Os 

alunos enfrentam jornadas de trabalho e viajem diárias de até 150 km. Além do desgaste 

físico essas mulheres também citaram os custos elevados com o transporte. Como pode ser 

observado na fala das narradoras transcritas abaixo: 

 

 A minha continua com a falta de tempo minha maior dificuldade mas 

aprendi a lidar com ele. (Acadêmica 2) 

 

O tempo para conciliar o estudo com o restante e ainda tinha os estágios 

para completar foi apertado mas passou. (Acadêmica 3.) 

 

A minha é a distância moro longe e a condução fica muito caro mas estou 

conseguindo pois sou perseverante. (Acadêmica 4)  

 

O tempo sem dúvidas, mas estou sabendo dividir as coisas. (Acadêmica 5.) 

 

Foi me encontra com a adversidade no dia adia. (Acadêmica 6) 

 

Foi o tempo para conciliar as tarefas mas sei que será gratificante e vou 

vencer. (Acadêmica 7) 

 

A minha maior dificuldade foi encontra tempo para fazer tudo os cuidados 

da família e os estudos que requer dedicação mas conseguir com muita 
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garra. (Acadêmica 8) 

 

Foi a falta de tempo para organizar todas as tarefas uma vez que a família 

para mim é e sempre será em primeiro lugar só sei que estou vencendo. 

(Acadêmica 9).   

 

A acadêmica 09 se resigna com o “destino de mulher”, de cuidar da família, 

arquitetado socialmente a partir de uma sociedade eminentemente dominada pelos homens 

como bem definiu Bourdieu. 

 

Também sempre vi na dominação masculina, e no modo como é imposta e 

vivenciada, o exemplo por excelência desta submissão paradoxal, resultante 

daquilo que eu chamo de violência simbólica, violência suave, insensível, 

invisível a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias 

puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais 

precisamente, do descobrimento, do reconhecimento ou, em última instância, 

do sentimento. (BOURDIEU, 2011, p. 7-8). 

 

Observa-se na questão a cima que o tempo foi sem sombras de dúvidas a maior 

dificuldade das entrevistadas, pois todas as tarefas necessitavam de tempo para administra-las. 

Apesar do tempo de as mulheres serem menor, que o dos homens, uma vez que elas se 

encarregam também dos trabalhos do lar, essas mulheres enxergam a necessidade de se 

qualificar; elas mencionaram a volta aos seus estudos como imperiosa necessidade, e estão 

conscientes da necessidade de mudanças para se inserirem no mundo globalizado. Elas não se 

intimidam e procuram se igualar aos homens tanto nas instituições de ensino como no 

mercado de trabalho.  Fato também percebido em uma pesquisa realizada em universidades de 

Portugal:  

Tal como se esperava, foi a categoria «Tempo» que obteve a maior 

frequência de respostas. As mulheres estudantes trabalhadoras referem que 

as suas maiores dificuldades se situam a nível da Gestão do Tempo nos 

vários domínios das suas vidas, ou seja, sentem que não têm tempo para 

todas as tarefas e funções que têm a seu cargo. De facto, a maior parte das 

nossas inquiridas deram apenas como resposta «Falta de tempo» e 

«Dificuldade em gerir o tempo» como paradigma das dificuldades sentidas. 

E, dentro da categoria «Tempo», o designado «Tempo Pessoal» não aparece 

com uma das reivindicações cimeiras. Refere-se sobretudo a falta de 

«Tempo para o Estudo» e de «Tempo para a Família», que são os aspectos 

mais nomeados. Percebe-se que mais do que tempo para si próprias, estas 

mulheres reivindicam «Tempo para a Família». Pode perceber-se um 

sentimento de culpa subjacente nesta população, por sentirem estar como 

que a «roubar tempo» que seria «por direito» da família, aplicando-o ao 

estudo, aspecto mencionado em vários inquéritos. (OLIVREIRA; 

TEMUDO, 2008, p.1630) 
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Tantos as mulheres portuguesas, quantos as pesquisadas em João Pinheiro são 

enfáticas em ressaltar que é preciso saber administrar cada oportunidade e dividir o tempo. 

A sexta questão buscou averiguar qual o sentimento das acadêmicas sobre a sua 

trajetória de vida na faculdade; é bom ressaltar que a pesquisa foi efetivada nos últimos meses 

do curso de Licenciatura em Pedagogia, momento em que as acadêmicas já se sentiam como 

formadas. Abaixo categorizamos as suas respostas: 

  

De uma parte do meu sonho ter se realizado. (Acadêmica 1.) 

 

De dever cumprido e sonho realizado. (Acadêmica 2.) 

 

Sentimento de graça, vitória, superação, felicidade e orgulho. (Acadêmica 

3) 

 

Esse sentimento não se explica com palavras, mas estou agradecida por 

conseguir chegar onde estou hoje. (Acadêmica 4.) 

 

Sentimento de missão cumprida não foi fácil, mas foi uma caminhada 

alegre, encontrei muitos amigos que me ajudaram bastante. (Acadêmica 5.) 

 

Sempre confiante um sentimento de muita luta. (Acadêmica 6.) 

 

Um sentimento de vitória, foi difícil chegar até aqui pois nos últimos três 

períodos passei por problemas de saúde, mas foi superado. (Acadêmica 7). 

 

É uma mistura de todos os sentimentos bons e ruins, mas venci. (Acadêmica 

8.) 

 

O melhor sentimento do mundo o de poder agradecer a deus pelo dom da 

vida. (Acadêmica 9.) 

 

Sentimento de gratidão a Deus por ter me proporcionado esse sonho 

realizado. (Acadêmica 10.)   

 

De forma mais geral as narrativas evidenciaram a satisfação e a sensação de dever 

cumprido dessas mulheres, isso é notório nas respostas das acadêmicas. “Vitória” foi a 

categoria chave citada por praticamente todas as entrevistadas. Centralmente esse é um ponto 

muito importante de se salientar, fato que chegar ao final de um curso superior, conseguindo 

conciliar, família, trabalho e a universidade é um instrumento de empoderamento dessas 

mulheres. Nesse sentido também observou Amaral (2007, p.114): 

 

No que diz respeito à forma como essas mulheres lidam com a tripla jornada 

de trabalho, de uma certa forma, foi surpreendente observar que, mesmo 

pressionadas pelo acúmulo de atividades e pelas exigências delas advindas, 
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têm uma percepção positiva a esse respeito, fazendo questão de não falar de 

suas atribuições como peso, mas, sim, como realização e satisfação. Os 

dados revelaram que, a história do trabalho, na vida dessas mulheres, foi 

construída passo a passo, como meio de obterem realização pessoal e 

profissional. 

 

A questão abaixo permitiu conhecer os benefícios, as mudanças no convívio com a 

família, a parti da formação em Pedagogia, e suas avaliações e perspectivas como futuras 

profissionais da profissão A sétima questão buscou compreender quais os benefícios que o 

ingresso no curso superior trouxe para sua vida social e particular. Abaixo elencamos as 

repostas de nossas entrevistadas: 

 

Adquirir a maior riqueza em conhecimentos, minha expressão oral já 

elevou, minhas dificuldades já foram superadas em parte aprendi a ser 

critica quando precisa. (Acadêmica 1) 

 

É um misto porque ainda existe pessoas que me ver com desprezo, 

socialmente melhorou meu conhecimento cresceu. (Acadêmica 2) 

 

Os benefícios foram vários você passa a falar menos e observar mais. 

(Acadêmica 3) 

 

Foram muitos os benefícios pois me tornei uma pessoa culta. (Acadêmica 4) 

 

Me tornei uma pessoa culta e ao mesmo tempo me qualifiquei. (Acadêmica 

5.) 

 

Conhecimentos, cultura, e saber que na vida tudo tem retorno é muito 

gratificante saber que estou crescendo cada dia mais. (Acadêmica 6.) 

 

Todos os benefícios, em relação ao trabalho consegui até mudar de 

profissão. (Acadêmica 7) 

 

Adquirir vários benefícios um deles foi aprender a me relacionar melhor 

com as pessoas. (Acadêmica 8). 

 

Todos benefícios possíveis para o meu desenvolvimento e aperfeiçoamento. 

(Acadêmica 9) 

 

Os melhores benefícios e o aprendizado de poder me relacionar com as 

pessoas foi muito bom meu ingresso na faculdade. (Acadêmica 10). 

 

Certamente o curso de Pedagogia é visto pelas entrevistadas como uma oportunidade 

de melhoria de vida e até de um reposicionamento no mundo social, elas evidenciam 

mudanças no tratamento recebido da sociedade em função dos conhecimentos adquiridos ao 
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longo do curso, são unanimes em afirmarem que valeu a pena o sacrifício de conciliarem a 

tríplice jornada de trabalho.  

 As narradoras também fazem menção ao curso como uma forma de atingirem a 

independência no mundo do trabalho. Nesse sentido vale ressaltar a conclusão de Del Priore 

(2014, p.281) “resistir como forma de ser independente é, talvez, uma maneira de encontrar 

um significado no mundo. ” Daí que, para celebrar a independência, vale mesmo é descontruir 

o mundo, desnudar suas entranhas, investigar a informação. Fazer isso sem nem cansaço para 

depois termos vontade de, novamente, deseja-lo, inventá-lo e construí-lo; de reencontrar o 

caminho da sensibilidade de diante de uma paisagem, ao abrir um livro ou a porta de um 

museu. Independência, sim, para defendermos a vida, para defendermos valores para ela, para 

que ela tenha um sentido. Independência de pé, com lucidez e prioridades. Clareza, sim, para 

não continuarmos a assistir, importantes espetáculos da própria importância. 

A oitava questão buscou averiguar se as mudanças ocorridas nesta trajetória podem ser 

avaliadas como positivas pelas entrevistadas: 

 

Com certeza tudo que vivemos de bom ou ruim deve ser levado como 

conhecimento. (Acadêmica 1). 

 

Com certeza as mudanças aconteceram e acontecem frequentemente porque 

a Pedagogia transforma a vida das pessoas. (Acadêmica 2. 

 

Sim desenvolvi muito minha vida social e particular. (Acadêmica 3.) 

 

Sim todo conhecimento é bem-vindo por isso sempre estou buscando. 

(Acadêmica 4) 

 

Sim pois adquirir muitos conhecimentos e evoluir muito com eles. 

(Acadêmica 5) 

 

Sim pois passeia a ser uma pessoa mais maleável e passeia a observar mais 

os meus atos. (Acadêmica 6) 

 

Sim a visão de mundo hoje é diferente muito conhecimento acrescentado. 

(Acadêmica 7) 

 

Sim é muito gratificante conhecer as coisas e adquirir sempre novos 

conhecimentos principalmente de mundo. (Acadêmica 9). 

 

Sim pois estou levando uma bagagem de novos saberes é muito bom se 

sentir umas pessoas importante e culta. (Acadêmica 10.) 

 

Analisando as respostas acadêmicas acima podemos observar que elas avaliam com 
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muito proveitosa a experiência do curso superior, apesar de todas as adversidades. Pois elas 

esperam que esses conhecimentos adquiridos serviram de apoio para suas futuras vivencias e 

enfatizam que aproveitaram ao máximo, assim como adquiririam conhecimentos que 

embasarão as suas atuações em funções futuras como pedagogas.  A acadêmica 8 é o retrato 

desse sentimento quando afirma que “Sim se todos tivessem condições de estudar e buscar 

novos conhecimentos acho que seria um mundo melhor. ” 

A nona questão buscou investigar se as acadêmicas tinham noções quando elas 

optaram pelo curso de Pedagogia, e ou se tinham imaginado que o mesmo seria importante e 

poderia ajudar no desenvolvimento de sua família. Abaixo elencamos as respostas das 

entrevistadas: 

 

A partir do primeiro mês de estudo percebi o quanto esse curso seria 

importante e me ajudaria e muito no desenvolvimento da minha família. 

(Acadêmica 1) 

 

. Esse curso caiu como uma luva se antes eu já convivia bem com minha 

família agora ficou melhor ainda. (Acadêmica 2) 

 

. Sempre quis fazer Pedagogia e hoje me sinto realizada e me ajudou muito 

com minha família. (Acadêmica 3) 

 

Esse curso se tornou para mim muito importante tanto como pessoa como 

profissional principalmente no meu lar. (Acadêmica 4). 

 

Sim foi um grande complemento do meu curso de magistério e me ajudou 

muito no desenvolvimento da minha família. (Acadêmica 5). 

 

Sim pois sabia que seria capaz de aprender para depois poder ensinar e me 

ajudou muito com meus filhos. (Acadêmica 6) 

 

Eu sabia que era importante, mas não sabia da sua importância em relação 

a criação dos meus filhos. (Acadêmica 7) 

 

Sempre quis ser professora, e hoje posso ensinar achei tão lindo poder fazer 

esse curso e com certeza vou usar ele no desenvolvimento da minha família. 

(Acadêmica 8). 

 

Sim eu sabia da sua importância por isso me dediquei muito e agora posso 

usar profissionalmente e com minha família também. (Acadêmica 9) 

 

Sim o curso veio me mostrar sua importância através das vivencias no 

cotidiano principalmente com minha família. (Acadêmica 10) 

 

Analisando as respostas desta questão nota-se os inúmeros benefícios que o curso de 
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Pedagogia trouxe para essas acadêmicas, além de realizar os seus sonhos elas também usaram 

seus conhecimentos na educação para o convívio com suas famílias. Nota-se também o 

quanto elas ficaram surpresas com tanta teoria que agora poderão somar com a pratica e se 

desenvolver melhor como profissional e como mãe de família. 

As entrevistadas são enfáticas em afirmarem que é através dessa educação recebida 

com o ingresso no curso superior que poderá criar, recriar e encantar, surpreender sua família 

usando sempre a criatividade é assim que se pode conquistar o inconquistável se preparando 

sempre para receber o que de fato foi plantado. E podemos observar que elas estão 

conscientes de que apesar de todas essas teorias adquiridas se faz necessário pensar que ainda 

se tem muito a aprender e depois ensinar. O que sinaliza na direção do que foi preconizado 

por (DEL PRIORE, 2014, pp. 07-08) 

 

As mulheres do século XXI são feitas de rupturas e permanências. As 

rupturas empurram-nas para a frente e as ajudam a expandir todas as 

possibilidades, a se fortalecer e a conquistar. As permanências, por outro 

lado apontam fragilidades. Criadas em um mundo patriarcal e machista, não 

conseguem se enxergar fora do foco masculino. Vivem pelo olhar do 

homem, do "outro". Independentes, querem uma única coisa: encontrar um 

príncipe encantado. Têm filhos, mas se sentem culpadas por deixá-los em 

casa. Em casa, querem sair para trabalhar. [...]. Mas o maior desafio mesmo 

é mostrar que elas podem ter um rosto só. 

 

A décima e última questão buscou averiguar qual foi a avaliação das acadêmicas de 

suas experiências com o curso superior, assim com as suas perspectivas futuras como 

profissionais da educação. 

 

Minha avaliação são as melhores e minhas perspectivas é de muito trabalho 

pela frente. (Acadêmica 1.) 

 

Minha avaliação é que o curso mudou minha vida para muito melhor, e 

como profissional continuar me qualificando. (Acadêmica 2.) 

 

Tenho ótima avaliação, e estou esperançosa a respeito da minha profissão. 

(Acadêmica 3) 

 

Minha avaliação positiva, e minhas perspectivas de ingressar no mercado 

de trabalho mais breve possível. (Acadêmica 4) 

 

Positiva minha avaliação e minha perspectiva de arrumar trabalho na área 

e me dedicar ao máximo. (Acadêmica 6. 

 

. As melhores avaliações possíveis espero ir além de onde estou e educar 

com amor, assim que arrumar um emprego. Acadêmica 7 
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Ótimas avaliações. E espero que logo arrumarei um serviço na área e terei 

muito sucesso. Acadêmica 8. 

 

As melhores esse curso veio de encontro com minha pessoa e quero atuar, 

mas com responsabilidade e dedicação. Acadêmica 9. 

 

As melhores avaliações estou levando, e espero atuar o mais breve possível 

pois estou levando muitos conhecimentos e quero completa-los com a 

pratica. Acadêmica 10. 

 

A última questão deixou claro a opinião das entrevistadas, suas avaliações a respeito 

do curso foram as melhores possíveis, e quanto a perspectiva é que todas sonham em atuar na 

área, conseguir um serviço para dedicar e passar adiante o que elas aprenderam durante toda a 

trajetória. Dessa forma enquanto pedagogas vê-se a responsabilidade de ajudar os outro a se 

tornarem seres que possam se relacionar melhor com sigo mesmo conquistando sempre sua 

autoestima, e confiança e principalmente relacionando positivamente com o meio que as 

cercam. 

 

III-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o processo de pesquisa foi observado que existiam algumas dificuldades para 

as mulheres que viviam essa tríplice jornada, conciliar trabalho, estudo, família pois suas 

trajetórias não foram fáceis. Os dados apontam que o acesso ao estudo sempre foi um 

obstáculo para essas mulheres. Fato não só inerente às mulheres pinheirenses, mas s a 

literatura mostrou ser um fenômeno global.   

No Brasil e em qualquer outro lugar nos dias atuais se cobra a qualificação para 

ingressar no mercado de trabalho. Isso significou a busca constante dessas mulheres para 

ingressarem e concluir o curso superior de Pedagogia. No decorrer dessa jornada aconteceram 

muitos desafios, relacionados ao tempo que era pouco para fazer todas as tarefas, e outros 

problemas relacionados à saúde também dificultaram a trajetória de algumas dessas 

acadêmicas. 

Os dados da pesquisa de campo registraram grandes dificuldades e lutas diárias 

travadas pelas narradoras para o acesso e as suas permanências no curso de Pedagogia. Elas 

relataram longas jornadas de conciliação do trabalho, os afazeres acadêmicos, e os afazeres 

domésticos, ressaltando sempre o ato de abri mão por completo do lazer e da vida social. 

Entre as principais dificuldades apresentadas pelas acadêmicas pesquisada a questão 
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do tempo é citada com maior proeminência. Todas elas enfatizam o pouco tempo para 

exercerem a tríplice jornada. Outras dificuldades também forram elencadas, como as longas 

distâncias percorridas entre as suas residências e a faculdade, dificuldade de convencer o 

marido d a necessidade de estudar. Também foram relatados problemas de saúde que elas 

atribuíram ao excesso de trabalho e ao estresse do cotidiano.   

Todas as entrevistadas nutrem um sentimento de alegria e satisfação em relação as 

conquistas advindas da realização do curso superior. Elas se atuo representam como 

“vitoriosas”, elencam uma série de mudanças positivas, quer sejam no mundo acadêmico, do 

trabalho e até mesmo no meio familiar.  Muitas das entrevistadas alegaram que os cursos de 

Pedagogia lhe proporcionaram melhores conhecimentos para o convívio familiar. 

As entrevistadas sinalizam para grandes mudanças ocorridas em suas vidas a partir dos 

conhecimentos amealhados no curso de Pedagogia. Todas elas enfatizaram esses 

conhecimentos como um “capital” para a sua inserção no mundo do trabalh. As entrevistas 

evidenciam com essas mulheres se sentem vitoriosas e enfatizam a realização de um sonho 

que havia sido adiado em função do trabalho e da família. 

Elas avaliam o curso de forma muito positivas, deixando muito claro o contentamento 

com a aquisição dos conhecimentos e as mudanças que os mesmos provocaram em suas vidas. 

Elas também relataram que não tinham ideia dos inúmeros benefícios advindos da realização 

dos mesmos, assim como a possibilidades de se inserirem no mundo do trabalho. 

Outro ponto evidenciado pelas entrevistas e a intenção das narradoras é a intenção de 

continuarem a se qualificarem por meio de estudos, aperfeiçoamentos e pós-graduação. Todas 

elas afirmaram a intenção de trabalhar com a educação. Enfim, durante a realização da 

pesquisa podemos observar que o sentimento que elas carregam é de missão cumprida, de 

muita gratidão e uma felicidade que não cabe dentro delas.  
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“RUAS DAS MANGUEIRAS”: história de uma rua secular da cidade de 

Carolina-MA 

 
Vera Lúcia Caixeta1 

Ana Seila Medeiros Aquino2 

 

 

Resumo: A partir da “história-problema” dos Annales o historiador é desafiado a incorporar 

novas fontes ao seu trabalho, sem deixar de perceber suas intenções estratégicas, assim os 

sinais de vida congelados numa imagem são índices do mundo passado. Mas, como se servir 

dos vestígios fotográficos sobre a cidade? Nosso desafio foi o de encontrar um método para 

usá-las como fonte histórica. Inicialmente, reunimos as fotografias em séries temáticas e 

procuramos inseri-las no contexto de sua época. Para tal intento procuramos fazer o 

cruzamento das imagens fotográficas com os depoimentos orais recolhidos e com as 

narrativas memorialistas. Refletimos que a nossa escolha, pelo estudo de uma rua de uma 

antiga cidade, que não por acaso é a rua onde moro e a cidade onde nasci, está vinculada ao 

tempo presente, - o tempo do historiador – impactado pelos temores e as lutas atuais para 

preservar o patrimônio material e imaterial ameaçado pelo rio Tocantins, transformado em 

represa, na construção de mais uma hidrelétrica em seu leito. Enfim, o estudo sobre a “Rua 

das Mangueiras” de Carolina, no Maranhão  justifica-se por instaurar uma narratividade sobre 

o morar, que é, na concepção de Certeau “uma tarefa de reabilitação” (apud Dosse,2013). 

 

Palavras-chave: História. “Rua das Mangueiras”. Carolina-MA. Narrativas; Fotografias 

 

 

Abstract : From the "problem-history" of the Annales the historian is challenged to 

incorporate new sources into his work, while noting his strategic intentions. For researchers, 

the frozen signs of life in an image are indexes of the past world. But how to use the 

photographic vestiges of the city? Our challenge was to find a method for using them as a 

historical source rather than as an illustration. Initially, we assemble the photographs in 

thematic series and try to insert them in the context of their time. For this purpose we try to 

cross the photographic images with the oral testimonies collected and with the memorialist 

narratives. We reflect that our choice, through the study of a street in an old city, which is not 

by chance the street where I live and the city where I was born, is bound up with the present 

tense - historian's time - impacted by current fears and struggles to preserve the tangible and 

intangible assets threatened by the Tocantins River, transformed into a dam, in the 

construction of another hydroelectric plant in its bed. Finally, the study on the "Rua das 

                                                 
1Doutora em História. Coordenadora do PROFHISTÓRIA – Mestrado em Ensino de História, da UFT. 

Professora dos cursos de Licencenciatura e de Bacharelado em História da UFT. Campus de Araguaína. Email 

caixeta@uol.com.br 

 
2 Graduada em Licenciatura em História UFT, campus de Araguaína. Moradora e professora da rede privada de 

Carolina-MA. 

 

Recebido em 20/04/2018 

Aprovado em 25/07/2018 

 

 

mailto:caixeta@uol.com


 
 

 

70 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 08- Jan-Dez 2018 

Mangueiras" in Carolina, Maranhão, is justified by establishing a narrative about housing, 

which is, in Certeau's conception, "a task of rehabilitation" (apud Dosse, 2013). 

 

Keywords:  History. "Rua das Mangueiras". Carolina-MA. Narratives. Photos 

 

Introdução 

 

Para a elaboração deste artigo, escolhemos trabalhar com as narrativas visuais e 

memorialistas dos moradores da “Rua das Mangueiras” de Carolina-Ma, atual Rua Getúlio 

Vargas. Esta importante cidade goiana e depois maranhense, situada ao sul do estado do 

Maranhão e a leste do extremo norte de Goiás, hoje Tocantins, surgiu no século XIX e viveu 

seu apogeu econômico e cultural até metade do século XX, como importante entreposto 

comercial do rio Tocantins, no seu comércio com Belém-Pa.  

No início da década de 1960, Carolina sofreu o impacto da construção da Belém-

Brasília que direcionou o “desenvolvimento” para os núcleos urbanos próximas às rodovias e 

relegou às antigas cidades ribeirinhas um papel secundário. A cidade perdeu a antiga 

liderança econômico e comercial na região, em seu lugar, os novos entrepostos urbanos 

cortados pela rodovia, como Araguaína-TO e Imperatriz-A. Destarte, a proeminência do 

transporte rodoviário provocou nos carolinenses a sensação de que ficaram de lado, “ficamos 

fora do ‘foguete’ do progresso”, como afirmou um memorialista local (CARVALHO, 1978).  

Recentemente, no início do século XXI, os moradores da cidade de Carolina foram 

novamente impactados, negativamente, pela construção da hidrelétrica do UHE-Estreito que 

alagou parte da cidade e representa uma série ameaça para os casarões da “Rua das 

Mangueiras” e adjacências. Diante de tantas perdas, o desejo de preservação de um passado 

registrado e significado pelos poetas, memorialistas e fotógrafos são hoje importantes 

vestígios para os pesquisadores. Os carolinenses cantam, lembram e sonham com um tempo 

de “outrora”. Nós, historiadores buscamos perceber os significados das ações dos homens e 

mulheres no tempo. Ambos, lutamos contra o esquecimento! 

A inspiração para a escrita desse texto nasceu da leitura da leitura do livro “A 

invenção do Cotidiano” de Michel de Certeau, em especial, o capítulo que trata do morar. Foi 

a partir das práticas culturais que ele se interessou pelos estudos urbanos. Logo, coloca em 

questão o conhecimento panorâmico da cidade, afirma que é através da atenção ao cotidiano 

urbano ser possível restituir o espaço enquanto espaço vivido, lugar praticado e significado 

pelos seus moradores. Ele também questiona as políticas de patrimonialização dos espaços 
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urbanos ao ressaltar que são os gestos, as práticas, as artes de fazer e as narrativas do 

cotidiano que constituem os verdadeiros arquivos urbanos (2008). Este imaginário da cidade é 

que a torna creditável. Para ele, “Morar, é narrar. Fomentar ou restaurar esta narratividade, é 

também uma tarefa de reabilitação”(Apud DOSSE, 2013, p.93).  

Nessa tentativa de “reabilitação” da cidade, ou melhor, das experiências vividas pelos 

seus moradores recorremos tanto as fotografias quanto aos depoimentos orais e as narrativas 

memorialistas publicadas em livros. Compreendemos que a memória representa a evocação 

do passado e aparece como fundamental na construção da identidade. Nesse sentido, a arte 

quando apreendida sob o prisma da memória, pode traduzir ora o outrora, ora o agora, ora o 

porvir. Assim, o fotógrafo, o narrador e o escritor memorialista representam uma ponte, um 

elo entre os homens do passado, os do presente e os do futuro.  

Ao utilizar a fotografia como fonte é necessário revelar a ilusão da realidade da 

imagem. De acordo com Mauad (1996, p.80): os textos visuais são resultados de um jogo de 

expressão e conteúdo que envolve, necessariamente, o autor, o texto propriamente tido e um 

leitor. Nesse sentido, a imagem fotográfica guarda a marca indecifrável do passado que a 

produziu e consumiu. Para ela, toda fotografia é “Imagem-documento” e “imagem-

monumento”: 

 

Parafraseado Le Goff, há que se considerar a fotografia, simultaneamente 

como imagem/documento e como imagem/monumento. No primeiro caso, 

considera-se a fotografia como índice, como marca de uma materialidade 

passada, na qual objetos, pessoas, lugares nos informam sobre determinados 

aspectos desse passado – condições de vida, moda, infra-estrutura urbana ou 

rural, condições de trabalho etc. No segundo caso, a fotografia é um 

símbolo, aquilo que, no passado, a sociedade estabeleceu como a única 

imagem a ser perenizada para o futuro. Sem esquecer jamais que todo 

documento é monumento, se a fotografia informa, ela também conforma 

uma determinada visão de mundo (MAUAD, 1996, p.80). 

 

Ao olharmos a bela imagem dos casarões, em estilo colonial português, construídos na 

antiga “Rua das Mangueiras”, no início do século XX, tombados pelo Patrimônio Histórico, 

Artístico e Paisagístico do Estado do Maranhão, em 1992, pergunta-se o que a fotografia 

revela e o que quer conformar? Sabe-se que todo desejo de memória coloca em foco uma 

determinada maneira de ver e não de outra. Logo, é dever do pesquisador fazer “ressurgir a 

vida resguardada na latência da foto. [...] mas cabe ao historiador detectar sua visão crítica dos 

sonhos que não se realizaram” (LEITE, 2001, p.13-14). 
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1.2 O Espaço Praticado 

 

Nenhuma imagem por mais apaziguadora que ela possa aparentar deve impedir o 

questionamento, pois é preciso revelar que a cidade ou a rua é coisa complexa, historicamente 

produzida a partir de tensões que precisam ser historicizadas. No caso da “Rua das 

Mangueiras”, a mais larga da cidade, a mais arborizada, onde os primeiros habitantes 

carolinenses começaram a construir a cidade, as tensões ali existentes devem aparecer. Nela, 

de um lado e outro, estão as residências daqueles que foram considerados os “troncos das 

famílias carolinenses”, local de moradia da elite da cidade e de exclusão dos demais. Porém, 

como artefato os casarões carregam as marcas de um tempo. Eles são uma referência 

importante para todas as pessoas do lugar. 

De acordo com o historiador Luis Palacin (1990), Carolina nasceu com o nome de 

Santo Antonio das Três Barras, fundada por maranhenses sob a chefia de Antonio Moreira da 

Silva. Depois, em 1830, seu nome foi alterado por sugestão do deputado Luiz Gonzaga de 

Camargo Fleury, para Carolina. Divergências à parte, quanto ao nome do fundador do 

povoado, em 1831, Carolina foi elevada à categoria de vila, embora Souza e Silva, na 

Memória Estatística de 1831, tenha afirmado: “Existem oito lavradores no termo - 98 léguas 

de cumprimento e 50 de largura – que plantam mandioca, milho, feijão, arroz e o método é o 

da enxada. Há 16 fazendas de criar gado vacum e cavalar, e nada exportam” (Apud 

PALACIN, 1990, p19). Com o assassinato do seu fundador, em 1831, de acordo com Palacin, 

a “vila decaiu rapidamente” e passou para o Maranhão em 1854. 

 

 

Foto 1 Primórdios de Carolina                             Foto 2 Carolina 

                    

Fonte: Maria do Carmo Magalhães                      Fonte: Maria do Carmo Magalhães               
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Inicialmente, a vila era pequena e suas ruas não tinham nome. Só no início do século 

XX, mais especificamente em 1902, surgiu a “Rua da Estrela”. Dez anos depois passou a ser 

denominada por “Rua Capitão Joca”, denominação ignorada pela maioria, é  a atual “Rua 

Imperatriz”.  A rua surge logo atrás do convento dos padres e da igreja de São Pedro de 

Alcântara, próxima ao rio Tocantins. Local escolhido para erguer as casas pelos primeiros 

moradores, no início, eram nove casas de palha, “uma ruazinha pequena em frente pro norte”, 

a única até hoje por trás da igreja. Já no século XX, ali residiu pessoas importantes da cidade, 

como rememora Queiroz (1994), entre eles o professor Severino Ayres da Silva. 

 

Também aí tiveram as casas residenciais de José Joaquim de Santana, vítima 

de seu cargo de Delegado policial; Vicente Ferreira Santana, e a de Pedro 

Advincula Ramalho [...] morou o Vigário histórico de Carolina – Padre 

Antônio Carlos Ramalho, que chegou a ter, a um só tempo três coadjutores. 

Adquirida e reconstruída pelo Cel. Pedro Pereira Jácome Bezerra, é 

propriedade atual das filhas do saudoso Prof. Severino Ayres da Silva 

(QUEIROZ, 1994, p.66). 

 

 Com base nas fontes consultadas, no ano de 1848, é reconstruída em Carolina, uma 

igrejinha conhecida por “Igrejinha de Elias Barros” em frente à casa paroquial, que tinha 

como Padroeiro Santo Antonio. Com a frente voltada para o sul, dobrava os ângulos da “rua 

das Mangueiras”, como é conhecida por suas mangueiras seculares, que mais tarde passou a 

ser chamada de “Rua Direita” destinada a ser a principal artéria da cidade.  Nela, de um lado e 

outro começaram a aparecer às residências daqueles que para Queiroz, foram “troncos das 

famílias carolinenses”. São eles: “Major Tomáz de Aquino Pereira, José Ferreira de Freitas, 

Felix do Espírito Santo (ou Felix Pretinho), cap. Joaquim Eduvirgens Santos, Major Filadelfo 

Antonio Noronha, Noberto Soares Mascarenhas, Coronel Ladeslau Pereira de Miranda, etc. 

(QUEIROZ, 1994, p. 67)  

 Em 1849, no meio da Rua Grande é construída a casa da Câmara Municipal. Era uma 

casa grande com quatro frentes voltada para um dos lados da rua. Nesta mesma casa 

funcionava a Intendência (Prefeitura), Fórum, Delegacia e a Escola, que tinha como 

professores: Severino Ayres Joca e Neco Ayres. (PIRES, 1970, p.27). Havia também, casas de 

moradia no meio da rua, com a chegada do segundo interventor, Valdimiro Cavalcante, essas 

casas foram demolidas. Mas foram essas construções que levaram a rua Grande a ser chamada 

de “Rua do Meio” e “Rua Direita” . Como afirma Isabel Jácome na sua entrevista: “a Câmara 

Municipal era no meio da rua, aqui a rua sempre foi desse mesmo jeito, melhorou depois que 
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tiraram a Câmara e as casas do meio da rua”(JÁCOME, 2012). 

De modo geral, as cidades do interior do Brasil foram construídas, inicialmente, sem 

um projeto urbanístico. Porém, a referência era o modelo metropolitano, marcado pela 

construção do prédio religioso, a igreja e a praça. A cidade de Carolina acompanha as 

correntezas do rio Tocantins e foi marcada por uma primorosa construção arquitetônica, como 

o prédio religioso e os casarões coloniais alinhados e enfileirados de um e de outro lado da 

rua. Ao fundo, vê-se o rio Tocantins.  

Foto 3 Visão panorâmica da “Rua das Mangueiras”, atual Rua “Getúlio Vargas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte- skyscrapercity.com 

                                

Na fotografia aérea da “Rua das Mangueiras” é possível identificar traços empíricos 

“imagem/documento” e simbólicos “imagem/monumento”. No primeiro caso, temos uma 

rua/praça marcada pela presença do templo religioso católico e, de cada lado da igreja, 

alinhados e colados uns nos outros, os casarões, todos em estilo colonial português adaptada 

às condições locais, ou seja, prédios baixos, de apenas um pavimento, a maioria de dois 

lanços, com paredes grossas, grandes portas e muitas janelas voltadas para a rua. A rua é reta 

e obedece a alinhamento num terreno plano. Marca presença as grandes árvores, alguns 

automóveis e poucas pessoas. No segundo caso, temos a monumentalização da principal rua 

da cidade. Ela quer ser conhecida, representada e reconhecida pela presença dos seus casarões 
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coloniais e seu monumental prédio religioso. Percebe-se que há intenções estratégicas do 

fotógrafo na escolha desse ângulo e do recorte nessa imagem! É importante ressaltar que 

Carolina quer ser vista como importante centro turístico, em especial, o turismo ecológico. 

Os casarões que marcam a arquitetura da cidade foram construídos por um grupo de 

“mestres construtores” que foram buscados na cidade marenhense de Barra do Corda em 

1919. São eles Vicente Bispo Nepomuceno, Eutrópio, Augusto Pimentel e Otílio Othon Pires, 

que casou em Carolina, em 1920, com uma moradora da “Rua Grande” Adozinda  Luzo Pires, 

filha do Padre Carvilio Luzo,como afirma Anita Pires em sua entrevista: “o papai viu a 

mamãe, gostou dela e pronto. Depois foi embora pra Barra do Corda. De lá, mandou  pedir ela 

em casamento, pro padre. Eles tiveram três filhos, Raimundo Nonato Pires, Carvílio Leão 

Pires e Ana de Alcântara Pires” (PIRES, 2006). 

 

Foto 4 Detalhes dos casarões da “Rua das Mangueiras” 

 

Fonte- skyscrapercity.com 

                                

 

Foto 5 Interior de um casarão 



 
 

 

76 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 08- Jan-Dez 2018 

 
Arquivo da pesquisadora 

 
Foto 6 Cotidiano da Rua Grande 1940                       Foto 7 Na Rua Grande 1950 

 

Fonte: Jarbas Rodrigues                Fonte: Jarbas Rodrigues  

 

A “Rua Grande”, depois chamada “Rua Direita”, “Rua das Mangueiras” e atual “Rua 

Getúlio Vargas” foi toda edificada com uma arquitetura tipicamente portuguesa. Até a década 

de 1920, em Carolina, não se conhecia o cimento e nem se usava o ferro nas construções. 

Todas as casas são construídas de adobe, alvenaria, pedra, areia e cal, somente. Com as casas 

pregadas umas às outras. Na parte da frente da casa, dos lados do corredor central de entrada, 

ficam os quartos. Após esses, chega-se à sala. Depois, tem a parte da casa destinada à 

alimentação (cozinha) e aos serviços, sendo esta área mais estreita que o corpo principal, 

tomando a casa em relação ao terreno a forma de “L”.  
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   A sala é a parte que segue em direção ao quintal, limita-se com um terraço interno e a 

casa corre ininterrupta, uma esquadria de madeira, com janelas em venezianas, com duas 

folhas, que abrem para o interior da sala e do corredor que dá acesso às dependências 

localizadas de frente ao terraço. Devido a esse sistema, as áreas da casa que necessitam de 

maior iluminação natural são intensamente iluminadas e, também, toda a casa recebe pela 

envolvente e contínua abertura para o terraço, grande ventilação, favorecendo e amenizando a 

temperatura interna. 

 

1.3 Carolina-MA: Um Importante Entreposto Comercial na Região dos Vales dos rios 

Araguaia e Tocantins 

 

O comerciante e memorialista Rui Carvalho, divide a história comercial de Carolina 

em quatro fases: a do “remo”, a do “casco”, a da aviação e, por fim, o “ciclo da roda”. Essas 

fases não foram sucessivas, nem totalmente lineares uma vez que algumas delas coexistiam 

no tempo. Com relação ao comércio com Belém, ele afirma que, inicialmente, era realizado 

“através dos botes, imensos batelões de madeira, de duas toldas, com 20 a 30 remeiros e o 

piloto que governava a cana do leme encarapitado na tolda de ré” (CARVALHO, 1978, p.11). 

Os botes desciam o rio Tocantins carregados de  

 

Peles silvestres e couro de boi daqui do alto e tomavam frete de castanha e 

borracha de Marabá p’ra baixo. [...] [Além] de sedas e perfumes. [...] 

levavam de 9 a 10 meses. Quase sempre largavam de Carolina depois de 

ouvida a missa de São José, dia 19 de março, voltando pelo começo de julho 

[...]. Subiam varejando os bancos de praia. 

 

No ano seguinte, os botes subiam o rio carregados de sal, querosene, tecidos e várias 

outras mercadorias. Aos poucos, Carolina-Ma tornou-se um grande empório comercial, 

buscando suas mercadorias no Pará e no Maranhão e revendendo-as para todo o médio 

Tocantins e sul do Maranhão: 

 

Em Caxias do Sul os ‘tropeiros’ buscavam sal e tecidos ‘grosseiros’ 

(riscados e algodãozinho) lá mesmo fabricados [...]. De lá as mercadorias 

nos vinham em lombo de burro. [...] A viagem era longa -150 léguas de ida; 

150 léguas de volta, gastando 35/40 dias. Alguns anos depois passamos a 

despachar as nossas tropas para Barra do Corda. Eram 120 léguas a menos 

no total da viagem. [Mais tarde], chegou a vez de Grajaú, 30 léguas mais 

perto. [Depois] veio, porém a navegação do rio Paranaíba com seus ‘gaiolas’ 
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alcançando Santo Antônio das Balsas, encurtando de mais de 20 léguas o 

transporte [...]. Os pequenos ‘vapores’ puxavam grandes barcas atestadas de 

sal [...] Daqui mandávamos o ‘espichado’ (couro de boi espichado em varas 

e seco ao sol) quase nosso único gênero de exportação. (CARVALHO, 1978, 

p.13-14) 

 

 No decorrer do tempo chegou o barco a motor que ficou conhecido simplesmente 

como “motor”. No final dos anos trinta, eis que chega à cidade, o militar Lisias Rodrigues, 

demarcando os campos de pouso: “Assim, foi o início da Aviação para nós, continuada pela 

‘Panair’ e pela ‘Condor’ [...]. Até sal aqui chegava nos aparelhos que levavam carne dos 

nossos bois e o seu coro”. (CARVALHO, 1978, p.16) Depois, chegaram os primeiros 

automóveis e “o ciclo da roda de borracha misturou-se ao da hélice de tal maneira que não nos 

é possível destacar um do outro”.  De qualquer forma, enquanto Carolina foi entreposto 

comercial, ela pode movimentar uma intensa vida social, para os padrões das cidades 

interioranas da sua época. 

 

 1.4 As Festas nos Casarões e na “Rua das Mangueiras” 

 

Para as festas, os casarões eram preparados com antecedência. Ele era todo aberto, 

bem iluminado, as cadeiras eram arrumadas encostadas nas paredes, o chão com seus 

ladrilhos decorados era lavado, as roupas de cama trocadas, o que demonstrava a preocupação 

em mostrar um ambiente à altura do acontecimento festivo. As festas eram realizadas 

naqueles casarões que tinham varandões. Como afirma Professor Hélio Ney durante 

entrevista:(...) “nesses dias abriam-se os quartos para que as pessoas ficassem melhores 

acomodados e com mais espaço para circularem. Os convidados dançavam nas varandas” 

(NEY, 2013). A relação de convidados também era preparada com bastante antecedência. O 

cardápio era leitoas assadas e galinhas cheias em grande quantidade e a cerveja era fria porque 

enterrada no bananal “pegava a cerveja colocava em uma caixa grande de madeira, cobria 

com sal e fechava. Cavava um buraco, a festa era à noite, então, enterrava a caixa de manhã e 

só desenterrava à noite na hora do baile. A cerveja ficava bem fria” (NEY,2013).  

Conforme os antigos moradores, as festas eram animadas por um grupo de músicos 

que tocavam trombone de vara, clarinete, saxofone, banjo, pandeiro e bateria. Não se tinha 

energia elétrica e os bailes eram a luz de candeias (lamparinas com querosene). Na sua 

entrevista Isabel afirma “a diversão na juventude era os bailes, todo sábado tinha baile na casa 
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do prefeito, e em outras casas também, a gente dançava muito” (JÁCOME, 2012). 

Os bailes mais esperados pela sociedade da época, era o Baile da Independência e o 

Baile do Dia 31.  Sempre na comemoração da Independência, o povo da Rua Grande e das 

outras poucas ruas existentes na época, “era acordado por um ensurdecedor festival de 

foguetes e uma pequena banda tocando marchas militares... Á noite, como encerramento das 

comemorações, o tão esperado Baile da Independência. ” (QUEIROZ, 2000, p.157). Por ser 

um baile tradicional, todos os anos era tido como o mais chique e o mais alegre. “O traje era a 

rigor, para os homens, calças escuras, paletó branco, gravata borboleta escura e sapatos 

pretos. Para as mulheres era o longo” (QUEIROZ,2000, p.158)  

O Baile do Dia 31, assim era chamado à festa do final de ano, pois ainda não se 

conhecia a festa de despedida do ano por “réveillon”. Como não poderia ser diferente a festa 

era realizada em uma casa de varandão, os preparativos para o baile começavam com 

antecedência de um mês. Antes do baile, quase toda a sociedade participava da missa na igreja 

matriz, pois, a maioria era católica. Após a missa, era servida a ceia e em seguida o baile. “Os 

convidados (...) todos muito bem vestidos. As mulheres, com seus melhores vestidos. Os 

homens, de paletó, gravata e polainas. Alguns de gravata borboletas. A maioria usava o linho 

branco S-120 irlandês e sapatos brancos com bicos pretos” (QUEIROZ, 2000, p.35).  

 As festas de carnavais eram realizadas, também nos casarões, como afirma Isabel 

Jacome em entrevista. “A minha Juventude foi boa, ali naquela casa que tem o bar 

“Lamparina” – na Avenida Getúlio Vargas – dançava muito nos carnavais, a gente não perdia 

um que a mamãe deixava” (JÁCOME, 2012). 

No final da Rua Grande, havia um enorme casarão de propriedade do Senhor Antônio 

Martins, com uma varanda muito grande e um belo salão, onde foi construído o “Bar 

Columbia”, era o maior ponto de encontro e de diversão dos jovens e de toda a cidade. Era um 

bar e hotel, tudo junto. Ali também aconteciam as festas carnavalescas, mas apenas as pessoas 

da sociedade podiam freqüentar. Como afirma Professor Helio Ney na sua entrevista (...) 

“apenas as pessoas da sociedade podiam freqüentar esses bailes. As pessoas que não eram 

consideradas do meio social, ou melhor, os operários e os filhos de operários, não podiam 

freqüentar essas festas nos casarões”(NEY, 2013). O casarão que antes foi o Bar Columbia, 

hoje é moradia dos familiares dos seus antigos donos. 

 

Foto 8 Bar Columbia de Martins Azevedo 
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Fonte: Memória fotográfica/ Histórica, 2013 

  

Além das festas realizadas nos varandões das casas de famílias tinha o carnaval dos 

mascarados. Grupos de amigos andavam pelas ruas da cidade usando máscaras de todas as 

formas vinda da capital. Junto ao grupo ia acompanhando, “um popular” vestido de “cão”, 

com máscaras e chifres e uma taca ( chicote) para espantar a garotada que fazia  uma festa. Na 

terça-feira, no último dia da temporada carnavalesca, acontecia o grande baile de 

encerramento para a retirada das máscaras. A festa acontecia no prédio da Prefeitura 

construído no Centro da Rua das Mangueiras.   

Foto 9 Carnaval, na “Rua das Mangueiras”, 1953 

          

                 Fonte- skyscrapercity.com                                 

A vida nos casarões, em especial na Rua Grande, era muito intensa, muito alegre e um 

dos fatores que contribuíram para essa alegria era a família muito numerosa. E dessas famílias 

surgiram, médicos, engenheiros, comerciantes, pecuaristas, poetas, escritores, músicos e 

grandes educadores “essas famílias tinham uma genuína preocupação com a formação 

educacional e cultural de seus filhos, o que contribuiu para destacá-la das outras cidades 

vizinhas” (SILVA,2010, p.10). Quando o jovem completava dezoito anos, e já tinha 
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concluído “todos os estudos possíveis em sua pequena Carolina”, aqueles que os pais tinham 

posses, já sabiam que o próximo passo seria estudar fora, para se formar.  

 

 As Serenatas 

 

Quando os jovens, filhos da elite local, retornavam de férias em visitas a seus parentes 

e amigos, era uma alegria, os amigos organizavam uma seresta “em homenagem a todos 

aqueles filhos da terra que se encontravam de férias”(QUEIROZ, 2000, p.43.) A serenata 

sempre muito bem organizada concentrava-se na Rua Grande de onde uma rajada de fogos 

clareava os céus antes anunciando o início da serenata. Meia noite começava a serenata onde 

todos “cantavam, acompanhados pelo o violão e o clarinete, várias canções, na maioria 

valsas” (QUEIROZ, 2000, p.44) 

Os seresteiros iam de casa em casa, os mesmos abriam suas portas e lhes ofereciam 

bebidas e comida salgadas. No final, o grupo, voltava a se, reunir na Rua Grande, uma nova 

saraivada de “tiros de foguetes de rabo” era tocada e todos cantavam e se abraçavam com 

muita alegria. No dia seguinte os amigos se reuniam, embaixo das “mangueiras sombrias” 

para comentar sobre as viagens, como estava fulano e a sicrana o  que mudou e o que não 

mudou. Como afirma Queiroz (2000, p.45): “Era a rodada sagrada dos comentários. Ninguém 

escapava de nada. ” 

Foto 10 e 11   Serenata na “Rua das Mngueiras”, 2012 

 

 

Fonte: pesquisadora 2012 

 

 Com o passar dos tempos, alguns hábitos mudaram outros permaneceram, como o 
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encontro dos amigos da Rua Grande embaixo das mangueiras seculares ou a serenata no mês 

de julho, em homenagem aos filhos da terra que se encontram de férias, permaneceram! O 

encontro dos amigos da Rua das Mangueiras acontece todo mês de julho embaixo das 

mangueiras seculares. Cada encontro é festejado com muita alegria música e muita conversa 

para matar a saudade.  

 

Foto 12 Grupo dos Seresteiros: “Os Seresteiros da Madrugada” 

 

Foto: pesquisadora, 2012. 

“Os seresteiros da madrugada” tornaram-se um grupo de amantes da boa música 

liderados por uma moradora da rua das Mangueiras, atual Avenida Getúlio Vargas, Maria do 

Amparo Rocha, com seu violão, Mangueirainha, Inácio, Pedro Albuquerque e Silva e 

Lourinho. Antes fazia parta desse grupo os saudosos seresteiros: Adelino com seu cavaquinho 

e “Sitonho” com seu Zabumba. Nos meses de julho, o grupo de seresteiros reúne na então 

Avenida Getulio Vargas, sempre em noite de lua cheia, para homenagear visitantes e todos 

aqueles filhos da terra que se encontram de férias em sua cidade natal “a serenata do mês de 

julho”. O tão esperado encontro é uma grande festa, todos cantando e dançando rua abaixo, de 

casa em casa, “os mesmos abrem suas portas e lhes oferecem bebidas e comida salgadas. ”  A 

última parada dos seresteiros é a casa Paroquial, onde os mesmos são recebidos com muita 

alegria pelo então bispo da cidade que é homenageado pelos moradores da rua, com um lindo 

bolo confeitado.  No final, o grupo volta a se reunir na Praça Alípio de Carvalho, uma 

saraivada de tiros de foguetes é tocada e todos cantam e se abraçam com muita alegria e vão 

até o dia amanhecer. 

 

1.5 Festejos de São Pedro de Alcântara  
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Conta-se que a primeira Igreja de Carolina situada na Rua Grande foi construída na 

segunda metade do século XIX, com espessas paredes de adobes e coberta de telha. Como 

afirma Ana de Alcântara na sua entrevista. “Antes aqui só tinha uma capelinha, não era uma 

igreja, mas era chamada de igreja de Santo Antonio, era bem mais pra baixo. Depois subiram 

com ela. A igreja foi construída com a ajuda do povo, as pessoas carregavam as pedras na 

cabeça, carregavam de todo jeito” (QUEIROZ, 2012). Naquela época, o padroeiro era Santo 

Antonio, e após o termino da construção no ano de 1882, em missa solene Padre Luso 

transferiu as honras de padroeiro para São Pedro de Alcântara, com consentimento da 

comunidade católica carolinense, em homenagem à sua cidade natal, Alcântara, e ao 

Imperador D. Pedro II.  

 

Foto 13:  Igrejinha de Santo Antonio 

 

Fonte: Maria do Carmo Magalhães   

 

Sobre o pároco Carvilio Luso, conhecido como Padre Luso, o memorialista Rui 

Carvalho (1978, p.43) escreveu que ele era muito “culto, muito inteligente, vivo sagaz, aquele 

Padre aqui foi tudo. Professor, fazendeiro e chefe político. E político de oposição, vejam 

bem!”. Era um padre que não usava batina no cotidiano: “Padre sem batina, pois nela só se 

metia para celebrar, e nas procissões. Nestas, quem ia na frente era o pálio e debaixo dele o 

Padre com o Sacrário nas mãos” (CARVALHO, 1978, p.43). Rui Carvalho afirma que nunca 

viu o referido padre dançar, porém, “Não era segredo que ninguém marcava uma ‘quadrilha’ 

como ele. Fogo na roupa o nosso Vigário! ”. Para completar o perfil do padre, Rui Carvalho 

afirma que: “Dentro de casa, com ele convivendo, D. Inez, uma morena amulatada, quase 
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bonita, que nem só cuidava da mesa como partilhava do leito do Padre [,,,] ela nunca teve 

medo de ser transformada em mula-sem cabeça” (1978, p.44). 

Além de ser um padre sincero, livre no pensar e no agir, ele tinha uns arroubos 

impulsivos durante as desobrigas pelo sertão. De acordo com Rui Carvalho: “Corria, correu 

muito como verdade que o Padre Luso, numa de suas desobrigas, pela zona da Farinha, teve 

oportunidade de carregar, na garupa de sua briosa burrinha, uma moça que ele mesmo acabara 

de casar” (1978). No trajeto entre o local da desobriga até a fazenda dos pais da noiva, onde 

se realizariam a festa do casamento, o padre desapareceu com a noiva e só chegou à casa da 

festa, já noite avançada, justificou que havia se perdido no caminho. Porém, Carvalho atenta 

que: “a estrada era uma única, sem perdida nenhuma, eu afirmo, porque o caso andou de boca 

em boca, acompanhado de risinhos sugestivos, nada favoráveis ao marido da mocinha que se 

‘perdera’ com o Padre” (1978, p.44). Porém, como afirma Carvalho, o fato de não cumprir o 

voto de castidade, de se impacientar com as crendices do povo, etc, “nada disto conseguiu 

diminuir a estima, o acatamento, o respeito em que era tido e com os quais morreu” 

(CARVALHO,1978, p.45). 

Certamente, como representante de uma instituição poderosa como a Igreja Católica, 

os fiéis respeitavam sua posição, porque membro dela. Carvalho assegura que o Padre Luso 

foi chamado a Barra da Corda para um entendimento pessoal com o seu superior eclesiástico, 

talvez por denúncia de um opositor político. Contando a uma comadre, o padre teria dito: “A 

senhora bem sabe que ninguém me vai tirar de Carolina. O Bispo ralhou, aconselhou, não vou 

negar. Mas... a Comadre quer mesmo saber de uma coisa? Eu estou é cagando pro Bispo!!!” 

(C ARVALHO,1978, p.45). 

Situada na Avenida Getúlio Vargas, A Catedral de São Pedro de Alcântara, matriz de 

Carolina foi edificada no ano de 1864 pelo Clero Diocesano, a igreja matriz passou por 

sucessivas reformas, de 1892 a 1928, administrada pela ordem dos capuchinhos. Após o 

Concílio Vaticano II, em 1964, passou uma adaptação que alterou significativamente seu 

interior. A última reforma ocorreu em 2008 para as comemorações do jubileu de 50 anos da 

Diocese. 

 

                                Foto 14 Catedral de São Pedro de Alcântara - 1959                                                                            
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              Fonte: Enciclopédia dos Municípios brasileiros XV vol. RJ – 1959 

 

A igreja de São Pedro de Alcântara Padroeiro da cidade Carolina-Ma, mantém-se 

majestosa dominando toda a paisagem com sua torre na parte do fundo ostentando quatro 

grandes sinos. Ela está no início da “Rua das Mangueiras”. Em frente à catedral, no mês de 

outubro é realizado o tradicional festejo em homenagem ao padroeiro da cidade, com uma 

série de atrações, inclusive a famosa disputa entre as barracas azul e vermelha, que elege a 

rainha do festejo.  Como afirma Isabel Jacome na sua entrevista.  

 

 

 

 

 

 

O festejo na minha época era muito melhor, 

tinha uns quatro a cinco padres e tinha um 

que cantava lá em cima, tinha um coro. Os 

padres eram todos italianos, o frei Graciano, 

frei João Pedro, frei Lourenço...eu não perdia 

um, fazia vestido novo, naquele tempo ainda 

não tinha rainha custou pra ter rainha, só tinha 

os anjos da Verônica. Quando a procissão 

parava, os anjos subiam num banco de 

madeira e cantavam, era a coisa mais linda. ... 

Sempre tiveram as barracas, depois vieram as 

rainhas. A Maria Helena foi rainha uma vez 

do festejo – falava de sua filha – da barraca 

vermelha, ela foi quem ganhou ( ÁCOME, 

2012). 

Foto 15 Igreja Matriz de São 

Pedro de Alcântara, 2012 

Fonte: Ana Cristina – 2012    



 
 

 

86 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 08- Jan-Dez 2018 

 

CONCLUSÃO 

 

A aventura da produção do conhecimento levada a cabo pelo historiador deve ser 

explicitada. Marc Bloch na Apologia da História: ou o ofício do Historiador coloca na boca 

de um filho a questão que orienta a escrita do livro: “Pai, para que serve a História? ” 

(BLOCH,2001). Fernando Catroga (2011) ao tratar da recordação e do esquecimento, afirma 

que existe um consenso acerca do papel da memória na constituição das identidades pessoais 

e sociais. Ademais, “O sujeito, mesmo antes de ser um eu, já está, a um certo nível imerso na 

placenta da memória que o socializa e à luz da qual ele irá definir, quer a sua estratégia de 

vida, quer os seus sentimentos de pertença e de adesão ao colectivo (CATRAGA, 2011, p.13).  

Nesse sentido, a relação com o passado não decorre apenas da evocação de uma 

memória individual, particular e subjetiva; uma vez que a recordação, como sustenta Catroga 

(2011, p.13) “envolve sujeitos diferentes do evocador e de o desejo de ascender ao verosímel 

se comprovar com o recurso às recordações dos outros”. Por isso, o referido autor cita a tese 

de Paul Ricoeur, segundo a qual “recordar é, em si mesmo, um ato relacional, ou melhor, de 

alteridade” (CATROGA, 2011, p.13). Significativamente, a memória de um, muitas vezes, é a 

memória de vários sujeitos! Mais ainda, ao recordar lembramos do que vivemos, mas também 

do que foi vivido pelos outros. Tudo isso, pode ser acompanhado nesse processo de 

construção de diferentes narrativas sobre a “Rua das Mangueiras”. Nelas, encontram-se uma 

seleção de acontecimentos e personagens, com claro privilégio dos moradores e 

frequentadores dos casarões da “Rua das Mangueiras”. 

A memória, segundo Benjamin (1987, p.87) é a garantia da existência de uma 

comunidade possível de experiência, no sentido de experiência compartilhada e pressupõe 

certa atividade narrativa. Todavia, a profusão de imagens narrativas e/ou visuais só ganham 

significados possíveis se situadas no espaço e no tempo que as produziu. Não se trata também 

de entender a narrativa apartada do sujeito, pois ela é expressão individual do seu criador, o 

que assegura ao artista os estilos diferenciados, mas também é uma expressão do seu tempo, 

traduzindo as formas de ver, de sentir e de pensar de uma sociedade num determinado 

momento. 

No caso das fotografias e também das narrativas memorialistas vimos que elas trazem 

para o presente um pedaço do passado significado. Compreende-se que tanto as comunidades 
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quanto os indivíduos buscam atualizar os elementos culturais de sua identidade coletiva. Eles 

recorrem indistintamente a todo um conjunto de técnicas capazes de ajudá-los na reconstrução 

de seu passado, pois disso depende, em grande medida, o seu futuro.  

Assim, ao olhar para as fotografias e ler as narrativas orais ou literárias de autores 

carolinenses, em especial, sobre a “Rua das Mangueiras”, estamos diante de uma profusão de 

imagens. Todas elas tentam revelar Carolina, elas querem dar significados para os modos de 

ver e viver dos carolinenses que não podem simplesmente serem apagados pela passagem do 

tempo e do esquecimento. Desse modo, os depoimentos orais, as narrativas memorialistas e as 

imagens visuais foram compreendidas como “artes da memória”. Elas se realizam tanto no 

individual quanto no coletivo, ao mesmo tempo em que imprimem novos significados ao 

passado, ao presente e projetam um futuro.  
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MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE (MEB) NO MÚNICIPIO DE 

PARINTINS/AM NAS DÉCADAS DE 1970 A 19901 
 

 

Euler Conceição Tavares 2. 
 

 

Resumo: Este trabalho tem com objetivo realizar uma análise nas ações do Movimento de 

Educação de Base (MEB) no município de Parintins/AM, nas décadas de 1970 a 1990 - 

organismo criado pela Conferência Nacional dos Bispos (CNBB) que tinha como principal 

objetivo desenvolver um programa de alfabetização e educação de base, através das escolas 

radiofônicas, em especial as áreas rurais. O MEB foi instalado em Parintins em 1973, 

desenvolveu suas atividades através da Rádio Alvorada de Parintins e de modo presencial 

junto às comunidades rurais e bairros periféricos do município. Apropriamo-nos da História 

Oral onde através de entrevistas realizadas com sujeitos que atuaram no MEB Parintins 

pudemos fazer uma melhor analise e termos uma melhor compreensão do desenvolvimento de 

suas atividades. 

 

Palavra Chaves: MEB. Trabalhador Rural. Educação de Base. 

 

 

Abstract: This work has the objective of analyzing the actions of the Basic Education 

Movement (MEB) in the municipality of Parintins / AM, in the 1970s to 1990s - created by 

the National Conference of Bishops (CNBB). program of literacy and basic education, 

through radio schools, especially in rural areas. The MEB was installed in Parintins in 1973, 

developed its activities through Radio Alvorada de Parintins and in person with the rural 

communities and peripheral districts of the municipality. We approached the Oral History 

where through interviews with subjects who worked at MEB Parintins we were able to do a 

better analysis and have a better understanding of the development of their activities. 

 

Keywords: MEB. Rural Worker.  Grassroots Education. 

  

 

INTRODUÇÃO 

 

O Movimento de Educação de Base (MEB), instituído e organizado pela Conferência 

Nacional dos Bispos (CNBB), oficializado pelo decreto presidencial 50.370 em 21 de março 

                                                 
1 Pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Licenciatura Plena em História. CESP/UEA. Sob 

orientação da Prof.ª Dra. Mônica Xavier de Medeiros. monicaxavierm@yahoo.com.br  

 
2 Acadêmico do curso de Licenciatura em História da Universidade do Estado do Amazonas – UEA/Centro de 

Estudos Superiores de Parintins – CESP. eulerct@outlook.com 
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de 1961 em uma articulação política entre a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) e o Governo Federal para desenvolver suas atividades de educação popular por meio 

das escolas radiofônicas em regiões consideradas subdesenvolvidas no norte, nordeste e 

centro oeste. Tinha como objetivos contribuir na promoção humana integral e superação das 

desigualdades sociais por meio de programas radiofônicos de educação popular libertadora a 

o longo da vida3.  

 

Criado pela Igreja Católica, por meio da CNBB, em março de 1961, o MEB 

foi prestigiado pelo governo federal, através de decreto da Presidência da 

República, e apoiado por vários convênios, particularmente pelo convênio 

com o Ministério da Educação e Cultura e com o Ministério da Saúde. Seu 

objetivo primeiro era desenvolver um programa de educação de base, através 

de escolas radiofônicas, principalmente nas zonas rurais das áreas 

subdesenvolvidas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (FÁVERO, 

2006, p. 4). 

 
 

No município de Parintins o MEB foi instalado em 27 de setembro de 1973 e que teve 

como primeiro presidente o então Bispo da Prelazia de Parintins Dom Arcângelo Cerqua. O 

Sistema/MEB Parintins desenvolveu suas atividades no município de Parintins do ano de 

1973 até 1998. Ofertou suas aulas radiofônicas através da Radio Alvorada pertencente à 

diocese de Parintins, no entanto essa não foi à única metodologia usada pelo Sistema/MEB 

Parintins, desenvolveu suas atividades de forma direta nas comunidades rurais e núcleos que 

se abriram nos bairros periféricos de Parintins organizando encontros, cursos e treinamentos.  

Apresentamos como objetivo geral desse estudo realizar uma análise da relevância do 

Movimento de Educação de Base (MEB) na alfabetização e educação de jovens e adultos no 

município de Parintins nas décadas de 1970 a 1990. Tendo como objetivos específicos: 

Verificar como se deu a implantação e trajetória do MEB em Parintins, verificar a relação dos 

educadores do Sistema/MEB Parintins com a Igreja Católica e verificar as estratégias de ação 

do Sistema/MEB Parintins.  

A importância dessa pesquisa se dá em razão de que esse Movimento de Educação 

Popular de Base ter sido um dos mais relevantes movimentos de educação popular no Brasil a 

partir da década de 60 contribuindo com a promoção humana e superar as desigualdades 

sociais existentes na zona rural brasileira e em Parintins os trabalhos foram desenvolvidos 

tanto na zona rural quanto na zona urbana. Onde ainda, no entanto são poucos os estudos 

                                                 
3 Disponível em: http://www.meb.org.br/2016/09/27/livro-meb-identidade-e-desafios/  
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acadêmicos realizados sobre o MEB. Deste modo esse trabalho virá a contribuir bastante para 

a comunidade acadêmica em futuras pesquisas, assim como, com a comunidade em geral a 

qual interessar por essa temática.  

Para o desenvolvimento desse trabalho foram realizadas revisões bibliográficas 

especifica a pesquisa documental oficial e História Oral.   

Através de importantes autores como Emanuel de Kadt com sua obra “Católicos 

Radicais no Brasil” e Osmar Fávero ex-coordenador do MEB e que através da publicação de 

sua Tese de doutorado apresentada em 1984 que versa sobre o MEB, podemos embasar nossa 

pesquisa e conhecer mais densamente a História do MEB. A obra de Fávero intitulada “Uma 

pedagogia de participação popular: análise da prática educativa do MEB – Movimento de 

Educação de Base (1961-1966), dividida em oito capítulos nos quais ele faz uma análise das 

diversas fases do MEB. Importante leitura para compreendermos a trajetória dos trabalhos do 

MEB, onde foi o único movimento de educação popular a trabalhar nas zonas rurais 

brasileiras e que mesmo após o golpe militar de 1964 conseguiu continuar seus trabalhos 

mesmos que limitado, sendo que nesse período os núcleos na região Norte ganharam mais 

forças.  

Utilizamos como método de pesquisa a revisão bibliográfica, análise de fontes 

primárias documentos do Sistema/MEB Parintins que se encontram na Cúria da Diocese de 

Parintins e principalmente a história oral onde ela foi de fundamental importância nos 

permitindo buscar as memórias dos membros formadores do grupo de educadores do MEB no 

período em questão que nos ajudarão a ter uma melhor compreensão e entendimento de como 

foi desenvolvido esse trabalho junto às comunidades rurais através das aulas radiofônicas, 

cursos e treinamentos presenciais. Essas narrativas permitirão compreender um pouco da 

cultura da cidade de Parintins no período analisado bem como perceber como este movimento 

de educação é rememorado no presente.  

 

O MEB chega a Parintins  

 

O município de Parintins está situado no interior do Estado do Amazonas na margem 

direita do curso médio/baixo do Rio Amazonas sendo uma cidade de porte médio típica do 

interior, aonde a principal maneira de se chegar é por via fluvial através de embarcações 

regionais (barcos de recreio e lanchas). “Parintins faz parte do maior sistema fluvial do 
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mundo, a bacia amazônica. [...] O grande rio representa a principal via [...] a grande estrada 

hídrica que liga Parintins a capital do Estado e ao Oceano Atlântico” (DINELY, 2013, p. 34). 

Após algumas viagens ao Nordeste para participar de encontros da CNBB aonde Dom 

Arcângelo Cerqua4 veio conhecer esse movimento que já se desenvolvia nessa região recebeu 

por inúmeras vezes o convite de Dom Luciano Duarte de quem era muito amigo para que 

implantasse o MEB em sua diocese, mas Dom Arcângelo sempre cauteloso primeiro fez um 

estudo e buscou a opinião junto a um grupo de pessoas a quem ele tinha plena confiança para 

saber se tinha condições de implantar o MEB em nossa cidade.  

Como podemos observar na fala de nossa entrevistada Prof.ª Maria da Conceição 

Dutra Gomes5 que por 15 anos trabalhou no Sistema/MEB Parintins como supervisora e 

coordenadora: 

... ele foi pra um encontro de Bispos e lá então os Bispos do Nordeste que já 

existia no Nordeste né, ele conheceu o trabalho do MEB lá no Nordeste, e 

conversando com os Bispos lá Arcângelo leva pra tua comunidade cidade tal 

e tal teu município tua diocese na época tua prelazia né e ele disse que 

precisava conhecer melhor esse trabalho pra poder então ele trazer pra cá e 

veio conversou com esse grupo que sempre teve na Igreja né esse grupo de 

pessoas que trabalhavam com ele inclusive Dona Raimunda aquele povo que 

sempre viveu na Igreja que mais tava em consonância com ele e estudaram 

viram a possibilidade se tinha condições sim ou não e viram que sim e ele no 

próximo encontro já levou o (...) a decisão de trazer o MEB pra Parintins...6. 

 

 

A História Oral é um processo em que “o diálogo estabelecido entre pesquisador e 

entrevistado, no momento da entrevista, constitui-se como uma experiência muito 

significativa, além de ser um espaço para a elaboração e manifestação da memória” 

(ALMEIDA, 2005, p.2). Isso torna a história oral uma relação profunda entre entrevistador e 

entrevistado, onde nós enquanto pesquisador irá poder levar esses depoimentos para um 

espaço mais amplo: “...essa voz está incluída num espaço limitado. O que fazemos é recolher 

essa voz e amplificá-la e leva-la ao espaço público do discurso e da palavra” (PORTELLI, 

2010, p. 3). 

                                                 
4 Primeiro Bispo da Diocese de Parintins. 

5 Maria da Conceição Dutra Gomes. 58 anos. Casada. Nascida na cidade de Parintins. Entrevistada por Mônica 

Xavier de Medeiros e Euler Conceição Tavares. Entrevista gravada em áudio feita na residência da entrevistada 

no dia 07 de Julho de 2017 com duração de 50 m e 13 s. 15 páginas. 

6 Maria da Conceição Dutra Gomes. Entrevista citada. 
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Segundo declaração emitida e assinada por Dom Arcangelo Cerqua em 29 de Outubro 

de 1985 o Movimento de Educação de Base – MEB foi instalada em Parintins no dia 27 de 

Setembro de 1973 por Dom Luciano Duarte presidente nacional do MEB à época e tendo 

como primeiro presidente Dom Arcangelo Cerqua por ser Bispo dessa Diocese.  

 

Visando promover e ajudar o homem rural e da periferia da cidade. O MEB, 

Departamento de Parintins/Am, tem se proposto a desenvolver junto as 

comunidades, um trabalho educativo que desse continuidade na organização 

comunitária, desencadeando assim um processos de mudanças concretas nos 

vários aspectos da vida do povo, que favoreça aos comunitários emergirem 

de uma situação passiva para de um homem consciente, sujeito de sua 

própria história e agente de processo educativo, para tanto se realizara uma 

pratica, cujo conteúdo e metodologia possibilitem uma crescente 

conscientização e participação7 

 

O Sistema/MEB Parintins teve como área de atuação as comunidades rurais e zona 

urbana do município de Parintins. “A área de atuação de um sistema local coincidia com área 

da diocese, território sobre o qual o bispo respectivo tem jurisdição plena no que diz respeito 

às questões da fé, da moral e do culto, devendo obediência somente ao papa” (FÁVERO, 

2006, p 56). 

A economia em Parintins na década de 1970 foi impulsionada pela exportação da juta 

prensada o que intensificou a plantação de juta e malva pelos trabalhadores rurais, estes 

trabalharam em grandes plantações dessa fibra para abastecer de matéria prima as grandes 

indústrias de tecelagem que movimentava a economia do município. Esse cenário começa a 

mudar com a desvalorização da produção da Juta e malva local devido a grande concorrência 

com as empresas internacionais. Começa a surgi então outra pratica de comercio em Parintins 

a de criação de gado por grandes pecuaristas que levou a adquirirem grandes territórios de 

terras para a criação de gado (DINELY, 2014). O que veria causar grandes problemas para as 

comunidades rurais e seus ribeirinhos causando preocupações para a Igreja Católica.  

Nessa conjuntura vai se inserir as atividades do sistema/MEB Parintins junto às 

comunidades rurais. Pois os comunitários perdem espaços para suas plantações de sustento, e 

como o trabalho no cultivo de juta e malva tinha diminuído no final da década de 80 eles 

começam a migrar para os trabalhos nas fazendas se tornam empregados desses fazendeiros 

que maior parte também era políticos (vereadores e prefeitos), “visto o grande avanço do 

                                                 
7 Histórico do trabalho de Alfabetização desde 1986 a 1996 no Departamento de Parintins/AM – Documentos 

MEB arquivo Cúria de Parintins. 
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capitalismo através dos fazendeiros e agro-madereiros que estão num processo delicado 

expulsando os ribeirinhos das margens dos rios [...] nas comunidades, o mercado de trabalho é 

a capina de campo para o gado e tiração de madeira” 8.  

Para se falar da história do Sistema/MEB Parintins é necessário que se fale sobre essa 

importante parceira desse movimento que foi a Rádio Alvorada. 

   Em 01 de Outubro de 1967 inaugura a primeira rádio de Parintins9 a Rádio Alvorada 

de Comunicação que pertence à Diocese de Parintins. Dom Arcângelo Cerqua aproveita a 

estrutura da rádio para dar início aos trabalhos do MEB. Além disso, com o desenvolvimento 

do projeto haveria recursos financeiros do MEB nacional para o incremento da rádio através 

da compra de equipamentos.  

 A Rádio Alvorada foi fundamental para o desenvolvimento das atividades do MEB 

sendo que possibilitou as transmissões das aulas através do rádio que era uma das principais 

metodologias usada em Parintins.  

 

A Rádio Alvorada tem um papel muito importante com a comunicação com 

o povo rural, tendo audiência em ondas médias e tropicais, o que leva o povo 

a ter uma receptividade dos programas produzidos pelo MEB. Tais 

programas continuam atendendo as necessidades do povo sendo meios e 

instrumento de educação e conscientização10.  

 
 

Destaca Fávero (2006, p. 4), “Seu objetivo primeiro era desenvolver um programa de 

educação de base, através de escolas radiofônicas, principalmente nas zonas rurais das áreas 

subdesenvolvidas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste”, onde desenvolveu suas 

atividades através das Escolas Radiofônicas utilizando as emissoras de rádios pertencentes à 

Igreja Católica.  

Ao longo do tempo pode-se observar que o MEB vai mudado seus métodos de ação 

em seus programas de educação junto aos trabalhadores rurais. No município de Parintins o 

MEB vive a sua terceira fase a nível nacional que se inicia em 1972 após muitas discursões 

nos encontros nacionais os trabalhos tiveram uma maior regionalização das estruturas dos 

Sistemas/MEB, com programação e preparação de seus materiais didáticos de acordo com a 

necessidade de cada região, de cada comunidade rural, onde se produziu as cartilhas o 

                                                 
8 Relatório Projeto Trienal Sistema/MEB Parintins 1989-1990-1991. 

9 REVISTA ALVORADA 40 ANOS. Histórico. Parintins: Gráfica Moriá. 2007. p. 6. vol. Único. (Edição de 

comemoração) 

10 Relatório Anual do MEB de 1996. 
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RIBEIRINHO em 1984 junto com Sistema/MEB Tefé, com apoio de assessores do CEDI11. 

Como podemos observar na fala de nossa entrevista: 

 

“... essa cartilha não é a nossa realidade nós precisamos mudar porque as 

cartilhas que vinha pra nós trabalhar em Parintins eram todas do Nordeste 

então totalmente fugia nossa realidade como nós íamos ter um encontro 

regional eu levei a ideia pro encontro regional e lá nós vamos conversar o 

encontro regional seria em Tefé nós fomos pra lá, lá o pessoal de Tefé 

também já tinham estudado percebido que não tinha nada haver com nossa 

região então foi maravilhoso porque aí nós abrimos espaço pra criar uma 

cartilha própria da região norte que se chama o ribeirinho [...] o que obrigou 

a gente fazer essa cartilha porque nós fazendo todo um trabalho na zona rural 

a gente via que não era o que vinha bom o que a gente colocou a vivencia do 

caboclo, a canoa, a pesca, a cachaça que é o que mais acontece lá então nós 

vamos usar essas palavras geradoras pra nós construirmos a nossa cartilha, 

então fizemos todo um apanhado nós nas comunidades e  coletamos tudo 

que a gente ver que era importante pra eles e aí quando nós fomos depois em 

2 outros encontros regionais aí nós fomos só pra montar a cartilha ” 12. 
 

Vale ressaltar que o MEB, em suas técnicas pedagógicas, tinha como objetivo a 

conscientização do trabalhador rural por meio de motivações, mudanças de atitudes e, 

principalmente, o cooperativismo onde ele próprio pudesse ser o autor das transformações no 

meio em que está inserido “Assim, na perspectiva da Igreja, o MEB foi criado, em 

colaboração com o Estado, para concretizar sua presença no campo social, junto aos pobres e 

injustiçados...” (FÁVERO, 2006, p. 54). 

Medeiros e Tavares ao analisar a amplitude da atuação do MEB/Parintins colocam: 

 

O Sistema/MEB Parintins não se restringiu a ensinar a ler e escrever, foi 

mais além, preocupando-se com a consciência crítica e a politização dos 

trabalhadores rurais, para contribuir na promoção humana e superar as 

desigualdades sociais presentes na zona rural brasileira. Temas como 

Reforma Agraria, Sindicalismo e Cooperativismo começam a ser 

trabalhados. Isso se deu devido ao fato de que os educadores do MEB 

atuavam diretamente em contato com a realidade dos trabalhadores rurais 

(MEDEIROS; TAVARES, 2017, p. 03). 

 

 Discutiremos essa temática mais adiante nesse trabalho. 

 

                                                 
11 Centro Ecumênico de Documentação e Informação.  

12 Maria da Conceição Dutra Gomes. Entrevista citada. 
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A relação dos educadores do Sistema/MEB Parintins com a Igreja Católica: “antes de 

entrar no MEB eu atuava na Igreja Católica como líder da juventude a gente participava 

ativamente da Pastoral da Juventude dos movimentos aqui em Parintins” 

 

O então Bispo Dom Arcângelo buscou formar as equipes do Sistema/MEB Parintins 

sempre com aquelas pessoas com quem ele tinha uma maior proximidade, maior afinidade, 

pessoas que de alguma forma já participavam das atividades da Igreja aqueles que ele já tinha 

uma confiança, “um grupo de pessoas [...] que se juntaram ao movimento movido por uma 

consciência social e política bem desenvolvida, frequentemente vindas de algum movimento 

juvenil progressista da Ação Católica” (KADT, 2007, p. 163). 

Como podemos observar na fala dos antigos educadores do Sistema/MEB Parintins: 

 

Evandro -... antes de entrar no MEB eu atuava na Igreja Católica como líder 

da juventude a gente participava ativamente da Pastoral da Juventude dos 

movimentos aqui em Parintins [...]a gente era muito ativo no movimento 

católico principalmente na Pastoral da Juventude e na Juventude do São José 

Operário, olha só então o convite partiu direto do Bispo na época Dom 

Arcangelo primeiro bispo de Parintins que ele observava as pessoas é as 

lideranças em Parintins as lideranças católica a juventude na época e de fato 

o convite para eu fazer parte da equipe do MEB em Parintins partiu dele. 13. 

 

Conceição -... desde jovem participava da Igreja né do Grupo de Jovens [...] 

especialmente na Renovação Carismática eu fazia parte da Renovação 

Carismática [...] e cantava no coral da Igreja. Dom Arcângelo adorava eu 

cantar no coral da Igreja fiz uma trajetória toda pela Igreja...14.  

 

Pedro -... fui coroinha da igreja, depois fui pro grupo de jovens então tive 

uma caminhada toda dentro da Igreja, sempre estive presente nos trabalhos 

da igreja, tinha uma proximidade grande com o bispo...15 

 
 

Ao analisarmos esses depoimentos percebemos que os mesmos sempre estiveram com 

uma participação muito ativa dentro dos movimentos juvenis das Ações da Igreja Católica em 

Parintins, eram pessoas que já tinham uma proximidade com o Bispo e que foram importantes 

para que se pudessem desenvolver as atividades do MEB.  Onde o MEB foi muito mais que 

um trabalho para essas pessoas, onde através de seus depoimentos podemos observar a 

importância do MEB em suas vidas pessoal e profissional: 

                                                 
13Evandro Conceição Araújo. Entrevista citada. 

14Maria da Conceição Dutra Gomes. Entrevista citada. 

15 Pedro Batista. Entrevista citada. 
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Conceição - O MEB, como eu falo pras pessoas, o MEB ele não foi um 

trabalho na minha vida ele foi uma um núcleo de formação [...] através dele 

eu senti a necessidade de continuar estudando [...] então o MEB ele me abriu 

o horizonte pra mim chegar até onde eu cheguei, o MEB pra mim foi isso 

nunca foi um trabalho mais sim uma entidade de formação que me ajudou 

muito...16 

Evandro - ...bom primeiramente para mim o MEB foi ele foi assim minha 

primeira faculdade, o MEB me ensinou lição de vida me ensinou a trabalhar 

ele  me trouxe muitos conhecimentos me possibilitou conhecer muitas coisas 

a ver a realidade de outra maneira fazer uma analise da sociedade realmente 

do ponto de vista critico sociológico isso pra mim o MEB foi uma 

universidade...17 

 

Para os educadores do MEB, essa experiência proporcionou uma oportunidade de 

aprendizado tal como uma “primeira faculdade”. Assim podemos observar nas falas dos 

depoentes como foi de grande relevância suas participações como educadores do MEB, a 

formação pessoal e profissional que os mesmos adquiriram e que consequentemente serviram-

lhe para os mesmos continuassem como educadores na rede pública estadual de ensino, onde 

a professora Conceição Dutra atualmente trabalha como Coordenadora Municipal de Ensino 

Tecnológico e o Professor Evandro leciona Língua estrangeira Inglês na rede publica estadual 

de Parintins (MEDEIROS; TAVARES, 2017, p. 10). E todos ainda estão ligados a Igreja 

Católica participando dos movimentos. 

 

As metodologias de ações do Sistema/MEB Parintins. 

 

O Sistema/MEB Parintins transmitia suas aulas radiofônicas através da Rádio 

Alvorada de Parintins em programas diários de segunda a sexta-feira com meia-hora de 

duração onde era comandado pelos Educadores do MEB, onde era tratado nesses programas 

inúmeros tema, como podemos observar no Relatório do ano de 1985 “... as aulas no rádio 

têm a duração de 30 minutos. Elas são elaboradas de maneira que se tornem agradáveis de 

ouvir e fáceis de entender”18.  

Até em 1983 o Sistema/MEB Parintins não tinha nenhuma experiência pedagógica 

com alfabetização, discursões e o processo para formação da equipe de animadores popular de 

educação só se inicia em 1984 como já citado neste artigo. Somente em janeiro de 1986 tem 

                                                 
16Maria da Conceição Dutra Gomes. Entrevista citada. 

17 Evandro Conceição Araújo. Entrevista citada. 

18 Relatório de Primeiro Encontro de Animadores de Alfabetização de Adultos – 1984 
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inicio a primeira experiência pedagógica em alfabetização em Parintins, acontecendo em 4 

comunidades rurais e 1 bairro periférico. Segundo relatório do Sistema/MEB Parintins 

durante o período de 1986 a 1996 o MEB local alfabetizou 696 pessoas em 69 núcleos em 28 

comunidades rurais e 25 bairros19. 

Assim os anos iniciais de trabalho do MEB em Parintins junto às comunidades rurais e 

áreas periféricas foram voltados para o campo de assistencialismo e religioso (apostólico). 

Como podemos observar no depoimento de nossa entrevistada: 

 

...tinha o programa MEB em ação, tinha o programa o puxirum que era pra 

orientar na parte de agricultura, todo dia era um programa o MEB em ação 

ele vinha a trabalhar a parte educativa [...] o puxirum ele já vinha pra 

trabalhar outra questão da agricultura incentivar [...] tinha um que trabalhava 

a questão do esporte [...] nós estávamos no radio a semana toda20.  
 

 

Conforme nossas analises documentais de documentos oficiais as aulas radiofônicas 

eram transmitidas todos os dias, cada aula tinha duração de 30 minutos e tratava de diversos 

assuntos e leituras de cartas com mensagens e pedidos de músicas pelos comunitários, durante 

a aula era exigido total silencio para que se pudesse escutar e entender a aula, onde no final de 

cada aula transmitida o monitor ficava mais duas horas para fazer o desenvolvimento e 

acompanhamento das atividades junto aos educandos.   

Assim, podemos observa que o Sistema/MEB Parintins, procurou realizar programas 

de educação de base junto aos trabalhadores rurais e bairros periféricos da zona urbana, onde 

se propôs desenvolver junto a essa camada da população um trabalho de educação na 

organização comunitária, desencadeando assim, um processo de transformações reais nos 

vários aspectos da vida desse povo pauperizado, que venha ajudar os comunitários saírem de 

uma posição passiva, para de um indivíduo consciente, autor de sua própria história e agentes 

do processo educativo. Isso possibilitaria uma visão mais crítica de seus problemas e de suas 

causas.  

“As escolas radiofônicas do MEB (Movimento de Educação de Base) desenvolveram 

atividades de formação política e organização comunitária para solucionar os problemas 

enfrentados pelos trabalhadores rurais” (MEDEIROS, 2017, p. 95). Nesse período os 

                                                 
19 Histórico do trabalho de Alfabetização desde 1986 a 1996 no Departamento de Parintins/AM – Documentos 

MEB arquivo Cúria de Parintins 

20Maria da Conceição Dutra Gomes. Entrevista citada.  
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Sistemas/MEB teve a conscientização dos trabalhadores rurais o seu principal objetivo 

(FÁVERO, 2006). 

As escolas radiofônicas funcionavam nas comunidades rurais e áreas periféricas da 

cidade em barracões rústicos cobertos de palha e chão batido, ou na própria casa dos 

monitores, escolas ou capelas da igreja “barracão de palha, todo aberto só com cobertura [...] 

era a própria comunidade que construía [...] e nós íamos só fazer nosso trabalho com eles [...] 

naquela época nós não tínhamos luz elétrica era a lamparina ou petromax...” 21. “Essas escolas 

radiofônicas eram muito simples. Embora muitas vezes funcionassem nos prédios de escolas 

locais, construções geralmente precárias, havia muitas comunidades onde nem estes prédios 

existiam” (KADT, 2006, P. 153).  

Como destaca Fávero (2006): 

 
Escolas radiofônicas que funcionavam em grupos escolares ou escolas 

isoladas, salas de paróquias, sede de fazendas, barracões simples construídos 

para esse fim e, sobretudo, nas casas dos próprios monitores, de acordo com 

a tradição das escolas de “professores leigos”, com instalações pobres, nada 

mais que mesa e bancos de madeira rústica, arranjados no local ou feitos 

pelos próprios monitores e alunos. O MEB fornecia o quadro de giz, o rádio 

cativo (a pilhas e sintonizado apenas na estação que transmitia as aulas e os 

programas educativos) e um lampião de querosene. Não raro as escolas 

dispunham somente de simples lamparinas. As cartilhas e os livros de leitura 

também eram providenciados pelo MEB. As emissões eram feitas no 

começo da noite, funcionando as escolas em horário adequado à população 

rural. Esperava-se que os alunos – adolescentes jovens e adultos do meio 

rural – não só aprendessem a ler, a escrever e assimilassem as noções da 

educação de base, mas que, sob a liderança do monitor, concretizassem essa 

educação executando tarefas diversas na comunidade, motivados pelas 

campanhas (de filtro, fossa, vacinação, ou de registro civil). Esperava-se 

ainda que se comprometessem em outros trabalhos de desenvolvimento 

comunitário (nos clubes, grupos de representação ou organizações de classe).   
 

O monitor era elemento importante para o desenvolvimento das atividades do MEB 

junto aos educandos, percebendo dessa importância a coordenação local do MEB 

proporcionava constantes treinamentos de qualificação e capacitação para a equipe de 

monitores. Sendo que em muitas comunidades conforme podemos analisar nos depoimentos 

de nossos entrevistados houve a interrupção das atividades do MEB devido à desistência 

desse elemento muitas vezes pela falta de estrutura o mesmo ficava desestimulado em 

desenvolver seus trabalhos e mesmo por ser um trabalho voluntario não recebendo nenhum 

pagamento pelos seus serviços. Somente após firmar contrato com a prefeitura local começou-

se a pagar uma ajuda de custo aos monitores.  

                                                 
21 Maria da Conceição Dutra Gomes. Entrevista citada.  
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São atribuições do monitor no radioposto: 

- Providencias para que todos os alunos tenham condições de ouvir 

bem o programa. Para isso é necessário que todos estejam bem 

colocados em relação ao aparelho de rádio e que na sala haja um 

ambiente tranquilo. 

- Evitar as observações e perguntas durante a transmissão. 

- Planejar atividade de acordo com a turma22. 

 
 

Com isso podemos observar que o papel do monitor era importante, pois ele não só 

ouvia simplesmente os programas radiofônicos juntos com os alunos, ele vinha ajudar no 

aproveitamento das aulas transmitidas pelo rádio e principalmente nas avaliações de 

aproveitamentos realizadas com os educandos.  

O Sistema/MEB Parintins, em suas linhas de ações foi além dos programas 

radiofônicos de educação popular de base, ofertou inúmeros cursos e treinamentos 

diretamente dentro das comunidades rurais e encontros realizados na sede do município. 

Constantes viagens eram realizadas pela equipe do Sistema/MEB Parintins junto com outros 

órgãos e entidades com quem mantinham parcerias. Como podemos destacar na fala do nosso 

entrevistado “... o MEB oferecia vários cursos de formação em várias áreas do conhecimento 

o MEB fazia esses cursos de formação para ajudar realmente as comunidades rurais no seu 

desenvolvimento” 23.  

A equipe local do MEB se revezava nas viagens, onde uns ficavam para apresentação 

dos programas na rádio e outros viajavam para as comunidades rurais, como podemos 

observar nas análises das entrevistas, em média as viagens duravam em torno de 15 dias.  

 

Conceição – “... é aquilo que falei revezava, 3 ficava e 3 ia e quando nós 

saiamos nós saiamos por 15 dias não era uma semana nós saiamos por 15 

dias pra fazer todo  a área só voltava quando tinha terminado até porque 

tinha outras que nós íamos pra ficar pra fazer encontro era uma semana né as 

vezes 3 dias quando saíamos dali já íamos pra outra comunidade24. 

Evandro – “... de fato sim tinha essa divisão, porque nós não podíamos ir 

todo mundo pro interior porque nós tínhamos o escritório do MEB aqui na 

cidade que atendia as demandas do ribeirinho dos que vinha aqui na cidade e 

                                                 
22 Relatório de Primeiro Encontro de Animadores de Alfabetização de Adultos – 1984. 

23 Evandro Conceição Araújo. Entrevista citada. 

24 Maria da Conceição Dutra Gomes. Entrevista citada 
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exigia também que tivesse algum membro do MEB na cidade para a 

apresentação do programa na rádio alvorada que era um programa diário25”.  
 

Dentre os cursos oferecidos pelo Sistema/MEB Parintins em parceria com outros 

órgãos e entidades podem citar alguns que foram observados em análise documental oficial do 

MEB local arquivado na cúria da diocese, como relatórios e apostilas entre outros, sendo eles: 

“Culinária, Educação popular, Mecânica e Manutenção de motores, Pedreiro, Educação para 

uma boa saúde, Horta caseira, Curso de Pintura, Curso de Crochê, Medicina popular, 

Organização de grupos de jovens, Sindicalismo, Regras de Futebol, Curso de rádio, Noções 

de horticultura, Comunicação radiofônica, Treinamento de oleiro, Treinamento de 

desenvolvimento de comunidade de base, Treinamento motoristas fluviais, Treinamento para 

dirigentes de comunidades, Treinamento para líderes de grupos religiosos, Treinamento de 

monitores, Confeiteiro, Higiene de habitação, Formação familiar, Educação política, 

Liderança, Medicina caseira, Relações humanas, Liderança de comunidades, Programa de 

orientação para parteiras curiosas, Eletricista instalador, Curso de conhecimento básico para 

elaboração de carta, Noções de contabilidade, Corte e costura e Cantinas comunitárias, entre 

outros” 26. Esses cursos e treinamento eram realizados pela equipe local do MEB, órgãos do 

Governo Federal e entidades civis. Cursos que eram realizados nas próprias comunidades que 

recebiam a equipe do MEB local acompanhados dessas entidades27.  O MEB abriu inúmeros 

núcleos em comunidades rurais e bairros periféricos de Parintins. 

O Sistema/MEB Parintins inicialmente realizou seus trabalhos na zona rural de 

Parintins mais com o tempo e as necessidades que foram surgindo verificou-se a necessidade 

de se abrir núcleos na área urbana como relata nossa entrevistada: 

 

“...o MEB ele não veio com esse objetivo de da aula, de ensinar, ele veio 

com o objetivo de que? De evangelizar Dom Arcangelo trouxe o MEB pra 

evangelizar nossas comunidades rurais não foi para Parintins foi para as 

comunidades rurais trabalhar e evangelizar as comunidades rurais, só que, 

com o passar do tempo ele sentiu a necessidade que Parintins pela vinda de 

muitos ribeirinhos pra cidade nós tínhamos a necessidade de implantar 

núcleos aqui também e fazer o mesmo trabalho com grupos de mães, grupos 

de jovens, com apostolados e marianos a  gente continuou fazendo mais o 

objetivo do MEB foi esse no momento quando nós sentimos percebemos que 

as comunidade necessitavam desse campo de educação  pra lá, foi que nós 

voltamos pra cá e sentamos porque nós não fazíamos coisas Parintins pra 

                                                 
25 Evandro Conceição Araújo. Entrevista citada. 

26 Relatórios e apostilas Sistema/MEB Parintins nas décadas de 1970-1980-1990. 

27 Relatórios e apostilas Sistema/MEB Parintins nas décadas de 1970-1980-1990. 
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fazer ponto final nós tínhamos uma coordenação né a coordenação era 

Brasília, então tudo que nós fazíamos aqui era acompanhado por um 

supervisor de Brasília que vinha nos orientar e a gente tinha esse feed back 

entre eles e nós eles vinham à muitas vezes a gente ia também participar de 

encontros lá então era um aprendizado mesmo né nunca nunca foi só um 

trabalho mais sim é abriu-se portas pra gente ir em frente em busca de 

melhoras pra  nós e pro povo né”28. 
 

     Essa chegada dos ribeirinhos para a zona urbana de Parintins se dava por muitas 

vezes pela falta de acesso ou ineficiência de políticas públicas do governo, como destaca 

Dinely (2013, p.58) “essa dinâmica populacional que começa a despontar nesse período em 

direção à cidade é motivada também pela ausência ou ineficiência de políticas voltadas para o 

campo”. Essa população ribeirinha vinha em busca de melhores condições de vida o que 

ocasionava um grande problema de crescimento urbano desorganizado nos bairros periféricos 

que se abriam e outro problema maior era evasão do campo.   

Como destaca Dinely (2013): 

 

Nesse tempo, o município passa por momentos instáveis e incertos, porém, a 

cidade continua crescendo. A chegada de pessoas vindas de outros lugares 

em busca de melhorias de condições de vida, principalmente das áreas rurais, 

impulsiona o crescimento populacional e o crescimento das áreas periféricas 

da cidade...   

 
 

Outro fator que influenciava a vinda do trabalhador rural para a zona urbana se deu 

devido as grandes enchentes que ocorrem na região obrigando assim os ribeirinhos 

abandonarem suas terras. O regime das águas do Rio Amazonas (enchente e seca) pode causar 

prejuízos nas grandes enchentes que afetam os ribeirinhos alagando suas casas e destruindo 

suas plantações o que faz com que essa população se mude para a cidade atrás de 

sobrevivência (MEDEIROS; TAVARES; 2017, p. 1329).  

Com isso os educadores locais do MEB perceberam a necessidade de se implantar 

núcleos de educação popular de base na sede do município, onde o primeiro bairro a receber 

núcleo do MEB foi o Bairro de Itaguatinga como relembra a ex-mebiana Conceição Dutra, 

“quando começou abrir os bairros muita gente vinha da zona rural pra cá aí nós abríamos um 

núcleo no Itaguatinga”, posteriormente foram abertos núcleos em outros bairros como: São 

José Operário, Senador José Esteves, São Vicente de Paula, Palmares, Nossa Sra. De Nazaré, 

                                                 
28 Maria da Conceição Dutra Gomes. Entrevista citada 

29 No prelo. 
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Djard Vieira, Itaúna I, II e II, Santa Clara, Associações de Mulheres de Parintins, Francesa, 

Itaguatinga, São Francisco, João XXIII, Município de Barreirinha, Município de Maués, 

Município de Nhamundá. 

 

CONCLUSÃO 

 

Portanto o desenvolvimento do presente estudo nos possibilitou uma análise mais 

intensa das ações do Movimento de Educação de Base – MEB no município de Parintins nas 

décadas de 1970 a 1990, quais foram às linhas de ações e a relação que seus educadores já 

tinham com a Igreja Católica. Entende-se que esse importante movimento de educação 

popular de base, teve uma participação de grande relevância no período estudado para o 

desenvolvimento e organização das comunidades rurais e bairros periféricos que se abriam no 

município devido ao grande êxodo rural e imigrantes de outras regiões que vinham em busca 

de melhores condições de vida. Assim como, na alfabetização de crianças, jovens e adultos.  

Nas análises das entrevistas realizadas para esta pesquisa com ex-educadores do MEB, 

assim como, nas analise dos documentos oficiais e referenciais teóricos específicos. Percebe-

se que o Sistema/MEB Parintins buscou através de uma “educação emancipadora não se 

limitar somente a alfabetização, mas também trabalhando a conscientização dos educandos e a 

possibilidade de transformar a realidade em que viviam, tornando-se sujeitos ativos em suas 

comunidades” (MEDEIROS; TAVARES, 2017, p. 14).  
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TRANSFORMANDO SABERES NO SERTÃO: a institucionalização de 

uma Instituição de Ensino Superior em uma cidade do Noroeste de Minas 

 

 
 Maria Rita Ferreira Dias de Souza1 

Alexandra Maria Pereira2 

 

 

Resumo: Este trabalho analisou a institucionalização de uma Instituição de Ensino Superior 

no município de João Pinheiro. O nosso olhar voltou-se para as transformações sociais, 

culturais e econômicas que emergiram desde a sua criação. Tomamos como pano de fundo 

para a averiguação de tais questões as representações de egressos que por essa instituição 

passaram, através de seus relatos, avaliando o evolver de suas trajetórias a partir das 

oportunidades e do conhecimento adquiridos com o ingresso no ensino superior na aludida 

instituição. Em grande medida, esses relatos corroboraram que o desenvolvimento econômico, 

social e cultural da cidade perpassou pelas oportunidades de crescimento pessoal 

oportunizadas pelos cursos da referida instituição. Uma investigação através de entrevistas 

orais e questionários aplicados a docentes e egressos da instituição, entre 2002 e 2017, 

jogaram luz à percepção consensual de que essa instituição, de fato, ampliou horizontes, 

potencializou desenvolvimento e promoveu transformação. A análise encetada alicerçou-se 

em viés metodológico da história oral amparada em uma revisão bibliográfica de trabalhos 

renomados, como aqueles desenvolvidos por delgado (2007), Botelho (2014), Freire (2005), 

Morim (2000).  

 

Palavras-chave: Educação. História oral. Conhecimento. Transformação. Desenvolvimento. 

 

 

Abstract: This paper analyzes the institutionalization of an Institution of Higher Education in 

the municipality of João Pinheiro. Our gaze has turned to the social, cultural, and economic 

transformations that have emerged since its inception. We took as a background for the 

investigation of such questions the representations of graduates who through this institution 

passed through their reports, evaluating the evolution of their trajectories from the 

opportunities and knowledge acquired with the entrance in higher education in the 

aforementioned institution. To a large extent, these reports corroborate that the economic, 

social and cultural development of the city has crossed the opportunities of personal growth 

offered by the courses of the institution. An investigation through oral interviews and 
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questionnaires applied to teachers and graduates of the institution between 2002 and 2017 

shed light on the consensus perception that this institution, in fact, broadened horizons, 

potentiated development and promoted transformation. The analysis was based on a 

methodological bias in oral history supported by a bibliographical review of renowned works, 

such as those developed by. 

 

Keywords: Education. Oral history. Knowledge. Transformation. Development. 

 

 

Introdução 

 
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,/muda-se o ser, muda-se a 

confiança;/todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas 

qualidades./ Continuamente vemos novidades,/ diferentes em tudo da 

esperança; / do mal ficam as mágoas na lembrança,/ e do bem, se algum houve 

saudades./ O tempo cobre o chão de verde manto,/ que já coberto foi de neve 

fria,/ e enfim converte o choro o doce canto./ E, afora este mudar-se cada dia,/ 

outra mudança faz de mor espanto:/ que já não se muda como soía. (CAMÕES 

1988) 

 

Os dizeres de Camões traduzem o nosso anseio ao iniciarmos uma reflexão sobre a 

importância das transformações ocorridas em uma sociedade, a partir da implementação de 

uma Instituição de Ensino Superior, na medida em que os saberes oportunizados agregam 

valores às pessoas, como as mudanças em seu pensar e seu agir. Transformações estas que 

acontecem com o ser e suas vontades.  

A institucionalização de um centro de promoção de Ensino Superior na cidade de João 

Pinheiro não foi uma tarefa fácil e, para a sua consecução, contou com uma vontade política e 

empresarial de visionários dessa cidade. As memórias reminiscentes coletadas nos moldes de 

uma história oral demonstraram mediante os relatos de cada narrador, que os dizeres de 

Camões são universais e traduzem os anseios do homem, quanto a converter o choro em doce 

canto. No início tudo parece ser mais difícil, mas os desafios da criação de uma instituição de 

ensino superior foram superados e, aos poucos, a realidade se descortinou com a inauguração 

de uma IES na cidade, eis o canto! 

Nas memórias estão armazenados os sonhos e os ideais de uma cidade que sempre 

almejou ter o ensino superior mais próximo ou mesmo na própria cidade. João Pinheiro, 

localizado na porção Noroeste de Minas Gerais, é o maior município em área deste Estado, 

com 10.717 KM².  Cidade aconchegante e com excelente estrutura, possui fácil acesso pela 

BR 040, responsável pela ligação Belo Horizonte / Brasília. E se liga por estradas 

pavimentadas e em boas condições aos municípios de Paracatu, Lagoa Grande, Brasilândia de 
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Minas, Buritizeiro, Presidente Olegário, São Pedro da Ponte Firme e Varjão de Minas.  

Durante muito tempo, João Pinheiro esteve refém de outras cidades no que se refere à 

oferta de ensino superior para a sua população. Apenas as famílias mais abastadas tinham 

condições de enviar seus filhos para cursarem o ensino superior em instituições federais ou 

particulares, localizadas em grandes centros urbanos.  

No entanto, pessoas mais idealistas ou mais audazes procuravam meios de frequentar 

o ensino superior. Na maioria das vezes, cursavam sua graduação em Passos (a 499 

quilômetros de João Pinheiro), com uma viagem exaustiva todos os finais de semana. Outros, 

cursavam a graduação em Patos de Minas, a 152 quilômetros de distância, mas a estrada sem 

pavimentação e horários de ônibus incompatíveis para estudantes, dificultavam os estudos, e 

esses discentes, muitas vezes, iam três dias por semana ou de carona. Diante dessas 

dificuldades, a possibilidade de uma instituição de ensino superior na cidade gerava grande 

expectativa e, ao mesmo tempo, descrença, afinal o assunto surgia, mas não se concretizava.   

 A tramitação para a criação da instituição começou em 1999. A burocracia 

predominou por um bom tempo e o advento da instituição de ensino superior em João 

Pinheiro só ocorreu em 2002, sob os auspícios de um empresário empreendedor e de um 

jovem prefeito impetuoso, que tornaram o sonho pinheirense em uma realidade.  

Em seu princípio, a instituição iniciou suas atividades com dois cursos, ou seja, 

Educação Física e Fisioterapia. Quinze anos depois, e com a implementação de vários outros 

cursos e consolidação de suas estruturas, tornou-se crucial questionar o quanto influenciou no 

desenvolvimento desta cidade. Conhecendo a importância da problematização para realizar a 

pesquisa, optamos por colocá-la em forma interrogativa, no intuito de que o decorrer da 

mesma pudesse responder, se não todas, ao menos a maioria de nossas indagações. 

Nesse sentido, suscitamos as seguintes questões: A Instituição de Ensino Superior 

promoveu o desenvolvimento econômico na cidade? Além do desenvolvimento econômico, 

ela agregou valores ao social e ao cultural? As transformações aconteceram em virtude das 

mudanças ocorridas nas representações que os egressos passaram a ter? O contato com o 

universo acadêmico, como, por exemplo, um melhor conhecimento sobre as vertentes teóricas 

de Pedro Demo e Cléria Botelho, oportunizou uma nova visão de mundo para os 

acadêmicos/egressos? Essa nova visão foi disseminada para os seus pares? A transformação 

foi paulatina, constante e visível?  Essa IES ao consolidar seu trabalho, tornou-se um marco 

para o desenvolvimento local? Quais projetos foram desenvolvidos na IES e que contribuíram 
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com o desenvolvimento da cidade? A Instituição promoveu uma consciência sobre 

sustentabilidade, direitos humanos e respeito à diversidade étnico-racial?  

 O que motivou o presente trabalho foi a percepção de que a história se não registrada 

pode tornar-se distante ou até esquecida. Ou seja, um passado precisa ser rememorado, 

contado e recontado para que não caia no esquecimento. Lowenthal afirma que, “Conhecer o 

passado é uma façanha tão extraordinária quanto alcançar o infinito ou contar estrelas, já que 

em sua amplitude, mesmo quando bem documentado, ele tende a se tornar fugidio e amplo em 

sua extraordinária dimensão e variedade de situações”. (LOWENTHAL 1998, apud 

DELGADO,  2007, p. 36) 

Fazer o uso das ferramentas metodológicas propostas pela história oral para 

demonstrar a uma comunidade acadêmica, bem como a uma comunidade leiga algum fato 

histórico relevante para o contexto em que estão inseridos, é, sem dúvida, uma forma de 

manter a história viva na memória de todos que se importam com suas representações. Dessa 

forma, as vivências tornam-se mais significativas a partir de um registro formal. Droysen 

afirma, por exemplo, que as fontes ou registros do passado, este material imprescindível ao 

empirismo da história como representações construídas em outro tempo, são transformadas 

pelo ofício do historiador, que, por seu turno, representa o já representado. (DROYSEN, 

1988, p.23, apud BOTELHO, 2010, p. 2  )  

Segundo Sacristán, para refletirmos sobre o presente temos que nos valer do passado, 

pois neste o tempo que vivemos encontrou seu nascimento. Assim, também refletir sobre o 

futuro obriga-nos a refletir sobre o passado, já que é a partir desses pilares que são construídas 

as linhas mestras do que está por vir. Estudar o passado é uma forma de entender o presente e 

projetar-se para o futuro. (SACRISTAN, 1998) O mesmo autor também destaca sobre a 

importância das motivações, ou seja, 

 

O que nos rege não é o passado literal, salvo, possivelmente, em um sentido 

biológico. O que nos rege são as imagens do passado, as quais, 

seguidamente, estão estruturadas em alto grau e são muito seletivas, como os 

mitos. Essas imagens e construções simbólicas do passado estão impressas 

em nossa sensibilidade quase da mesma maneira que a informação genética. 

Cada era verifica seu sentido de identidade, de regressão ou de nova 

realização tendo como pano de fundo esses passados. (STEINER, 1998, p. 

17-18 apud SACRISTAN, 2000 p. 37) 

 

 Nossas considerações foram construídas mediante a perquirição das narrativas de 
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docentes e egressos da IES que, por ela passaram, e com uma data-limite que se estendeu de 

2002 a 2017. Houve, outrossim, uma revisão de literatura, bem como consulta a alguns 

documentos da instituição pesquisada, especialmente aqueles de domínio público, disponíveis 

no Diário Oficial da União ou no site da IES. A partir de um viés metodológico amparado 

pela história oral, realizamos entrevistas gravadas que, posteriormente, foram transcritas e 

selecionadas as vozes mais contumazes para o que se pretendia registrar. Conforme explicita 

Delgado, 

A história oral é um procedimento metodológico que busca, pela construção 

de fontes e documentos, registrar, através de narrativas induzidas e 

estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre a História em suas 

múltiplas dimensões: factuais, temporais, espaciais, conflituosas, 

consensuais. Não é, portanto, um compartimento da história vivida, mas, 

sim, o registro de depoimentos sobre essa história vivida. (DELGADO, 

2007, p. 15-16) 

 

Cada vez mais, a história oral tem se destacado como aparato metodológico para 

pesquisas e trabalhos acadêmicos em importantes circuitos do saberem todo o país. 

Historiadores têm se debruçado sobre o passado e utilizado as entrevistas orais para 

aprofundar conhecimentos e propor novos embates acadêmicos que geram consciência do 

quão importante essa metodologia tornou-se nas últimas décadas. Usando essa metodologia, 

escolhemos egressos dos cursos vigentes e os docentes da instituição pesquisada para 

investigar, através das memórias desses narradores, se houve significativa transformação na 

cidade de João Pinheiro em função das possibilidades oportunizadas por esta IES.  

 É contundente que a educação formal melhora a qualidade de vida de uma sociedade, 

mesmo porque, através das aprendizagens, o ser social torna-se mais sociável e apto a 

valorizar e a promover o desenvolvimento no ambiente no qual está inserido. Segundo 

Saviani a educação enquanto fenômeno, é a comunicação entre pessoas livres em diferentes 

graus de amadurecimento humano, numa situação histórica apurada. Por isso a importância 

das instituições educacionais. Assim (GONÇALVES 1971, apud Saviani 2004, p.47) afirma 

que “o papel das instituições é ordenar e sistematizar as relações homem-meio para criar as 

condições ótimas de desenvolvimento das novas gerações, cuja ação participação permita 

continuidade e sobrevivência da cultura e, em última instância, do próprio homem”.  Portanto 

o sentido da educação é a promoção do homem.   Por isso sugerirmos que o desenvolvimento 

da cidade beneficiou-se da consolidação dessa instituição de ensino superior e reafirmamos 

que a educação é uma sólida ferramenta para o desenvolvimento e a transformação de pessoas 
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e sociedades, pois sem ela não há o cumprimento de nenhum direito e muito menos o 

exercício pleno da cidadania. Sacristán, por exemplo, 

 

Assegura que sem o cumprimento satisfatório do direito à educação, não só a 

vida de cada um empobrece e limita seu horizonte, mas também dificilmente 

podem ser realizados outros direitos como livre expressão, a participação 

política ou direito ao trabalho nas sociedades avançadas. (SACRISTÁN, 

2000, p. 46) 

 

A base de uma boa educação inicia-se no seio familiar e a escolarização é 

consequência do compromisso que cada família tem com a inserção de seu filho no mundo do 

conhecimento. O ensino superior certamente é a coroação que familiares sempre almejam 

para seus filhos, é a realização máxima. Mesmo aqueles que não são muito esclarecidos sobre 

o meio acadêmico e as potencialidades que o ensino superior promovem, muitos anseiam por 

ter alguém da família com formação superior. O ensino superior é uma etapa do ensino que 

cria maiores oportunidades, bem como estabelece novos parâmetros de vida, propiciando aos 

futuros graduados a percepção do mundo com um novo olhar. Ou seja, 

 

A educação deve favorecer a aptidão natural da mente em formular e 

resolver problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso total da 

inteligência geral. Este uso total pede o livre exercício da curiosidade, a 

faculdade mais expandida e a mais viva durante a infância e a adolescência, 

que com frequência a instrução extingue e que, ao contrário, se trata de 

estimular ou, caso esteja adormecida, de despertar. (MORIM, 2000, p.39) 
 

Investigar as memórias de narradores pode ser uma forma de corroborar com o que diz 

Morim. E mais, é questionar através das representações que o ensino superior contribui para o 

debate de questões sociais relevantes, bem como para o desenvolvimento sustentável. O 

Ensino Superior também ajuda a reduzir a vulnerabilidade social de jovens de classe social 

menos privilegiada, ao serem incluídos através de programas sociais que oportunizam o 

rompimento com o círculo vicioso da pobreza. Experienciar a realidade acadêmica, interagir 

com o conhecimento, faz com que cada indivíduo busque reconhecimento de suas aptidões. 

Isto suscita vontades, amplia horizontes, promove descobertas e novas convicções, 

consolidando desenvolvimento significativo e benéfico. 

 

O desenvolvimento só poderá́ ser considerado efetivo, em termos concretos, 

se este constituir-se em desenvolvimento humano, social e sustentável, pois, 

quando se fala em desenvolvimento, deve-se estar buscando a melhoria da 

vida das pessoas (desenvolvimento humano) e da sociedade como um todo 



 
 

 

112 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 08- Jan-Dez 2018 

(desenvolvimento social), sempre com a preocupação com o presente (das 

pessoas que vivem hoje) e com o futuro (zelando pelas pessoas que viverão 

amanhã̃), levando, assim, ao desenvolvimento sustentável. (MARTINELLI, 

2004, p. 14) 

 

A educação formal e a convivência com o conhecimento científico trazem novas 

perspectivas ao sujeito e corroboram com alguns questionamentos propostos na 

problematização de nossas análises. É praticamente impossível um ser humano ingressar em 

um curso de graduação e não transformar o seu jeito de pensar e de agir. Assim sendo, um 

curso superior estabelece vínculos entre o cidadão e o conhecimento, agregando novas 

reflexões a ações, em prol da transformação de seu ambiente. Dolors destaca que,  

 

O Ensino superior é, em qualquer sociedade um dos motores do 

desenvolvimento econômico e ao mesmo tempo um dos pólos da educação 

ao longo de toda a vida. É simultaneamente, depositário e criador do 

conhecimento. Por outro lado, é o instrumento principal de transmissão da 

experiência cultural e científica acumulada pela humanidade. (DELORS, 

2001, p.139) 

 

É crível que o ensino superior atue preparando o indivíduo para conviver em 

sociedade. Não apenas conviver, mas conviver bem, como propõe Edgar Morim nos sete 

saberes necessários à educação do futuro. A instituição pesquisada apresenta em sua matriz 

curricular, em todos os cursos, disciplinas que consideram a importância do que o referido 

autor propõe, uma vez que a formação ofertada foca-se na premissa de preparar o estudante 

para tornar-se um cidadão mais preocupado não só consigo mesmo, mas com o outro e com o 

planeta. Em conformidade com as postulações de Delors, a este respeito, o autor afirma que 

essa credibilidade decorre, pois, 

 

Além da tarefa de preparar numerosos jovens para a pesquisa ou para 

empregos qualificados a universidade, deve continuar a ser fonte capaz de 

matar a sede de saber dos que, cada vez em maior número, encontram na sua 

própria curiosidade de espírito o meio de dar sentido à vida. A cultura, tal 

qual a entendemos, inclui todos os domínios do espírito e da imaginação, das 

ciências mais exatas à poesia. (DELORS, 2001 p.144) 
 

O lema da instituição em análise é “ética conhecimento e cidadania”. Implícito na 

formação de que a instituição prospecta, é que além da concepção de uma identidade mais 

humana em que o indivíduo se encontre em seu pertencimento, encontre também a 

consciência de que suas ações podem transformar não só sua vida, mas também a daqueles 

com os quais convive. É a inserção em si mesmo da ética do gênero humano. Morim, por 
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exemplo, evidencia a acuidade dessa formação. Assim, 

 

A tríade indivíduo/sociedade/espécie são não apenas inseparáveis, mas co-

produtores um do outro. Cada um destes termos é, ao mesmo tempo, meio e 

fim dos outros. Não se pode absolutizar nenhum deles e fazer de um só o fim 

supremo da tríade; esta é, em si própria, rotativamente, seu próprio fim. Estes 

elementos não poderiam, por conseqüência, ser entendidos como dissociados: 

qualquer concepção do gênero humano significa desenvolvimento conjunto 

das autonomias individuais, das participações comunitárias e do sentimento de 

pertencer à espécie humana. No seio desta tríade complexa emerge a 

consciência. Desde então, a ética propriamente humana, ou seja, a antropo-

ética deve ser considerada como a ética da cadeia de três termos 

indivíduo/sociedade/espécie, de onde emerge nossa consciência e nosso 

espírito propriamente humano. (MORIM, 2000, p.105) 

 

Por isso, o início das atividades de uma instituição de ensino superior para o município 

de João Pinheiro e também de seu entorno, tornou-se muito importante. A instituição foi 

sediada em um prédio onde funcionava a APAE. A estrutura física era bem limitada, com 

apenas cinco salas de aula, um laboratório de anatomia, um pequeno laboratório de 

informática, biblioteca em apenas uma sala, setor administrativo com sala para direção e 

secretaria, uma quadra e uma área de estacionamento. Nesse espaço, também havia uma 

pequena lanchonete. 

O início das atividades desta instituição deu-se no início do ano de 2002 com a 

aprovação pelo DEPES/SESu/MEC, PORTARIA Nº 522, DE 27 de fevereiro de 2002, 

publicada no diário oficial da União seção 1, página 12, em 28 de fevereiro de 2002. Na 

mesma data da publicação do credenciamento da Instituição também foi publicada a 

autorização do curso de Educação Física licenciatura e fisioterapia bacharelado. Desde o 

primeiro momento, os cursos autorizados foram totalmente assimilados pela população local. 

Ainda em 2002, houve a autorização para o curso de Enfermagem bacharelado e dos cursos 

de licenciatura em Letras, Matemática e Normal Superior.  

 A partir de 2003 foram autorizados novos cursos: bacharelado em Biomedicina, 

Administração de Empresas e as licenciaturas em História, Geografia, Química, Ciências 

Biológicas e Pedagogia. Cursos que foram autorizados e posteriormente avaliados tendo suas 

portarias publicadas no Diário Oficial da União. A partir de 2015 houve a renovação de 

reconhecimento do curso de Pedagogia. Em 2016, a renovação de reconhecimento do curso de 

Ciências Biológicas, Administração e o recredenciamento da IES. Em 2017 foi a vez da 

renovação de reconhecimento do curso de Educação Física, Fisioterapia e História. Ainda em 
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2017 mais quatro cursos tiveram a renovação de reconhecimento: Ciências Contábeis, 

Estética e Cosmética, Psicologia e Agronomia, para autorização, tendo suas portarias 

publicadas posteriormente.  

A Instituição tem como missão atuar de forma solidária e efetiva para que uma 

educação de excelência seja alcançada, possibilitando aos alunos o desenvolvimento 

humanístico e social. O conhecimento proposto é comprometido com a qualidade de vida, 

com os valores éticos e morais, além de respeitar os costumes, as crenças, os valores e a 

cultura local. Sua visão de futuro é permanecer como centro de excelência do Ensino 

Superior, mantendo-se como referência na educação presencial e à distância. Os valores 

preconizados por ela são a ética, a cidadania e a responsabilidade socioambiental.  

O perfil do egresso é uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capaz 

de atuar em sua área de formação, com base no rigor científico, deve deter visão ampla e 

global, respeitando os princípios éticos, do indivíduo e da sociedade. Com o objetivo de 

consolidar o perfil do egresso, a instituição estabelece que seja de responsabilidade de cada 

curso em consonância com a missão institucional, a propensão e a necessidade local e 

regional, oferecer ao seu aluno, além das competências específicas que deverão ser 

desenvolvidas, uma formação eclética, com mentalidade e atitude interdisciplinar, visão 

dinâmica e sistêmica.  

Para a consolidação do que se propõe a IES desenvolve um trabalho pedagógico 

embasado em estudiosos renomados da pedagogia, dentre eles, os estudos de Paulo Freire. A 

instituição, dessa forma, investe em uma proposta metodológica que privilegie a qualificação 

do aluno, formando um profissional apto a lidar com o público em geral. A metodologia 

utilizada no processo de ensino e aprendizagem da IES é a dialética, a qual possibilita ao 

docente uma ação pedagógica, interdisciplinar e transversal.  

A instituição instiga os seus acadêmicos a participarem de atividades acadêmicas que 

proporcionem uma formação em caráter complementar do currículo pleno, cujos 

conhecimentos sejam relevantes ao processo de ensino-aprendizagem e contribuam para a 

concepção de preparação humanista do perfil profissional almejado por ela. Essas atividades 

complementares são realizadas de acordo com o PDI e o PPC de cada curso da IES. 

Uma pesquisa realizada com os coordenadores de curso da instituição comprovou 

algumas realizações pertinentes e dentre elas citamos algumas. Neste sentido, o Curso de 

Administração oportunizou aos seus acadêmicos visita a empresas de relevância para a região, 
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como à CMM e CIA em Três Marias -MG. Uma visita a FUCHS AGRO BRASIL, em 

Brasilândia de Minas - MG, à Destilaria Rio do Cachimbo, ao 1° Seminário de 

Empreendedorismo do Noroeste em Unaí, à FIAT Automóveis em Betim –MG, à Feira do 

Empreendedor – BH/MG, à Bolsa de Valores de Mercados de Valores e Futuros de São Paulo 

– SP, ao  BM&F-BOVESPA S/A, ao  2° Seminário de Empreendedorismo do Noroeste em 

Unaí/MG bem como sediou o Fórum Mineiro de Administração, em dois anos diferentes.  

Todos os cursos da área da saúde oportunizaram eventos de cunho social e cultural, 

com o intuito de atender a comunidade local. Dentre eles, destacam-se projetos ambientais, 

projeto de doação de medula em parceria com o Hemominas, projeto de acessibilidade, 

campanha de doação de alimentos e agasalhos, coleta de lixo seletiva, reciclagem, 

acompanhamento a diabéticos, teste de glicemia em escolas, exames para detecção de 

parasitas, DST, sexualidade, questões sanitárias, epidemiológicas e saúde coletiva.  

Os cursos de licenciatura, em conformidade com a área de formação, oportunizaram 

aos alunos viagens à Chapada dos Veadeiros e à Serra da Canastra, Brasília, Ouro Preto, 

Mariana, Vazante, Inhotim. Proporcionaram, igualmente, atividades lúdicas, atividades 

esportivas e de lazer, peças infantis, caminhadas, ciclismo, gincanas de Matemática entre 

outros. Um importante projeto para a conscientização e revitalização da Cachoeira do 

Garimpo esteve na pauta dos eventos realizados, sendo este um ponto turístico de João 

Pinheiro, que estava abandonado.  

Inúmeros eventos foram organizados por docentes que estimulam a pesquisa através 

da iniciação científica. Alguns desses eventos sobressaíram pelos palestrantes que 

colaboraram com a instituição, tais como palestras ministradas por Pedro Demo, Cléria 

Botelho, Professor Pachecão, renomados representantes do CRA-MG, além de muitos outros 

palestrantes em parceria com o SEBRAE.  Empresários, juízes, promotores, educadores e 

egressos também contribuíram expressivamente nos diversos eventos realizados. Por fim, 

todas as semanas acadêmicas acontecem em datas específicas do calendário acadêmico, para 

cada curso, além da realização de eventos interdisciplinares envolvendo todos os cursos.    

Atualmente a instituição conta com uma estrutura física composta por uma área de 

4.600,00. O espaço é amplo e atende perfeitamente às necessidades de todos os cursos em 

andamento. O prédio possui 1.500 m2, divididos em três andares que são interligados 

internamente, onde se localizam 38 salas de aula e um anfiteatro.  Há laboratórios equipados 

para os todos os cursos vigentes, bem como para os recém-autorizados. A biblioteca é ampla, 
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com área 439,87 e as instalações sanitárias em cada andar estão devidamente adequadas. 

Nossa análise beneficiou dos estudos de Amartya, na medida em que destaca que “o 

crescimento econômico não pode ser considerado um fim em si  mesmo, tem de estar 

relacionado com a melhoria de vida dos indivíduos e com o fortalecimento das liberdades”. 

(AMARTYA, 2000, P.32) Oportunidades propiciadas pelo Ensino Superior contribuíram, sem 

dúvida, para que cada egresso pudesse escolher o caminho a ser perseguido pós a graduação. 

Dessa forma, estabelecemos o parâmetro de transformação ocorrida tanto na 

instituição quanto na cidade, valendo-se das análises de entrevistas que vem confirmar com o 

que propusemos a investigar. Analisamos, pois, as representações de quatro docentes que 

atuam na instituição há mais de oito anos. Destacamos que a entrevista com eles corroborou 

com a problematização assim como permitiu concluir o quanto essa Instituição de Ensino 

Superior transformou o nível socioeconômico e cultural do município de João Pinheiro e de 

seu entorno.  

Não foi apresentada uma análise de toda a entrevista com os docentes, tendo em vista 

a proporção extensa que tomaria o nosso artigo. Nesse sentido, destacamos algumas falas 

relevantes. Segundo o docente A, por exemplo, a Instituição de Ensino Superior promoveu o 

desenvolvimento econômico da cidade porque a partir de sua criação houve oferta de 

emprego, proporcionando geração de renda com a vinda de muitos estudantes que para aqui se 

deslocaram para cursar o Ensino Superior ofertado. Muitos destes discentes por aqui ficaram e 

se tornaram profissionais qualificados, atuando no mercado de trabalho. Com a criação da 

faculdade foi possibilitado o crescimento dos bairros no entorno da mesma, possibilitando 

também uma melhora na sua infraestrutura, como a pavimentação asfáltica até a IES, uma das 

grandes reivindicações dos acadêmicos.  

É importante mencionar também, em sua fala, que, com a formação acadêmica, 

melhoraram as condições de acesso ao emprego e à renda familiar, possibilitando a melhoria 

das condições de vida dos moradores e, como consequência, seu poder de compram, que por 

seu turno aquece o comércio local.  Esse professor também acredita que além do 

socioeconômico agregou-se novos valores ao social e ao cultural, pois com a obtenção da 

formação acadêmica as pessoas se transformam. Nos diversos cursos percebemos a presença 

de donas de casa, empregadas domésticas, funcionários do comércio local, serventes de 

pedreiro entre outros, principalmente a partir das políticas públicas de Estado de incentivo 

com financiamento à Educação Superior.  
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De acordo com o docente B, no campo educacional é possível dividir a história da 

cidade antes e depois da implementação dessa IES. Era um grande sonho de muitos 

pinheirenses cursar o ensino Superior, mas estes não tinham condições de fazê-lo devido a 

não existência de uma Instituição no município. O acesso à educação possibilitou a muitos 

moradores locais, dos municípios circunvizinhos e de outras cidades de Minas Gerais, 

condições de melhoria em sua qualidade de vida, por meio da formação e qualificação 

profissional, o que facilitou o acesso ao mercado de trabalho e condições de desenvolver com 

qualidade suas funções, possibilitando a permanência no emprego e, como consequência, 

melhoria nas finanças da família. Lembrando sempre que a educação traz oportunidades e 

possibilita a mobilidade social.  

No quesito geração de emprego e renda, para esse professor, essa instituição 

possibilitou vários empregos diretos e indiretos. Destaca-se também em seus relatos o 

aumento do fluxo da população acadêmica, pois muitos jovens para cá se dirigiram com o 

intuito de se formar e por aqui estabeleceram residência. Com a formação e qualificação 

profissional o mercado foi beneficiado com profissionais qualificados, possibilitando melhor 

atendimento ao público regional. Esse professor afirma ainda que, à medida em que as 

pessoas têm acesso à educação, ocorrem mudanças em alguns de seus hábitos, agregando 

novos conhecimentos e mudanças no cotidiano. Sendo a cultura viva dinâmica e em constante 

transformação, os saberes e fazeres são reconstruídos a partir das experiências adquiridas. 

A importância da instituição para o desenvolvimento da cidade coloca-se de maneira 

clara nas primeiras questões aplicadas a estes professores, uma vez que nossos narradores 

confirmam o quão importante é a aquisição de conhecimento para a qualificação profissional, 

bem como para a transformação do sujeito.  Consoante Francisco Sagasti, “a função que o 

conhecimento exerce em todas as atividades humanas é tão crítica que os conceitos de 

desenvolvimento e progresso necessitam ser redefinidos em termos da capacidade para gerar, 

obter, disseminar e utilizar conhecimento”. (SAGASTI, 2002, p.4, apud GUEVARA, 2007, p. 

5) 

O docente D acredita que a IES promoveu o desenvolvimento econômico da cidade, 

sendo sua instalação um divisor de águas, pois a cidade passou a contar com novos fatores 

para o seu desenvolvimento desde que essa instituição aqui se instalou.  Sua fala destacou 

ainda que o desenvolvimento econômico da cidade, em âmbito social deve muito a essa 

instituição que trouxe muitos estudantes, muitos professores agregando valores novos à nossa 
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cultura.  Além do desenvolvimento econômico, o social e o cultural ganharam muito com a 

implementação dessa IES.  Hoje o município de João Pinheiro possui uma nova visão sobre o 

homem social e seus valores culturais. E isto, não apenas desta cidade, mas à cultura como um 

todo.   

Analisando as respostas dos docentes nas questões três e quatro, avaliamos em que 

medida as transformações aconteceram em virtude das mudanças ocorridas nas representações 

que os egressos passaram a ter. Dessa forma, segundo o docente A o contato com o universo 

acadêmico, e nas teorias apregoadas por Pedro Demo e Cléria Botelho, por exemplo, 

oportunizaram uma nova visão de mundo dos acadêmico-egressos e sua disseminação entre os 

seus pares. Compreendemos, assim, o quanto o universo acadêmico possibilitou novos olhares 

para todos os envolvidos.  

Ainda conforme a avaliação do docente A, com a formação na IES houve mudanças 

provocadas pela aquisição de conhecimentos que antes era restrito a uma pequena parcela da 

população, ou seja, aquela que tinha a oportunidade de ir estudar fora deste município. Esses 

alunos foram absorvidos pelo mercado de trabalho local e regional, atuando em diversas 

áreas, sendo muitos deles destaque em suas áreas de atuação. Muitos investiram na formação 

continuada, havendo muitos egressos inseridos na pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

Esse docente evidenciou também que, a partir da preocupação dele, da professora 

Maria Célia da Silva Gonçalves e Giselda Shirley da Silva, em proporcionar aos acadêmicos a 

oportunidade de conhecer e ouvir professores de universidades de grandes centros 

acadêmicos, como DrªCléria Botelho da Costa, Drª Marcia de Melo Martins K, Dr. Pedro 

Demo, os alunos passaram a conhecer realidades diferentes e o mundo da pesquisa. Diante 

dessa nova realidade, e os trabalhos realizados pelos professores, novas experiências 

incentivaram a iniciação à pesquisa na Instituição.  

 Consoante às análises anteriores, a docente B avaliou que o acesso ao Ensino Superior 

possibilitou mudanças na forma de ver e pensar o mundo. A formação inicial e continuada 

viabilizou, pois, o reconstruir da prática e qualificação profissional que varia muito de 

indivíduo para indivíduo e a forma como ele permite que os saberes oriundos da academia o 

transformem ou não. Sabemos que o conhecimento não está ancorado nos muros da 

Universidade, mas ela é um espaço relevante de poder para a construção das identidades dos 

alunos que por ela se qualificam, apesar desta transformação ser maior em uns do que outros. 

Podemos dizer que a presença de pesquisadores de renome e de outros profissionais de 
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sucesso que aqui partilharam seus saberes, sejam por meio de Seminários, Encontros, 

Oficinas, contribuíram de maneira incisiva para quem teve a oportunidade de presenciar 

momentos ímpares no quesito formação profissional e pessoal, proporcionados por estes 

momentos de reflexão e aprendizado. Como podemos comprovar  

 

As universidades têm particularidades que se tornam locais privilegiados 

para desempenhar estas funções. Constituem o conservatório vivo do 

patrimônio da humanidade, patrimônio sem cessar renovado pelo uso que 

dele fazem professores e pesquisadores (...), o que permite a cada um 

ultrapassar os limites do seu meio cultural inicial. (DELORS, 2001 p.144) 

 

 De acordo com o docente C, essa troca de saberes promovida pela circulação de 

palestrantes que vieram à Instituição, proporciona novas formas de ver as situações, o que 

refletiu em novos formatos de varejo e de serviços, de empreendedores mais audaciosos e que 

passaram a acreditar que a cidade tem espaço, sim, para a inovação. De acordo com esse 

docente, um dos exemplos seria a valorização do egresso no mercado de trabalho, que vem a 

cada dia mais ocupando um lugar de destaque não só na cidade, mas principalmente nela, 

onde ainda impera o ditado popular que “santo de casa não faz milagre” 

Conforme afirmação do docente D, as transformações aconteceram porque houve um 

grande fluxo de gente para a cidade, de docentes e discentes, mas também porque aqueles que 

aqui se formaram e foram para o mercado de trabalho puderam operar grandes 

transformações. Pois, os mesmos receberam dessa instituição uma formação acadêmica, 

cultural, social de grande valor que passou a movimentar então a sua vida profissional. Os 

egressos foram os grandes responsáveis por representar essa cultura acadêmica na sociedade, 

no mercado de trabalho. Também houve um grande fluxo de pessoas que trouxeram sua 

cultura agregando seus valores à cultura pinheirense. O trabalho que um ser humano opera em 

si mesmo a partir do contato com o universo acadêmico, com certeza amplia a visão de um 

mundo muito diferente. De sua fala, assinalamos:  

 

“Parece que a gente tem uma viseira e quando entramos no mundo 

acadêmico essa viseira vem abaixo e podemos enxergar um mundo de 

possibilidades, podemos ver com um novo olhar, perceber as coisas, a vida 

com um novo olhar. E é obvio que esses acadêmicos que saem desse 

universo e vão para o mercado de trabalho ou mesmo ou mesmo com suas 

famílias, seus pares, essas pessoas são de certa forma contaminadas com as 

ideias que esses acadêmicos produzem ao longo do curso superior. ” 

 

Já as questões cinco e seis tiveram por finalidade identificar se a transformação foi 
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paulatina, constante e visível, e se podemos afirmar que a consolidação do trabalho da IES 

tornou-se marco de desenvolvimento.  

De acordo com o docente A a formação pessoal adquirida por meio da formação 

acadêmica, contribuiu expressivamente para que os egressos tivessem a oportunidade de 

mudar a si mesmo e o seu local de vivência cotidiana. O conhecimento possibilita aos 

indivíduos à oportunidade de compreender melhor o mundo e transformar sua realidade. A 

partir das mudanças individuais, ocorrem mudanças coletivas as quais são mais perceptíveis 

em uma análise sociológica. Sobressaiu de sua fala ainda que a contribuição para o município 

e região foi significativa, pois a IES viabilizou aos seus acadêmicos a possibilidade de 

qualificação para o trabalho e a formação pessoal, preocupando-se com valores éticos, morais 

e visando formar indivíduos atuantes na sociedade em suas diversas áreas de atuação. 

O docente B avaliou que dificilmente a pessoa se transforma radicalmente de um 

momento para outro, mas um pouco a cada dia, embalada pela constância e oportunidade de 

mudar. Ele concorda também que a IES foi consolidando seu espaço a nível local e regional, 

contribuindo para o crescimento e a valorização do município, relacionando também ao 

turismo acadêmico com a vinda de estudantes dos municípios circunvizinhos para João 

Pinheiro.   

O docente D disse:  

“Eu vejo que talvez a transformação da cidade tenha sido mais veloz que a 

transformação da instituição em si. Tivemos alguns avanços e algum 

retrocesso na instituição. Acredito que na cidade essa transformação foi 

constante e mais visível, porque transformar a origem, a raiz é mais 

complicada. Depois que o universitário sai com uma formação e vai para o 

trabalho para sua família, para o convívio social, com uma nova visão, a 

transformação acontece mais rapidamente. Em nossa cidade ela tronou-se 

um marco para a cidade, ela foi um divisor de águas principalmente na área 

da educação. A gente tinha um sonho muita vontade de estudar de fazer um 

curso e isso era impossibilitado pela questão de deixar seus afazeres, seus 

familiares, seus filhos. Então, a partir do momento que nós recebemos essa 

instituição em nossa cidade, isso marcou definitivamente a história do 

desenvolvimento econômico, social e cultural da nossa cidade. ” 

 

Outro questionamento feito a estes docentes em nossa avaliação ateve-se aos tipos de 

projetos desenvolvidos na IES e que contribuíram com o desenvolvimento da cidade de João 

Pinheiro. Procuramos saber também em quais deles ele havia participado. Três docentes 

enfatizaram ter participado diretamente de todos os eventos sociais e culturais desenvolvidos 

pela instituição, bem como projetos de conscientização sobre o meio ambiente, a 

acessibilidade e a diversidade cultural.  
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Já o docente C, por exemplo, citou o caso do projeto “Conscientização da Reciclagem 

do Lixo”, desenvolvido por ele durante a disciplina de Ética e Responsabilidade Social. 

Houve uma parceria entre os discentes do curso de Administração e a Associação Natureza 

viva, reorganizada em função desse trabalho. Nem todos participaram das reuniões iniciais 

para formar a associação de ex-catadores de lixo, que trabalhavam no lixão da cidade.  

Entretanto, aqueles que compareceram almejavam uma nova forma de vida, de valorização e 

respeito ao ser humano.  

Além de uma orientação para a criação da empresa, trabalhou-se também com 

questões como liderança, controle de despesas e receitas, trabalho em equipe, bem como 

criação da logo da associação. Natureza Viva, foi sediado em local cedido por outra empresa 

parceira nesse trabalho. De acordo com esse docente, foi criado na IES um Eco ponto para o 

recebimento de materiais a serem recolhidos pelos associados. Uma parceria também foi 

firmada com a Prefeitura Municipal que disponibilizou um caminhão identificado com a logo 

da Associação Natureza Viva e, posteriormente, com a distribuição de panfletos para a 

conscientização dos moradores, os quais foram informados sobre a escala desse caminhão em 

seu bairro. O lixo selecionado é entregue aos associados, que reorganizam o material e 

vendem dividindo o lucro entre eles. Acreditamos que todo o trabalho educacional da 

instituição oportunizou transformações.  

 

O direito à educação parte do reconhecimento de que o saber sistemático é 

mais do que uma importante herança cultural. Como parte da herança 

cultural, o cidadão torna-se capaz de se apossar de padrões cognitivos e 

formativos pelos quais tem maiores possibilidades de participar dos destinos 

de sua sociedade e colaborar na sua transformação. (SOUSA, 2010. p. 72) 

 

Ratificamos a importância desse direito à educação bem como o quanto a educação é 

nevrálgica para o desenvolvimento tanto de uma instituição quanto de uma comunidade. 

Conforme Nadler, a educação é um processo importante para a “aprendizagem para preparar o 

individuo para um trabalho diferente, porém identificados em um futuro próximo. ” 

(NADLER, 1984, apud ANDRADE, 2011, p. 142) Essa definição é importante na medida em 

que possibilita-nos uma análise das entrevistas feitas com os egressos, uma vez que nossa 

hipótese é que o ingresso, permanência e conclusão do ensino superior além de adequado para 

o desenvolvimento é também responsável pela sua inserção no contexto das organizações de 

trabalho, nas quais a oportunidade só acontece se houver proficiência adequada. 

Segundo o autor, esse “trabalho diferente” pode, às vezes, implicar em promoção. 
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Partindo desse princípio, apresentamos a análise de algumas questões que foram utilizadas 

para as entrevistas que foram gravadas e posteriormente digitalizadas.  Geralmente, o 

oferecimento de oportunidades de educação está́ associado a uma movimentação do indivíduo 

para níveis melhores na estrutura salarial da organização. O primeiro questionamento foi se a 

instituição de Ensino Superior promoveu o desenvolvimento econômico na cidade. E se sim, 

se acredita que além do desenvolvimento econômico agregou-se o social e o cultural. 

Outrossim, 

A vinda da Faculdade para a João Pinheiro trouxe melhorias econômicas e 

desenvolvimento para o município, sobre vários aspectos, a destacar a 

abertura de vagas de trabalho, a vinda de estudantes de outros municípios e 

principalmente a qualificação da mão de obra especializada com 

consequente aumento de produtividade para o município. A faculdade 

ajudou na formação de uma grande quantidade de profissionais, 

especializados em suas respectivas áreas, e esses profissionais com 

formação superior contribuem de forma substancial para a melhoria do 

nível social e cultural do município. (Egresso 1) 

 

Teve uma participação relevante, pois os alunos graduados estão no 

mercado de trabalho percebendo seus vencimentos e investindo em nossa 

cidade no consumo, aquisição de veículos, imóveis etc., isto movimenta 

nossa economia. Sim, pois através do trabalho de nossos profissionais 

administradores, professores, enfermeiros entre outros), tem resultado na 

redução das desigualdades sociais, além de um incremento da cultura local 

com mais pessoas com nível superior, outros já com a pós-graduação, enfim 

temos hoje pessoas com mais conhecimento disseminando novos saberes 

para a sociedade. A IES tem desenvolvido alguns projetos sociais, algumas 

parcerias, porém precisa maximizar mais, avançar mais nesta área. 

(Egresso 2) 

 

Creio que sim, uma vez que a instituição forma todos os anos inúmeros 

profissionais em diversas áreas atuantes na cidade. No quesito social é mais 

presente e de fácil percepção. Já no quesito cultural percebo que deixa a 

desejar. (Egresso 3) 

 

Evidente que sim. Empregos foram ofertados oportunizando aos 

pinheirenses ingressarem no mercado de trabalho, sendo assim a economia 

cresce. Acredito que as pessoas procurando especialização tornam-se mais 

cultas e transmitem além , dessa forma a instituição torna-se presente em 

todos os meios através dos eventos e da evolução dos egressos. (Egresso 4)   

 

Esses egressos deixam entrever uma consciência de que houve avanços em função de 

profissionais qualificados terem mais oportunidades de trabalho. Muito além de dignificara si 

mesmo, oportuniza lutar por um salário melhor. Reiterando que isso só é possível mediante 

aquisição de conhecimentos científicos. Segundo Souza, os indivíduos que recebem um 

ensino de qualidade têm garantidos os direitos constitucionais de uma educação que promove 
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o desenvolvimento social. “Educar cientificamente é preparar para o futuro, é formar cidadãos 

participantes e com consciência crítica. ”(SOUZA, 2010, p.71) 

Em sua opinião, as transformações aconteceram em virtude das mudanças ocorridas 

nas representações que os egressos passaram a ter?   Você concorda que o contato com o 

universo acadêmico, como Pedro Demo e Cléria Botelho, oportunizou uma nova visão de 

mundo dos acadêmicos/egressos, que disseminaram-na aos seus pares? (Pergunta 1) 

  
A formação superior contribui de forma essencial para a melhoria da 

qualidade da mão de obra, disponível no mercado e contribui para a 

melhoria da qualidade de vida dos acadêmicos. Sim, o acesso ao 

conhecimento em seu mais alto nível, oportuniza novas visões de mundo, que 

tornam os acadêmicos mais conscientes de sua responsabilidade social, 

quanto agentes, responsáveis pela disseminação do conhecimento adquirido. 

(Egresso 1)  

 

Sim, certamente. Sim, o conhecimento, novos saberes nos emancipam, nos 

tornamos mais críticos, reflexivos, nos tornamos protagonistas das 

mudanças, transformações do ambiente em que vivemos, compartilhamos 

conhecimentos, com uma nova visão de mundo, de ambiente, uma visão mais 

globalizada. (Egresso2) 

 

Sim. Os egressos tendem a reproduzir o que foi apreendido durante sua 

formação. Concordo e ainda acrescento que é por meio dos egressos que a 

instituição fortalece como formadora de bons profissionais. É um 

investimento de aprendizado na prática. (Egresso 3) 

 

A viabilidade do aproveitamento do egresso é caminho para mudanças, o 

que foi aprendido é repassado. Acredito que estar diante de grandes nomes 

da pesquisa tenha sido norte para a maioria dos acadêmicos, pois promoveu 

mais interesse em pesquisa, em leitura isso consequentemente amplia 

conhecimento. (Egresso 4)  

 

A próxima pergunta: Com a transformação acontecida na instituição, a transformação 

na cidade foi paulatina, constante e visível?  Em sua opinião pode-se afirmar que a IES ao 

consolidar seu trabalho tornou-se um marco de desenvolvimento? (Pergunta 2) 

 

Sim, ao longo dos anos podemos perceber a presença dos alunos formados 

na faculdade, ocupando cargos de importância nas empresas da cidade, nas 

mais diversas áreas. Sim, é muito nítido para quem presenciou as 

transformações ocorridas na cidade com a vinda da faculdade para o 

município, a faculdade trouxe desenvolvimento econômico, social e cultural. 

(Egresso 1)  

 

Sim... gradativamente, mas com sinais e indicativos claros. Hoje temos um 

índice de pessoas com curso superior bem maior do que em 2002, e a IES 

teve um papel fundamental neste contexto, mesmo tendo conhecimento o 

papel de outras instituições da região. Temos uma cidade mais escolarizada, 
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com uma cultura mais rica. Profissionais das mais diversas áreas 

disseminando conhecimento pela cidade.  Sim, certamente, e isto será 

incrementado com novos cursos tão esperados pela comunidade. (Egresso 

2) 

 

país vivencia nestes anos, nota-se a transformação em todos os setores, 

especificamente o segundo e terceiro, devido a formação de profissionais 

com boa formação, competência profissional e com interesse em promover o 

melhor para a cidade. Sem sombra de dúvida, quando uma IES propõe uma 

missão, é esperado que mudanças aconteçam e pra melhor no local onde 

está inserida. (Egresso 3)  

 

Sem margem de dúvidas a instituição foi um prêmio para a cidade e 

oportunidade para quem já havia perdido a esperança de poder cursar o 

ensino superior. Afirmo que a IES ficou conhecida e respeitada e é ancora 

para a maioria que estudou aqui. (Egresso 4)  

 

Os egressos são unânimes quanto à transformação promovida na cidade em função da 

IES, uma vez que as condições de vida, bem como a visão de mundo transformam-se, pois 

quanto maior for o índice educacional, melhor será o desenvolvimento humano. Reiterando 

essa realidade, Martinelli assegura que “o capital humano diz respeito ao conhecimento e à 

capacidade de criá-lo (envolve educação, saúde, nutrição, cultura e pesquisa).” 

(MARTINELLI, 2004, p. 14) O envolvimento que uma comunidade acadêmica assume ao 

desenvolver uma pesquisa, ao realizar um evento quer de cunho social ou cultural subsidia 

maior consciência do quanto à educação e é agente de um excelente capital humano. Nesse 

sentido, a terceira pergunta auxilia em uma avaliação sobre os projetos que contribuíram com 

melhorias para a cidade e seu entorno. Que tipos de projetos foram desenvolvidos na IES que 

contribuíram com o desenvolvimento da cidade? De quais deles você participou? (Pergunta 3) 

 

A faculdade vem desenvolvendo vários projetos ao longo dos anos, a 

destacar os projetos na área da saúde, projetos de inclusão social. Já 

participei de projetos como doação de sangue. (Egresso1) 

 

Não sei de todos os cursos. A Administração tem desenvolvido alguns 

projetos como reforma da quadra de esportes do bairro Floresta, doação de 

um cheque de mais de nove mil reais para a APAE de João Pinheiro, doação 

de roupas de cama para o Abrigo Santana, doação de algumas cestas 

básicas para famílias de baixa renda, palestra para famílias sobre 

planejamento e controle do orçamento familiar entre outros. (Egresso 2)  

 

Projetos que contribuem para que todos tenham acesso à educação. 

Participei de alguns no curso de Educação Física, dentre eles  Copa De 

Ciclismo Mountain Bike– MTB, caminhada outubro rosa, jardinagem de 

uma escola na zona rural.(Egresso3)  
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Participei de muitos projetos,  mas alguns considero mais pertinente serem 

citados, como por exemplo: projeto de doação de medula em parceria com 

Hemominas, projeto sobre acessibilidade na cidade, com esse pudemos 

alertar os governantes das dificuldades de quem não tem acesso livre como 

todos, campanha de alimentos e agasalho para instituição que abriga 

crianças e ou idosos, conscientização sobre as DSTs, parando o transito na 

BR040.(Egresso 4)  

 

Sabemos que cada projeto, cada ação social, mesmo que seja associado ao 

cumprimento de carga horária de atividades complementares, surte um efeito significativo 

para a comunidade a que se destina. Sendo assim, não só a comunidade acadêmica atinge seu 

objetivo como a cidade, ao ter qualquer desses projetos executados, também ganha.  

A Instituição promove consciência sobre sustentabilidade, direitos humanos e respeito 

à diversidade étnico-racial? (Pergunta 4) 

 
Faz parte das ações responsabilidade social da instituição, através da 

orientação de seus profissionais, promover a consciência ambiental, o 

respeito aos direitos humanos e à diversidade étnico-racial, através de 

ações concretas com participação de toda a comunidade. (Egresso 1) 

 

Precisa avançar mais nestas áreas tão importantes, mas tem promovido sim 

várias ações, inclusive inseriu na matriz curricular uma disciplina voltada 

para o direito das minorias (negros, índios...). (Egresso 2) 

 

Se promove é de acordo com o cumprimento da grade curricular e 

eventualmente em desfiles cívicos. (Egresso3) 

 

Em sua opinião, o ensino Superior contribui para a mudança de paradigma 

social e cultural?  Em suas lembranças, quais as principais transformações 

passaram a Faculdade neste período? (Pergunta 5) 

Sim, quando oportuniza ao indivíduo o acesso a novas visões de mundo, e o 

acesso a melhores condições econômicas. Melhoria da estrutura física, a 

melhoria das instalações, laboratórios, tecnologia. Aumento do número de 

cursos disponíveis para a comunidade. (Egresso 1)  

 

Evidente que sim. Oportuniza aos graduados uma nova forma de ver o 

mundo, pois acredito que a educação é a única forma do desenvolvimento 

pleno de uma pessoa, pois conforme disse o ex-Presidente norte-americano 

Abrahan Lincoln: “O desenvolvimento de um País fundamenta-se na 

educação do seu povo”.  Melhoria da sua estrutura física, modernização de 

laboratórios, ampliação da biblioteca, aquisição e instalação de novos 

equipamentos de mídia, melhoria da titulação de professores, novos cursos 

entre outras. (Egresso  2) 

 

Com certeza sim, se levar em consideração que todas as mudanças sejam 

sociais, culturais, políticas, intelectuais, científicas e tecnológicas. Além de 

que o ensino superior quebra paradigmas na construção do conhecimento e 

na vivência pessoal, familiar e profissional. Especificamente na área da 

atuação Fisioterapia é possível verificar a melhora no atendimento e busca 
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de melhoria contínua de todos os profissionais. (Egresso 3) 

 

Quais são os fatos que mais marcaram a história da instituição estudada? Em relação à 

infraestrutura, quais mudanças ocorreram? Em sua opinião, de que forma essas 

transformações possibilitaram a melhoria na qualidade do atendimento aos discentes e 

docentes? (Pergunta 6) 

 
O trabalho ao longo dos anos no sentido de oferecer oportunidade para os 

professores da cidade que buscaram capacitação, e promoveram o 

crescimento e afirmação da instituição perante a comunidade.  Aumento da 

área construída; modernização das salas de aula, construção de 

Laboratórios. (Egresso 1)  

 

Conceito com nota 4 junto ao MEC de vários cursos, novos cursos (Ciências 

Contábeis, Estética, Psicologia, Agronomia), grandes eventos realizados na 

Faculdade pelo curso de administração e outros cursos, instalação da 

Clínica de Fisioterapia entre outros. Em relação a infraestrutura novas 

salas para mídia, ampliação da biblioteca, laboratório de informática, nova 

sala  para os professores, melhorias no anfiteatro, novas salas para 

coordenação dos cursos possibilitando um melhor ambiente de trabalho 

para os professores e consequentemente mais conforto e mais qualidade do 

ensino para os alunos. (Egresso2)  

 

Projeto comunidade X IES. Um projeto fantástico que envolveu a terceira 

idade na prevenção das patologias e os cuidados existentes, envolvendo 

todos os cursos.  (Egresso 4) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As exposições apresentadas, fundamentadas nos relatos de egressos e docentes da 

Instituição de Ensino Superior em análise, não esgotam as representações desses narradores 

entrevistados sobre os aspectos positivos que uma instituição de ensino dessa envergadura 

pode contribuir para o município, mas lançam luz sobre alguns pontos positivos desta 

implementação para o município e seu entorno. Ou seja, há um consenso geral, para os 

entrevistados, de que a IES realmente transformou a cidade de João Pinheiro em todas as 

áreas. Ficou claro também que o Ensino Superior modifica o indivíduo permitindo-lhe uma 

melhor consciência sobre si mesmo, de sua comunidade e de sua condição terrena. O 

conhecimento adquirido na graduação incute-lhe, pois, uma identidade mais humana, 

propicia-lhe um empoderamento que eleva sua autoestima e o faz querer modificar sua 

realidade.  

À medida que esse egresso se propõe a mudar suas condições socioeconômicas, 
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consequentemente modifica o seu entorno e, com isso, a comunidade também se transforma. 

São mudanças sutis, mas que evoluem e fomentam novas representações. Esses exemplos 

naturalmente passam a ser espelhados para outros que, por sua vez, também começam a 

buscar melhorias através do conhecimento promovido por uma Instituição de Ensino 

Superior, lançando a estas novas perspectivas. Certamente, mesmo não havendo tanto 

investimento público no Ensino Superior, ele é extremamente necessário e a presença 

dinâmica de uma IES em cidades interioranas promove transformações significativas, 

principalmente no pensar e no agir de cada cidadão.   

Indubitavelmente, a IES pesquisada foi marco de transformação na cidade de João 

Pinheiro. Os hospitais, laboratórios e clínicas têm atualmente profissionais habilitados e 

capacitados para atender os pacientes. As pequenas e grandes empresas contam com 

profissionais mais aptos a potencializar suas habilidades e a desempenharem muito bem as 

suas funções, em benefício do crescimento profissional e da empresa. 

A cidade de João Pinheiro certamente teve um divisor de águas também na educação, 

pois atualmente todas as instituições de ensino da Educação Básica tanto municipal quanto 

estadual, contam com profissionais habilitados e focados em uma educação de qualidade.  

Uma sociedade não necessita só de pão, ela precisa também de consciência de sua identidade, 

de ética e de conhecimento do seu passado para construir um ambiente mais saudável e, 

portanto, mais habitável.  

Acreditamos que esta é uma das funções da educação: formar para transformar. E uma 

sociedade que estabelece a educação como um referencial de desenvolvimento, que conta com 

o apoio de ações concretas, oportunizadas pelo Ensino Superior, só tem um caminho, qual 

seja, redescobrir-se, desenvolver-se e transformar-se. Conforme nos elucida Freire, “não sou 

apenas objeto da História, mas seu sujeito igualmente. No mundo da História, da cultura, da 

política, constato não para me adaptar, mas para mudar. ” (FREIRE, 1996, p. 46) 
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EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE, DIÁLOGO E AÇÕES EDUCATIVAS 

NA PERSPECTIVA DA PEDAGOGIA SOCIAL: um olhar sobre o 

CEPASA 
 

Rosa Jussara Bonfim Silva1 

 

 

Resumo: Esse artigo investigou a contribuição da Pedagogia Social através da atuação e dos 

programas oferecidos pelo CEPASA, localizado na cidade de Unaí/MG. O trabalho 

caracterizou-se como qualitativo e exploratório, em virtude do instrumento utilizado na 

pesquisa, que foi uma entrevista semiestruturada, realizada com o Diretor da Instituição, e 

com a coordenadora pedagógica; e também em virtude dos objetivos que foram estipulados 

para investigação, que foram eles: a) investigar o CEPASA para saber o histórico de seu 

surgimento; b) identificar quais os programas que a Instituição oferece para os jovens e para a 

comunidade local, e; c) verificar de que maneira a Pedagogia Social pode ajudar na qualidade 

de vida e na socialização de uma população por vezes excluída pela sociedade.  

 

Palavras-chave: CEPASA.  Pedagogia Social.  Socialização. 

 

 

Abstract: This article investigated the contribution of Social Pedagogy through the activities 

and programs offered by CEPASA, located in the city of Unaí / MG. The work was 

characterized as qualitative, exploratory, because the instrument used in the research, which 

was a semi-structured interview, conducted with the Director of the Institution, and the 

pedagogical coordinator; and also because of the goals that were set for research, they were: 

a) to investigate CEPASA to know the history of its emergence; b) identify the programs that 

the institution offers for young people and the local community, and; c) verify how the Social 

Pedagogy can help the quality of life and socialization of a population often excluded by 

society. 

 

Keywords: CEPASA. Social pedagogy.  Socialization. 

 

 

Introdução 

O presente artigo teve por finalidade principal investigar o Centro Polivalente de 

Atividades Sociais, Culturais e Ambientais (CEPASA), da cidade de Unaí/MG, no intuito de 

observar como a Pedagogia Social pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos 

jovens e da comunidade local. O CEPASA está localizado na rua Domingos Pinto Brochado, 

nº 324, Bairro Cachoeira em Unaí/MG. A Pedagogia Social é presente na atualidade através 

de meios de inclusão e de resgate dos cidadãos que não foram inseridos na sociedade. Estes 
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meios podem ser Escolas, Centros e Instituições que se dedicam a oferecer programas 

profissionais e educativos. Nos dias atuais, presencia-se que uma grande parte da população é 

excluída do mercado de trabalho por não apresentarem requisitos exigidos para ocuparem 

cargos profissionais de nível mais elevado.  

O autor Graciani (2014) afirma que a exclusão perpassa o não acesso a condições 

dignas da vida humana no plano social e ela pode ser observada em todos os contextos onde 

se desenvolve a vida do ser humano. Desta forma, observa-se que a exclusão dever ser 

combatida, e um dos meios que podem ajudar nesse combate, são as estratégias educativas 

oferecidas pela Pedagogia Social. Ainda de acordo com mesmo autor  

 

O conceito de exclusão encontra-se intrinsecamente vinculado à pobreza e á 

desigualdade por não propiciar a efetivação da cidadania, o acesso aos 

direitos e á participação social, bem como o usufruto dos bens e serviços 

produzidos pela sociedade. (GRACIANI, 2014, p 2). 

 

Além disso, muitos afirmam que a escola é o único meio onde a socialização dos 

indivíduos pode ser efetivada, mas para o autor Loureiro (2009) a socialização é efetivada em 

contextos diversificados e não apenas na escola. Assim sendo, a Educação Social pode ser 

efetuada em todos os contextos em que o ser humano está presente.  

Caliman (2011) conceitua a Pedagogia Social como uma ciência prática, social e 

educativa, não-formal, que justifica e compreende em termos mais amplos a tarefa da 

socialização e, em modo particular, a prevenção e a recuperação no âmbito das deficiências da 

socialização e da falta de satisfação das necessidades fundamentais. 

Em termos de Brasil, para Caliman (2009) a Pedagogia Social no Brasil tende a ser 

concebida como uma ciência que faz parte de uma Educação e por isso traz em suas 

concepções as dimensões de socializar o indivíduo. Além do mais, a Pedagogia Social é 

trazida à existência no Brasil graças à um grupo de professores, educadores sociais, 

psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, psicopedagogos, psicanalistas, dentre outros 

profissionais que decidiram levar a diante essa temática (MARTIN, 2001). Esclarece-se ainda 

que a “Pedagogia Social vem sendo estudada por diferentes pesquisadores e apresenta 

múltiplas definições”, o que dá a ela uma característica peculiar (MORAES, 2010, p. 15). 

No caso deste artigo, justifica-se a elaboração desse trabalho em virtude da 

relevância social e acadêmica que a pesquisa tem, tendo em vista que a graduanda realizou 

uma pesquisa diretamente no CEPASA de Unaí/MG, para promover uma entrevista com o 



 
 

 

131 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 08- Jan-Dez 2018 

Diretor da Instituição, e com a coordenadora pedagógica, com o objetivo de descobrir quais 

são os benefícios que o Centro proporcionou para os jovens da comunidade local até hoje.  

A entrevista realizada em questão caracterizou-se como entrevista semiestruturada. A 

entrevista semiestruturada, ou entrevista aberta, conforme coloca Gil (2010), é aquela em que 

o pesquisador tem questões e sequências previamente determinadas, porém durante a 

entrevista o entrevistado tem plena liberdade para responder. 

A relevância social desse estudo reside no fato de que quanto mais essa Instituição 

for propagada e pesquisada em estudos acadêmicos, acredita-se que ela poderá receber mais 

apoio e poderá ampliar o seu atendimento aos jovens e à comunidade local. Também, a 

relevância acadêmica é observada ao se tratar da temática “Pedagogia Social” que é uma das 

áreas de atuação dos profissionais formados em Pedagogia, que cresceu de forma notável ao 

longo dos anos. 

Além de descobrir quais são os benefícios oferecidos pelo CEPASA, possibilitou 

outros objetivos para a elaboração desse trabalho, que foram eles: a) investigar o CEPASA 

para saber o histórico de seu surgimento; b) identificar quais os programas que a Instituição 

oferece para os jovens e para a comunidade local, e; c) verificar de que maneira a Pedagogia 

Social pode ajudar na qualidade de vida e na socialização de uma população por vezes 

excluída pela sociedade.  

Em virtude do instrumento de pesquisa utilizado, que foi a entrevista semiestruturada, 

e também em virtude dos objetivos estipulados para serem investigados e do meio social 

pesquisado (o CEPASA de Unaí/MG), esse trabalho caracterizou-se como qualitativo e 

exploratório. Os estudos qualitativos têm como objetivo investigar a realidade buscando obter 

resultados (dados) que estão relacionados às peculiaridades humanas, como por exemplo, 

emoções, sentimentos, valores, entre outras (DEMO, 2011). 

As pesquisas exploratórias são uma das subdivisões da pesquisa de campo, e esta por 

sua vez, dá-se pela observação despretensiosa dos fatos e fenômenos próprios do local onde a 

pesquisa é realizada (FIGUEIREDO; SOUZA, 2011). Para mais, alguns questionamentos 

foram elaborados, que podem ser considerados o problema de pesquisa investigado. Tais 

questionamentos foram: como a Pedagogia Social pode influenciar na vida do educando fora 

do ambiente escolar? Há programas e/projetos que visem inserir o jovem no mercado de 

trabalho? Como os profissionais que atuam no CEPASA trabalham para chamar a atenção dos 

jovens e da comunidade ao que se refere à continuidade dos estudos para além do ambiente 
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escolar? 

Abaixo estão apresentados os dados e as reflexões referentes à problematização 

elaborada e investigada através da entrevista realizada com o Diretor e com a coordenadora 

pedagógica da Instituição pesquisada.  

 

A Evolução Histórica da Pedagogia Social 

 

A Pedagogia Social atua como um agente de transformação do indivíduo que está na 

vulnerabilidade do crime, das drogas, e assim por diante. O Intuito da Pedagogia Social, 

portanto, está em resgatar e promover mudanças de vida para as pessoas que são excluídas da 

sociedade. Observa-se, mais que tudo, a mudança na tendência ao atendimento às crianças e 

adolescentes. Sobretudo a partir dos anos 60, onde aconteceram profundas mudanças 

metodológicas ao que se refere ao entendimento da Pedagogia Social (MOLLENHAUER, 

1994). 

Segundo Molhenhauer (1994) toda essa mudança aconteceu devido aos conflitos do 

indivíduo, que necessitava de um atendimento especial, para sair de uma vida turbulenta. 

Assim abriram-se Instituições Socioeducativas para resgatar as crianças, os jovens e até os 

adultos que estavam na vulnerabilidade. Segundo Santos (2009) o primeiro educador a 

conceber a concepção pedagogia-social com caráter místico-humanitário foi Comenius. 

Pestalozzi é indicado como inventor da educação autônoma, pois rompeu a subordinação à 

teologia da Igreja, que aconteciam na idade Média.  

Em muitos casos a população socialmente excluída, em particular crianças, 

adolescentes e jovens, encontram em organizações sociais e outros ambientes não formais, o 

apoio indispensável para superar as suas condições de exclusão. São associações, clubes, 

obras sociais e uma variedade de experiências, que viabilizam a educação através de 

metodologias, projetos e ações que incluem o esporte, ao trabalho, o lazer, a cultura a 

expressão, a arte (MOLHENHAUER, 1994). 

Em outras palavras, a escola é indispensável, mas não única nem suficiente, isto é, não 

se pode jogar sobre seus ombros toda a responsabilidade pela luta a favor da inclusão social. 

Só a escola não consegue fazer todo o seu resgate ao indivíduo, aí a Pedagogia Social ajuda 

com o seu trabalho de inclusão social na busca de melhorias, só assim será possível se ter uma 

vida melhor com apoio de instituições, ONGs, e outras instituições de apoio 
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(MOLHENHAUER, 1994). 

Além disso, a demanda emergente das necessidades sociais, especialmente aqueles 

referentes à infância e à juventude, trouxe à tona outros processos educativos igualmente 

significativos e influentes. Diante de tantos problemas de exclusão muitos deles são de 

indivíduos que estão na vulnerabilidade do crime, isso faz com que a sociedade o afaste do 

seu meio social, não tendo como resgatar para dentro dela (CALIMAN, 2010). 

Segundo Caliman (2010), há um grupo de nove pesquisadores, entre eles estrangeiros 

e brasileiros, liderados pela Universidade de São Paulo, que realizaram nos anos de 2006, 

2008 e 2010, Congressos Internacionais da Pedagogia Social, com o intuito de promover o 

resgate de experiências socioeducativas emanadas na pratica. Enquanto as Instituições da 

“Pedagogia Escolar” compartilham várias características em comum, as instituições da 

“Pedagogia Social” são uma denominação comum que reúnem metodologias muito diferentes 

(MOLHENHAUER, 1994). 

É certo que primeiro é na família e, posteriormente na escola, onde se adquirem, 

desenvolvem e se fortalecem os vínculos sociais, entendidos fundamentais para o processo de 

formação da personalidade do indivíduo para que conquiste a emancipação, a autonomia, a 

promoção de direitos de cidadania, bem como a formação e capacitação para desempenhar 

uma profissão que lhe permita estar inserido na sociedade, Neste sentido, A Pedagogia Social 

tem contribuído de forma relevante, não obstante sua recente atuação no contexto da educação 

(ROSA; BARCELOS, 2016). 

No amparo desta atuação têm-se os Movimentos Sociais que surgem como forma de 

lutar para exigir e garantir alguns direitos básicos do sujeito e assim, em parceria com a 

Pedagogia Social, buscam apontar novos rumos e parâmetros na educação, ou seja, que se 

tenha também na educação não formal o complemente que capacite os jovens perfazendo 

assim um processo educacional mais completo (ROSA; BARCELOS, 2016).  

 

Os Movimentos Sociais e Seus Reflexos na Pedagogia Social 

Os Movimentos Sociais compreendem uma importante área fora do sistema escolar, 

mas com ele articulada, e é objeto da Pedagogia Social, que teve origem na Europa e que se 

manifesta como fruto de um estilo e resposta ao imperativo constitucional Brasileiro 

(RODRIGUES, 2016). 

O artigo 1º da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
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bases da educação nacional, a chamada LDB, prescreve que a educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais (BRASIL, 1996). 

Diante de todas essas ações voltadas aos grupos sociais não se pode dispensar uma 

atenção especial e individual ao desenvolvimento de qualquer investimento para uma 

qualidade de vida melhor a todo aquele que necessita de cuidados especiais. Por serem os 

objetos da Pedagogia social decorrentes de necessidades sociais, essas áreas de intervenções 

sofrem muitas alterações de acordo com as pressões sócio históricas (MACHADO, 2010). 

Gohn (2001) define Educação Não Formal (Pedagogia Social), como práticas que 

abordam processos educativos que ocorrem fora das escolas, em processos educativos da 

sociedade civil, ao redor de ações coletivas do chamado terceiro setor da sociedade, 

abrangendo movimentos sociais, organizações não governamentais e outras entidades sem 

fins lucrativos que atuam na área. Percebe-se que os movimentos sociais têm se mostrado 

muito atuantes em vários segmentos da sociedade, numa importância inegável quanto a ajudar 

minorias a conquistar ações afirmativas e medidas de políticas sociais que permitem diminuir 

as diferenças sociais e econômicas (GOHN, 2001). 

Podem-se citar alguns movimentos voltados para orientação, comportamento, defesa 

dos direitos humanos e civis, de prevenção e recuperação violência (sexual, psicológica física) 

e recuperação para inclusão dos aprisionados. Segundo Ribeiro (2014) segue alguns 

movimentos de atuação na sociedade: causa operária, movimento negro (contra racismo e 

segregação racial), o movimento estudantil, o movimento de trabalhadores do campo, 

movimento feminista, movimento ambientalista, da luta contra homofobia, movimentos 

marxistas, socialistas, comunistas, e os movimentos dos trabalhadores rurais sem terra. 

Segundo Caliman (2010) em contexto de educação ocorreram várias mudanças, 

principalmente em seu conceito ao processo de ensino - aprendizagem fora dos muros 

escolares e assim estarão em espaços não formais em diferentes segmentos da sociedade 

como, por exemplo: ONGS, família, trabalho, lazer, igreja, sindicatos, clubes. Desta forma, 

conclui-se que a Pedagogia Social faz sua parte com seu trabalho de socializar os cidadãos e 

trazê-los de para dentro da sociedade, que antes o excluíra. 

 

Resultados e Reflexões 
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Como já mencionado na Introdução, foi realizada uma entrevista semiestruturada com 

o Diretor do CEPASA, Instituição pesquisada, e também com a coordenadora pedagógica 

atuante no local no momento. Na primeira pergunta realizada, o Diretor e a coordenadora 

foram questionados a respeito do surgimento da Instituição. A resposta para essa pergunta 

pode ser visualizada no Quadro 1. 

 

 

 

Verbalização para a pergunta: “Qual o histórico do surgimento da Instituição CEPASA?” 

Respondente Verbalização 

Diretor 

“O Projeto iniciou-se com o nome de ‘Fundação Vida’ e, com o passar dos anos foi 

intitulado como ‘CEPASA’, por questões legais, pois precisávamos de um ‘CNPJ’. O 

objetivo da Instituição é atrair os jovens da comunidade local para que os mesmos 

possam se capacitar e assim seu ingresso no mercado de trabalho possa se dar de 

maneira mais fácil, pois é notável hoje o número de jovens que não conseguem 

emprego por falta de capacitação adequada. No início o Projeto não foi muito bem 

aceito pela comunidade local, porque muitas dúvidas surgiram com relação se os 

jovens poderiam ou não trabalhar com menos de 18 anos de idade. Com o passar do 

tempo, as pessoas passaram a aceitar o Projeto porque a Instituição esclareceu que 

tudo era feito legalmente. Também foi necessário esclarecer os donos das empresas 

que eles poderiam receber os jovens e não seriam penalizados por isso.” 

Coordenadora 

Pedagógica 

“Então... os objetivos e o que levou a criação da Instituiçãofoi porque era um desejo de 

realizar um sonho do diretor, desde o Projeto da Guarda Mirim e para realizar esse 

sonho nós fundamos a Instituição que trouxe melhorias para a qualidade de vida dos 

jovens, como por exemplo através do Projeto Jovem Aprendiz, que já é uma coisa 

legalizada e que capacita diversos jovens para o ingresso no mercado de trabalho cada 

vez mais cedo.” 

 

 

Sobre essa não aceitação inicial da comunidade local, citada Diretor, é necessário 

entender que para o autor Mollenhauer (1994) a Pedagogia Social e os projetos trazem 

benefícios como fossem agentes de transformação do indivíduo que está, na vulnerabilidade 

do crime, das drogas, e assim por diante. Desta forma, observa-se que a Pedagogia Social 

tenta resgatar e promover mudanças de vida para essas pessoas que são excluídas da 

sociedade. 

Fonte: Dados de Pesquisa, 2018. 
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Sendo assim, promover o esclarecimento para a comunidade local sobre o Projeto 

Jovem Aprendiz é necessário para que mais jovens tenham a oportunidade de participar dessa 

iniciativa, que tem por objetivo principal promover a capacitação inicial do jovem para que 

seu ingresso no mercado de trabalho se torne mais fácil. Em seguida, foi perguntado para o 

Diretor e para a coordenadora quais são os programas que a Instituição oferece para os jovens 

da comunidade local. Essa resposta pode ser visualizada através do Quadro 2.  

 

Verbalização para a pergunta: “Quais são os programas que a Instituição oferece para os jovens e para a 

comunidade local?” 

Respondente Verbalização 

Diretor 

“Nós temos vários cursos que são oferecidos para as pessoas. Os jovens podem 

ingressar no Projeto a partir dos 14 anos de idade. Nós temos um Curso preparatório 

que o Curso de Secretariado que dura 6 meses. Nesse Curso nós desenvolvemos aulas 

com 15 matérias que são direcionadas pelo Ministério do Trabalho. Com base nesta 

grade, os jovens são despertados para o mercado de trabalho. Também, as empresas 

costumam traçar o perfil de jovens que procuram.” 

Coordenadora 

Pedagógica 

“Nós, atualmente oferecemos com prioridade o Projeto Jovem Aprendiz que já 

capacitou diversos jovens que já estão até atuando e trabalhando e demonstrando 

muito sucesso. Mas nós também oferecemos outros cursos, como por exemplo, cursos 

de costura, de corte de cabelo, entre outros.” 

 

 

Para os autores Rosa e Barcelos (2016) é certo que primeiro é na família e, 

posteriormente na escola, onde os jovens se desenvolvem e se fortalecem. Os vínculos sociais 

são entendidos como fundamentais para o processo de formação da personalidade do 

indivíduo para que este conquiste a sua emancipação, a autonomia, a promoção de direitos de 

cidadania, bem como a formação e capacitação para desempenhar uma profissão que lhe 

permita estar inserido na sociedade. Neste sentido, a Pedagogia Social tem contribuído de 

forma relevante para o contexto da educação, pois na medida em que os jovens encontram 

fora da escola o apoio necessário para a sua capacitação e ingresso ao mercado de trabalho, 

melhor também será o seu desempenho escolar (ROSA; BARCELOS, 2016). 

Além disso, Cambi (1999) também afirma que a Pedagogia Social desde o seu 

surgimento trouxe grandes avanços na área da Educação e para os educadores. A próxima 

pergunta realizada trouxe o seguinte questionamento: “De que maneira a Pedagogia Social 

Fonte: Dados de Pesquisa, 

2018. 
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pode ajudar na qualidade de vida e na socialização de uma população que por vezes é 

excluída pela sociedade? ”. 

A resposta dada pelo Diretor e pela coordenadora para essa interrogação está disposta 

no Quadro 3.  

 

Verbalização para a pergunta “De que maneira a Pedagogia Social pode ajudar na qualidade de vida e na 

socialização de uma população que por vezes é excluída pela sociedade?” 

Respondente Verbalização 

Diretor 

“Bom, aqui no CEPASA, além de oferecermos capacitações diversas, nós também 

oferecemos apoio e acolhimento. O povo que frequenta a Instituição é um povo muito 

humilde de necessita de nós. Eu sinto que essas pessoas amam a Instituição e 

necessitam de estímulo meu e também da Instituição. È aí que atua a Pedagogia 

Social: oferecendo para as pessoas a oportunidade de serem escutadas.” 

Coordenadora 

Pedagógica 

“Sobre a Pedagogia Social, nós aqui oferecemos apoio e escuta aos jovens. Além disso, 

nós oferecemos o Projeto Jovem Aprendiz que qualifica o jovem para o seu ingresso no 

mercado de trabalho, por isso o benefício do projeto é inúmero. Aqui o jovem tem a 

oportunidade de exercer a sua cidadania e aí está o grande ganho social. Ele reflete na 

família, na Igreja, e em toda a vida social dos jovens. Unaí tem um grande potencial 

quando se fala em mão de obra jovem, o que falta é a compreensão das pessoas com 

relação aos projetos sociais existentes, como é o caso do nosso Projeto da Instituição 

CEPASA. Respondendo especificamente a sua pergunta, os benefícios são 

incalculáveis.”  

 

 

 

Sobre a Pedagogia Social, de acordo com o autor Caliman (2010), em muitos casos a 

população socialmente excluída, em particular as crianças, os adolescentes e os jovens, 

encontram em organizações sociais e outros ambientes não formais, como os Projetos Sociais, 

o apoio indispensável para superar as suas condições de exclusão. 

Além disso, a Pedagogia Social através de suas metodologias consegue transformar 

espaços de educação não intencional (ou não declaradamente intencional) em espaço de 

educação intencional. Assim é a tarefa da Pedagogia Social seria a de fazer com que os 

processos educativos latentes na sociedade sejam na forma de educar o indivíduo, e possam 

acontecer em qualquer ambiente como na escola, na família, no abrigo nos meios de 

comunicação (BECCEGATO, 2001). 

Fonte: Dados de Pesquisa, 2018. 
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Na pergunta feita em seguida, o Diretor e a coordenadora pedagógica responderam 

sobre os jovens que já foram capacitados através do CEPASA para ingressarem no mercado 

de trabalho. Observa-se as respostas para essa pergunta no Quadro 4. 

 

Verbalização para a pergunta: “O Senhor tem conhecimento de quantos profissionais já saíram 

empregados através da influência da Instituição?” 

Respondente Verbalização 

Diretor 

“Sei que são centenas, mas não temos um número preciso. Em um futuro próximo 

teremos esse departamento na Instituição, para localizar as pessoas que já passaram e 

que passam todos os dias e que sempre tem um contato conosco. Criaremos também 

uma galeria com os pioneiros alunos oriundos da nossa Instituição.” 

Coordenadora 

Pedagógica 

“São muitos jovens que já foram atendidos. Todos os dias novas pessoas aparecem na 

Instituição para saber quais são os requisitos para poderem participar de algum dos 

Projetos oferecidos pela Instituição.” 

 

 

Ao que se refere ao número de jovens participantes dos projetos oferecido pela 

Instituição, Prado (2016) diz que é preciso que se esclareça aos jovens acerca de seus direitos 

e deveres ao ingressarem no mercado de trabalho sob a proteção da Lei do Aprendiz. Desta 

forma, acredita-se que a participação dos jovens nos projetos e seu futuro ingresso no 

mercado de trabalho, serão cada vez maiores e poderão contribuir para a melhoria da vida da 

comunidade local. 

O Quadro 5 apresenta a resposta dada pelo Diretor da Instituição e pela coordenadora 

para os questionamentos relativos sobre a ajuda que a Instituição recebe. 

 

Verbalização para a pergunta: “O CEPASA recebe alguma ajuda dos órgãos públicos? Como vocês a 

mantém? Quantos funcionários ela possuem?” 

Respondente Verbalização 

Diretor 

“Os órgãos públicos não nos ajudam diretamente. Temos um serviço de telemarketing 

onde uma moça pede doações. Durante anos conseguimos entre 1.500 reais. Temos o 

Projeto Jovem Aprendiz, em que cada empresa repassa 10 reais. Hoje temos 5 

funcionários e 5 voluntários, totalizando 10 pessoas que trabalham conosco em nosso 

dia a dia.” 

Fonte: Dados de Pesquisa, 2018. 
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Coordenadora 

Pedagógica 

“Os órgãos públicos não nos ajudam. O CEPASA é uma Instituição que é mantida 

através da doação e do trabalho de pessoas que se disponibilizam para trabalhar como 

voluntários. Hoje nós temos 5 funcionários efetivos e contamos com a ajuda de também 

5 voluntários.” 

 

 

Ao analisar a resposta dada pelo Diretor para essa pergunta, percebe-se que ele cita o 

Programa Jovem Aprendiz oferecido pela Instituição.  Para o autor Prado (2016) as empresas 

ajudam e apoiam os Jovens para a inserção ao mercado de trabalho, disponibilizando 

oportunidades de aprendizado para o exercício de uma profissão. Assim promovem a inclusão 

social dos jovens, conscientes de boas maneiras e das normas de condutas, formando-os como 

bons profissionais no futuro. Uma vez que os jovens estejam motivados, orientados e 

capacitados, amplia-se o índice da empresa ao sucesso (PRADO, 2016). 

Ainda sobre o Projeto Jovem Aprendiz, oferecido pela Instituição, o Diretor e a 

coordenadora pedagógica foram questionados na última pergunta realizada sobre quais são os 

critérios para que os jovens possam ingressar e começar a participar desse Projeto. As 

respostas para essa pergunta estão distribuídas no Quadro 6. 

 

Verbalização para a pergunta: “Quais são os critérios utilizados para que o jovem possa ingressar e 

participar do Projeto Jovem Aprendiz, oferecido pela Instituição?” 

Respondente Verbalização 

Diretor 

“O jovem pode ingressar no Projeto a partir dos 14 anos de idade. Nós temos um 

Curso preparatório que o Curso de Secretariado que dura 6 meses. Nesse Curso nós 

desenvolvemos aulas com 15 matérias que são direcionadas pelo Ministério do 

Trabalho. Com base nesta grade, os jovens são despertados para o mercado de 

trabalho. Também, as empresas costumam traçar o perfil de jovens que procuram.” 

Coordenadora 

Pedagógica 

“A idade dele de 14 até 23 anos, porque quando o aluno faz 24 anos ele é desligado 

automaticamente do Projeto. Nós fazemos uma capacitação com o critério que o 

CEPASA criou. Duas vezes por ano nós damos o Curso de Secretariado, e os alunos 

ficam na lista de espera e conforme as empresas vão precisando nós vamos 

encaminhando os jovens.” 

 

 

Através da análise dos respondentes é possível concluir que os principais critérios de 

seleção para ingresso ao Projeto são: idade mínima de 14 anos, e máxima de 24, e os jovens 

Fonte: Dados de Pesquisa, 2018. 

Fonte: Dados de Pesquisa, 2018. 
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precisam estar em dia com suas obrigações escolares, além de demonstrar interesse para 

participar do Projeto e dos Cursos que ele oferece. 

Também é possível concluir que o CEPASA atua na cidade de Unaí/MG como um 

instrumento de melhoria da qualidade de vida da comunidade local porque atua em parceria 

com a Pedagogia Social. Além de oferecer cursos que capacitam os jovens para o mercado de 

trabalho, o Diretor da Instituição, oferece para as pessoas um local onde elas podem ser 

acolhidas e escutadas.  

Ainda, de acordo com Diretor, a população que procura a Instituição ainda é muito 

carente e necessita do apoio que a Instituição oferece. A Pedagogia Social, portanto, atua de 

maneira silenciosa, mas eficaz, promovendo um ambiente que educador em espaços não 

escolares. 

 

Considerações Finais 

 

Esse estudo limitou-se a pesquisar a Instituição CEPASA, localizada no município de 

Unaí/MG, buscando investigar quais eram as contribuições que o local oferece para a 

comunidade local através da atuação da Pedagogia Social, uma importante área da Educação, 

que teve um notável crescimento ao longo dos anos.  

Através da entrevista semiestruturada realizada com o Diretor da Instituição, e com a 

coordenadora pedagógica atuante no momento, foi possível identificar que desde o seu 

surgimento inicial, o CEPASA trabalha para promover a melhoria da qualidade de vida da 

população local. Isso, através de projetos e capacitações que são ofertadas pela Instituição.  

Foi identificado que um dos projetos que a Instituição oferece é o Projeto Jovem 

Aprendiz, que capacita os jovens entre 14 e 24 anos de idade, para que seu ingresso no 

mercado de trabalho possa acontecer de forma mais fácil e mais cedo possível. O Diretor 

relatou que a população que procura o CEPASA ainda é muito carente e necessita do apoio 

que lhes é ofertada através da Instituição.  

Também foi possível concluir que a efetivação do trabalho referente à Pedagogia 

Social acontece nesse exato momento. Para as pessoas que são acolhidas pelo CEPASA, é 

oferecidos apoio e oportunidade para que elas possam expressar seus desejos e seus anseios. 

Nesse sentido, a Instituição se torna um local onde a educação não formal acontece, 

promovendo a devida socialização e integração de todos os indivíduos. 
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Através da Pedagogia Social pode-se levar a educação além do âmbito escolar, e leva-

la para outros lugares tais como: abrigos, empresas, penitenciárias, hospitais e ONGs. Tem-se 

na Pedagogia Social, a busca pelo resgaste e pela socialização daqueles que estão excluídos, 

seu maior princípio norteador, portanto, é trazer de volta para a sociedade, jovens e adultos 

que estavam à margem dela.  

Sobre as limitações observadas nesse trabalho, cita-se que para tornar o estudo mais 

enriquecedor, outras Instituições que trabalham com a Pedagogia Social podem ser 

investigadas e estudadas. Também é possível que outros profissionais que trabalhem com a 

Pedagogia Social, possam ser entrevistados, para que outras experiências possam ser narradas.   

Com base nessas conclusões, considera-se que os objetivos estipulados para serem 

estudados foram alcançados, assim como o problema de pesquisa foi respondido. Sugere-se 

para futuras pesquisas, que o assunto Pedagogia Social seja aprofundado para que cada vez 

mais outras pessoas possam ser conscientizadas sobre a importância da mesma.  
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EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL: uma história de vida por meio da 

oralidade 

 

 
Helen Cássia dos Reis Oliveira Souza1 

Marcelo Pereira de Souza 2 
  

 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo, explicitar a realidade de uma comunidade que 

tem na sua memória, uma educação com características formais e não formais, com as quais 

eles promovem uma verdadeira comum unidade dentro de um espaço de convivência. Dentro 

desse espaço, a cultura vai sendo passada de geração em geração, fazendo com que tradições 

que foram criadas há muitos anos, permaneçam de uma forma muito viva e cativante. Essa 

comunidade está localizada próximo à zona urbana de João Pinheiro-MG. As famílias que lá 

estão, buscam sobreviver com dignidade e muita dedicação, fé, perseverança e unidade. 

Objetiva-se de forma específica, mostrar a história educacional desse povo. Como os mais 

experientes foram educados? Como esses estão educando os seus descendentes? Há um 

conflito entre essas gerações? Objetiva-se ainda mostrar a força cultural dessa comunidade, a 

educação voltada à informalidade dentro do desenvolvimento da agricultura, pecuária, 

avicultura, apicultura e religiosidade. Com uma abordagem metodológica voltada à oralidade, 

portanto de cunho qualitativo, mostraremos como a comunidade do Vista Alegre é um 

assentamento que vem dando certo, se tornando uma alternativa de combate ao desemprego, 

ao analfabetismo, à redução do número de famílias que ficam na dependência de programas 

assistencialistas. A cada dia que passa, a comunidade vem crescendo em todos os sentidos, a 

união de cada um se faz presente no resultado que é coletivo. A individualidade é respeitada e 

valorizada, cada família com seu lote, seus desafios, mas a busca de solução é coletiva. Na 

comunidade Vista Alegre, a força de cada um, se faz na união de todos, como uma colmeia, 

cada um tem a sua função, e a soma dos esforços resulta na transformação da natureza, de 

uma forma sustentável e sólida, cada família vai vencendo a dura realidade que passa um 

sertanejo, essa vitória justifica-se pela unidade entre todos, na visão de que unidos, são mais 

fortes e irão mais longe, de mãos dadas. Uma corrente, cujos elos, se fortificam à medida que 

a vida lhes exige uma certa rigidez. Falta de recursos, dificuldade para manter os jovens na 

escola, falta de uma escola para os adultos/idosos. Cenário que vem mudando com a 

dedicação de cada um, para o sucesso de todos.  
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Palavras-chave: Communicate. Educacao. Escola.Trabalho. Sertão 

 

 

Abstract: This article aims to explain the reality of a community that has in its memory an 

education with formal and non - formal characteristics, with which they promote a true 

common unity within a space of coexistence. Within this space, culture is passed on from 

generation to generation, making traditions that were created many years ago, remain in a 

very lively and captivating way. This community is located near the urban area of João 

Pinheiro-MG. The members of the family that are there, seek to survive with dignity and great 

dedication, faith, perseverance and unity. It aims specifically to show the educational history 

of this people. How were the most experienced educated? How are they educating their 

descendants? Is there a conflict between these generations? It also aims to show the cultural 

strength of this community, education focused on informality within the development of 

agriculture, livestock, poultry, beekeeping and religiousness. With a methodological approach 

focused on orality, therefore of a qualitative nature, we will show how the community of 

Vista Alegre is a settlement that is working well, becoming an alternative to combat 

unemployment, illiteracy, and the reduction of the number of dependents of welfare programs. 

With each passing day, the community is growing in every way, the union of each one is 

present in the result that is collective. Individuality is respected and valued, each family with 

its lot, its challenges, but the search for solution is collective. In the Vista Alegre community, 

the strength of each one is made in the union of all, like a beehive, each has its function, and 

the sum of efforts results in the transformation of nature, in a sustainable and solid way, each 

family goes overcoming the harsh reality that passes a sertanejo, this victory is justified by the 

unity among all, in the view that united, are stronger and will go further, hand in hand. A 

chain, whose links are fortified as life demands a certain rigidity. Lack of resources, difficulty 

keeping young people in school, lack of a school for adults / seniors. Scenario that has been 

changing with the dedication of each one, for the success of all. 

 

Keywords: Communicate. Education. School.Work 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O objetivo desse artigo é saber quais são as contribuições educacionais e culturais, ou 

falta delas dentro da Comunidade do Vista Alegre. E de uma forma específica, saber quais são 

os problemas estrutural/educacional que afetam essa comunidade localizada no Sertão 

Mineiro; entender o porquê da existência de vários analfabetos, cidadãos que tiveram pouca 

ou nenhuma oportunidade para estudar.  

 Busca ainda, verificar se a falta de oportunidades dentro do Sistema Educacional 

Brasileiro é mera regulação do comportamento, ou se há um determinismo social. Explicitar 

como os moradores dessa comunidade são vítimas de um sistema nacional que prioriza certos 
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grupos econômicos e acaba por deixar de uma forma marginalizada parte de uma sociedade 

sem recursos financeiros, acarretando assim, maior divisão de classes e manutenção das 

diferenças sociais dentro do país.  

Pretende-se também mostrar como a educação formal é importante para a sociedade, 

como ela liberta o cidadão fazendo com que o mesmo acabe por sair de um estado social que 

se encontra e vá para outro estado social, cultural e econômico. 

 Da mesma forma, refletir como a falta de uma educação informal compromete o 

desenvolvimento de uma criança no processo formal de educação, o que traz graves 

consequências, deixando sequelas nas mais tortuosas formas de fracassos dentro da sociedade, 

como pode ser visto de acordo com Lampert:  

 

Aliás, é imperativo falar em especial sobre a educação dos filhos na família, 

já que, quando a criança entra na escola, traz toda uma bagagem formativa 

que vai determinar seu comportamento tanto em termos de sucesso como de 

fracasso, que podem acelerar ou emperrar o processo educativo sistemático 

que acontece no ambiente escolar.  (LAMPERT, 2000: 96)   
 

 O objeto da utilização social foi movido pela visão de que na nossa região, é costume 

observar o quanto os adultos não tiveram oportunidade de frequentar uma escola por ter que 

trabalhar ainda muito cedo, havia uma ideia de que o trabalho enobrece e por isso, quanto 

mais cedo trabalhar, melhor para a criança que irá aprender o ofício e ser respeitada; o 

trabalho era visto como um fator moral, devendo ser colocado em prática mesmo de uma 

forma prematura.  

 Será possível verificar que essa situação que ocorre no Sertão Mineiro em pleno século 

XXI, tem sua origem que remonta o Período Colonial, onde somente os filhos daqueles que 

detinham o poder econômico podiam estudar fora do país, assim, quem possuía bens era 

capaz de manter seu filho em uma boa escola no Velho Mundo. Ao contrário, o futuro parecia 

não ter outro final se não trabalhar para manter os interesses da família. Porém, nem todas as 

famílias que tinham grande poder aquisitivo permitiam que seus filhos estudassem.  A 

explicação para tal visão era a de que, o melhor a fazer para o futuro do filho era fazer com 

ele cuidasse dos negócios da família, e nessa máxima, cuidar do que pertencia à família não 

estava condicionado ao direito a estudar.  

 Havia também uma educação transmitida pelos jesuítas, mas essa não despertava 

interesse pelos senhores, pois o seu conteúdo não era visto com bom grado aos olhos dos 

senhores proprietários de terra e engenho, afinal, a educação jesuíta não objetivava preparar 
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uma pessoa para o trabalho, logo, os senhores não estavam satisfeitos com essa forma de 

educar, queriam algo que lhes trouxessem retorno no campo do trabalho.  

 

1.0 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Esse artigo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica que dá sustentação ao 

tema aqui desenvolvido, tais como, artigos, monografias, e livros.  

O instrumento metodológico usado para esse artigo foi a  História Oral ´por meio da 

entrevista, os dados foram coletados na própria comunidade, sendo que três entrevistas foram 

feitas no centro comunitário da comunidade e quatro foram realizadas na casa do entrevistado. 

Os objetos utilizados foram um gravador de mão, uma filmadora, caneta e papel. Com esses 

instrumentos, foi possível entrevistar sete pessoas, os dados foram devidamente organizados 

em pen drive para análise e transcrição da entrevista.   

 

2.0 O SISTEMA EDUCACIONAL NO PERÍODO COLONIAL E SUAS INFLUÊNCIAS 

NO SERTÃO MINEIRO AINDA HOJE  

 

 

A história do nosso país é muito rica, é visível o quanto o nosso Sertão Mineiro 

apresenta características peculiares, um povo acolhedor, cheio de costumes que nos remete a 

pensar a época das nossas avós, com seu jeito amigável, o cafezinho estava sempre à beira do 

fogão para que fosse servido ainda quente. E degustando essa iguaria, as rodas de causos 

sempre fazia parte da boa prosa entre amigos e familiares.  

Foi assim que conversei com o senhor José Nicolau, apelidado de “Zé Mandioca”. O 

Sr. José Nicolau contou-me a sua história de vida, revelou que a vida não foi e não está sendo 

fácil para ele. Desde muito cedo, precisou trabalhar auxiliando seu pai, realizando trabalhos 

pesados; ele cuidava do gado, fazia rapadura e outros serviços que precisavam ser realizados 

na zona rural onde nasceu e cresceu. A realidade em que vive o Sr. José Nicolau, retrata o que 

acontece no nosso sertão mineiro, cidadãos tendo que trabalhar ainda muito jovens, para 

ajudar seus pais no sustento da família, um processo que não se vê o fim, pois é como uma 

roda que gira, os filhos não têm oportunidade para estudar, assim como não tiveram seus pais, 

seus avós, seus trisavôs. Esse movimento sucessivo, presente na realidade atual, é resultado de 

centenas de anos atrás.  
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 Hoje, o Sertão Mineiro ainda guarda muito do que foi feito no do Período Colonial, 

onde a educação estava delegada apenas aos mais ricos, detentores da terra e dos meios de 

produção, da infraestrutura e da superestrutura; o trabalho braçal era delegado às famílias 

mais pobres, assim, esses não tinham oportunidade de mandar seus filhos para o “Velho 

Continente” para estudar ou até mesmo fazer parte do processo educacional realizado pelos 

padres da Companhia de Jesus. Logo, os que ficavam não tinham outra opção a não ser 

sujeitar-se a um sistema cheio de privilégios, como pode ser confirmado em Otaíza da 

seguinte forma:  

 

As condições objetivas que, portanto, favoreceram essa ação educativa 

foram, de um lado, a organização social e, de outro, o conteúdo cultural que 

foi transportado para a colônia, através da formação mesma dos padres da 

Companhia de Jesus. A primeira condição consistia na predominância de 

uma minoria de donos de terra e senhores de engenho sobre uma massa de 

agregados e escravos. Apenas àqueles cabia o direito à educação e, mesmo 

assim, em número restrito, porquanto deveriam estar excluídos dessa minoria 

as mulheres e os filhos primogênitos, aos quais se reserva a direção futura 

dos negócios paternos. (OTAÍZA, 2006:34) 

 

Essa situação nos permite entender o porquê de haver tantos cidadãos analfabetos ou 

com pouca instrução formal no Sertão Mineiro e de uma forma peculiar na Comunidade do 

Vista Alegre. Isso está diretamente ligado ao que aconteceu no país durante o Período 

Colonial, nesse período, a educação na colônia estava limitada à classe dominante, deixando 

excluídos, todos aqueles que não tiveram a sorte de pertencer ao grupo que detinha o domínio 

sobre os demais. Entre várias formas de dominação, a educacional se fazia constante até 

mesmo dentro da própria família que detinha os meios de produção, como evidencia Otaíza:  

 

Destarte, a escola era frequentada somente pelos filhos homens que não os 

primogênitos. Estes recebiam apenas, além de uma rudimentar educação 

escolar, a preparação para assumir a direção do clã, da família e dos 

negócios, no futuro. Era, portanto, a um limitado grupo de pessoas 

pertencentes à classe que estava destinada a educação escolarizada 

(OTAÍZA, 2006:34) 

 

Essa falta de democracia educacional ainda se faz presente, é o caso do Sr. José 

Nicolau, o que ele aprendeu veio por meio de uma educação informal, assim, aprendeu a ser, 

tratorista, enchedor de forno de carvão, a ser lavrador, vaqueiro, fazer queijo e requeijão e 

outros derivados do leite, ele ainda domina várias técnicas agrícolas, permitindo a ele, uma 

boa produção de laranjas, mandiocas e milho. Tudo isso foi adquirido com o passar do tempo, 
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ou seja, um aprendizado obtido por meio da informalidade.    

Os irmãos do Sr. Nicolau também tiveram o mesmo destino, distante da escola, o 

objetivo era trabalhar como tudo aquilo fosse o único caminho, o mais seguro para que 

tivessem alimentos e moradia, era visto como algo natural, como se não houvesse uma outra 

opção, estudar por exemplo. Isso ficou explícito quando o senhor José Nicolau nos disse 

assim:  

 

“Eu sempre tive que acordar cedo, pegar o cavalo, colocar no engenho, aí 

eu ia moer cana, muita cana tinha que moer para fazer rapadura, não era 

fácil, aquilo quando dava cedo da noite já estava começando o trabalho 

duro, de madrugada dava tanto sono que era perigoso dormir e o engenho 

comer a mão da gente, era mesmo, muito perigoso. Mas só que antes mesmo 

do dia clarear, duzentos livros de garapa já estava pronta, isso ia para o 

tacho e tinha quem batia outros continuava moendo e logo tinha rapadura 

pronta. Era  assim a vida, era fácil não nego”.  

 

Vida semelhante também era a do Sr. Antônio, segundo ele, sempre viveu na zona 

rural, aprendeu a capinar ainda cedo, tirar leite do gado e lidar com a vida na roça. O senhor 

Antônio cursou até a quarta série, pois, no sertão onde passou os primeiros anos da sua vida, 

não havia mais oportunidade para estudar, o ensino formal era somente da primeira a quarta 

série.   

 Segundo o Sr. Antônio, era comum as crianças deixarem de estudar para trabalhar, 

estudar não era visto como algo importante como hoje, afirma ele, “antes quem chegasse até 

o quarto ano, já estava bom demais, parecia que aquilo era o fim, não havia incentivo e nem 

jeito de continuar, tudo era distante da cidade, morar na cidade não tinha jeito, nos todos 

estávamos na roça”.  

 Essas palavras do Sr. Antônio reafirmam o que foi possível presenciar durante as 

nossas visitas em cada casa do assentamento, histórias diferentes mas com o mesmo enredo, a 

falta de educação disponível para o cidadão do campo. A falta de uma educação formal, capaz 

de ser um instrumento de mudança e melhor qualidade de vida para esses cidadãos.  

 Perguntamos ao Sr. Antônio como foi a infância dele, de uma forma clara e direta ele 

não negou a dura realidade que viveu no passado assim:   

  

“A minha infância foi muito triste, vivo satisfeito hoje porque a gente não 

estranha tanto pelo que já passamos a um tempo antigamente, para estudar 

era muito difícil, a gente levantava cedo, morava longe, andava era de a pé, 

não tinha merenda, não tinha dinheiro, via os outros comer e a gente ficava 

com fome, era tudo muito longe, descalço não tinha blusa de frio, naquele 

tempo fazia frio, muita chuva, e no mais tudo isso, quando chegava, 
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almoçava e garrava no batente, pegava firme no batente mesmo; trabalhava 

muito e ninguém tinha nada, não sei porque era desse jeito. Hoje, o povo 

trabalha pouco mas vai misturando; professor era muito difícil, rígido numa 

braveza danada naquele tempo era assim, tinha castigo dos mais pesados. 

Daí por diante, a gente fez o quarto ano e dizia que estava diplomado”.   
 

Impressionante a percepção do Sr. Antônio, quando disse: “A gente fez o quarto ano e 

diziam que estávamos diplomados”. Essa era a ideia, falar que uma pessoa estava 

“diplomada” para que seus sonhos fossem ali sufocados, era a maior oportunidade que se dava 

aos trabalhadores do sertão, a quarta série, junto a isso tudo, a ideia de que tudo havia 

terminado, era o fim, não tinha mais como seguir em frente; e quem se aventurava a arriscar? 

Hoje, o Sr. Antônio percebe que foi pouco, mas, na época, quantos perceberam o quanto era 

pouco?  

Os índices de evasão e de repetência nas escolas primarias em meados do século XX, 

eram altos, os fatores eram diversos, desde a necessidade de trabalhar para terem um ganho e 

ajudar a sustentar a família. Isso afunilava o sistema educacional, poucos chegavam a 4ª. série 

devido às condições sociais precárias como afirmam Diane Valdez e Lúcia Maria de Assis.  

 

Além desses fatores, os índices de evasão e de repetência nas escolas 

primárias eram elevados, em 1958, de cada mil alunos que iniciavam a 1ª. 

serie, apenas 411se matriculavam na 2ª. série, 305 matriculavam-se na 3ª. 

série e apenas 203 chegavam a 4ª. série, ou seja, um sistema educacional 

bastante afunilado devido às condições escolares e sociais precárias daquela 

época.  (VALDEZ E ASSIS, 2016: 190)   
 

O povo sofrido não tinha opção de escolha, o direito à educação lhes era negado, o 

destino parecia que já havia sido traçado, assim como o pai, o filho sabia que a roça era o seu 

lugar. Mas, será que alguém já nasce com o destino traçado? Obviamente que não, mas é fácil 

perceber o quanto a vida dos trabalhadores do Sertão Mineiro sofreu um duro golpe, um golpe 

que passa pela falta de liberdade e escolha, falta de oportunidade e livre iniciativa.  

Diante desse fato, é oportuno questionarmos sobre que espécie de democracia vivemos 

nesse país. Em pleno século XXI, colhemos o que foi plantado no passado e o que nos deixa 

perplexos é que as supostas mudanças na estrutura da educação brasileira, não são feitas de 

forma eficaz e satisfatória, pois ainda não vivemos uma democracia que valorize a educação 

escolar, embora, não seja difícil perceber o quanto o Estado pretende passar, de uma forma 

ideológica, a ideia de que vivemos em um país de todos. Essa falta de democracia fica 

explícita na obra de Elie Ghanem:   
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Se não se pode conceber qualquer sociedade contemporânea sem o 

funcionamento regular de um sistema escolar, menos ainda se pode imaginar 

um país democrático que não ofereça educação escolar aos seus habitantes. 

Desde que esta se tornou um direito, a existência de pessoas não-assistidas 

pelos serviços escolares atenta contra o princípio da igualdade de direitos, ou 

seja, contra o respeito aos direitos fundamentais, já que a educação é um dos 

direitos também considerado um direito fundamental do ser humano. 

(GHANEM, 2004:39) 
 

Se a educação é um direito fundamental do cidadão, a existência de jovens e adultos 

que não tem acesso ao processo educacional, fere o princípio da igualdade entre os cidadãos, 

pois nunca haverá igualdade de fato enquanto houver desigualdade no meio educacional. É 

sombria a manutenção de uma ordem que se iniciou a mais de quatro séculos e ainda se faz 

presente; por isso, é urgente que se faça a democratização do acesso à escola, atendendo 

assim, o que se diz na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como afirma Ghanem:  

 

Estender horizontalmente a escolarização significa, de modo geral, dotar os 

indivíduos de capacidade favoráveis para reivindicar e mesmo para exercer 

tanto as liberdades quanto os direitos, capacidades nas quais avulta o 

domínio da linguagem escrita e do cálculo elementar, pela possibilidade de 

acesso que abrem ao estoque de conhecimento existente. A oferta de 

escolarização diz respeito expressamente ao cumprimento do artigo 26 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, segundo o qual toda pessoa 

tem direito à educação, que deve ser gratuita, ao menos na instrução 

elementar e fundamental. (GHANEM, 2004:41) 
 

 Depois de percorrer parte do Sertão Mineiro dentro do Assentamento do Vista Alegre, 

evidenciamos o quanto a falta da escolarização para os antigos moradores dessa comunidade 

afetou o presente deles. Hoje, esses cidadãos procuram reescrever a sua história, sabendo que 

é impossível mudar o passado, são movidos pela pretensão de não repetir a mesma história 

para os seus descendentes.  Assim, todos os jovens que moram no assentamento, ajudam seus 

pais na produção de hortaliças, na pecuária, na produção de farinha, na produção de derivados 

de leite, plantam lavouras para subsistência e realizam outros trabalhos pela manhã, pois a 

segunda metade do dia é destinado aos estudos na escola pública na zona urbana.  

Essa atitude mostra que em um país que possui tanta terra, jamais poderia haver 

pessoas passando fome, a produção por meio de pequenas comunidades deveria ser 

incentivada nos quatro cantos do país, pois, o sucesso educacional de um cidadão, está 

diretamente ligado a sua alimentação desde criança como afirma Pilleti (2003, p. 68) “E como 

uma criança que passa fome pode ser bem sucedida na escola? É muito difícil, 

principalmente pelo fato de que a escola não está organizada para atender a tal criança”.  
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Esse problema que ainda se faz presente no Brasil não está na falta de terra ou até 

mesmo na produção de alimentos, o grande problema é a falta de equidade quando o assunto é 

planejamento agrário, pois temos ainda uma política que privilegia a concentração de terra nas 

mãos de poucos, o incentivo para a produção está voltada para a agricultura de exportação, 

onde o grande produtor abastece o mercado externo e o interno. Ao pequeno produtor do 

Sertão Mineiro, de uma forma peculiar no Assentamento Vista Alegre, é colocado em prática 

o uso do aprendizado não formal, por meio de gerações, o conhecimento foi sendo passado de 

pai para filhos e hoje, é indubitável o quanto esses pequenos trabalhadores rurais, vem 

contribuindo com a produção de alimentos para a cidade de João Pinheiro-MG.   

 O senhor Osniro conta a sua história, destaca que não teve oportunidade para estudar, 

os seus pais sempre lhe exigiu disciplina e trabalho, assim, ele não foi alfabetizado, morou em 

vários Estados do país, saiu de Minas Gerias e andou de norte a sul. Hoje, morador do 

assentamento, o Sr. Osmiro trabalha prestando serviço para um fazendeiro, onde cuida de toda 

a produção da fazenda. Nos momentos livres, participa das atividades culturais e religiosas da 

comunidade. Mas o que retirou a possibilidade dele estudar? A resposta vem assim:  

 
“Eu não tive oportunidade de estudar, vivi assim sem pai e sem mãe; 

vivendo de um lugar a outro, sem parar; hoje eu vivo assim, em muitas 

partes do Brasil igual eu estou aqui hoje; já vivi fora de Minas e agora estou 

aqui. Tem acontecido muita dificuldade, depois que entrou essa tradição de 

bandido entrar nas fazendas e roubar; eu já fui baleado na minha casa, 

estou com uma bala na minha cabeça hoje, mas, mesmo assim gosto da 

minha comunidade, gosto de ter um amigo assim como você, sou um homem 

bruto trabalhador, otimista. Sou velho mas gosto de andar trajado, bem 

bonito, isso é um dever do homem né? Andar tranquilão né? Não sou 

andarilho, sou um homem do Brasil, um homem que todo mundo procura, 

assim, fui procurado e agora vivo aqui nessa região”.  

 

 Dura realidade como conta o Sr. Osmiro, órfão de pai e mãe, iniciou bem cedo no 

trabalho rural, segundo ele, por vários lugares por onde passou, poucos tinham escola e onde 

tinha, o acesso era restrito somente aos filhos dos donos da terra. Segundo o Sr. Osniro,  lhe 

impediram o acesso a educação, e sempre ouvia a mesma justificativa:   

“Você não precisa ir para a escola, precisa aprender a trabalhar, porque trabalhando você 

irá virar um homem. Ficar à toa para estudar só traz problemas para todo mundo, tem muito 

serviço aqui, quando chegar a época das águas, aí você estuda”.   

É estarrecedor o quanto o trabalho infantil era mais valorizado que a educação formal, 

estudar estava em segundo plano, a criança precisava “virar homem” e isso significava 
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trabalhar muito cedo. Assim, o futuro do Sr. Osniro ficou fadado àquela situação, muito 

jovem, não teve como sair do meio onde foi colocado, ela não teve escolhas, não escolheu a 

família onde nasceu, não escolheu a morte dos seus pais, não escolheu a família que o adotou, 

logo, o Sr. Osniro ficou condenado ao meio em que viveu e não obteve nenhum elemento de 

poio externo que pudesse mudar essa situação de total falta de politização da educação, 

responsável pela qualidade de vida do indivíduo e de toda a sociedade como afirma Delors.  

 

No mundo inteiro, a educação suscita um interesse crescente. Conforme os 

interlocutores, ela é considerada, sucessivamente, como a chave da 

prosperidade econômica futura, como o instrumento privilegiado da luta 

contra o desemprego, como o motor do progresso científico e tecnológico, 

como a condição sine qua non da vitalidade cultural das sociedades cada vez 

mais orientadas para o lazer, como ponta-de-lança do progresso social e da 

igualdade, como a garantia de preservação dos valores democráticos, ou 

como o passaporte para o êxito individual. (DELORS, 2005:20) 

 

 Percebe-se que não há como separar desenvolvimento e crescimento econômico da 

politização da educação, países desenvolvidos investiram na educação como condição vital, 

para a prosperidade da ciência e cultura. Perceberam que a politização da educação, funciona 

como a mola propulsora do progresso social e da igualdade entre os indivíduos, da realização 

material e cultural do cidadão. Não tem como negar, esse é um caminho que já foi percorrido 

em outros países, e o resultado positivo ficou estampado de uma forma visível, e acessível a 

todos; só não percebe quem ainda tenta manter seus privilégios negando o que há de mais 

elementar dentro de um país, a politização da educação.  

 Essa situação se repete em várias partes do país, no Sertão Mineiro não é diferente, 

como vimos anteriormente e como vamos analisar o caso da Dona Maria Conceição, uma 

senhora muito dedicada no dia-a-dia, tem compromisso com a comunidade e participa das 

festividades que são realizadas no Assentamento do Vista Alegre; tendo que se casar muito 

cedo, o futuro educacional de Dona Maria Conceição não teve êxito, ela cursou até o terceiro 

ano do Ensino Fundamental, como a mesma afirma:  

 
“Eu tive uma infância muito difícil porque, eu morava na fazenda Rio Verde 

com meus pais, eu perdi minha mãe quando eu tinha nove anos, meu pai 

ficou viúvo com três filhos, aí eu e meu irmãos mais velhos ficamos em uma 

fazenda chamada Buritizinho, nós estudamos lá por uns três anos, depois o 

nosso pai levou a gente para a cidade, meu pai tocava lavoura vários tipos 

de lavouras, ele plantava e colhia; eu só estudei até a quinta série, meu 

irmão também, eu ficava olhando meus irmãos mais novos, quando meu pai 

levou a gente para roça para trabalhar, eu trabalhava e cuidava dos meus 

irmãos menores, foi quanto eu casei na roça,  tinha só dezesseis anos,  eu 
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tive meus filhos lá, são três. Voltei para a cidade para meus filhos 

estudarem,  eu ficava na cidade para os filhos estudarem e meu marido na 

roça trabalhando”.  

 

É perceptível a mudança de mentalidade de Dona Conceição em relação aos seus pais, 

ela foi para roça muito jovem, casou e lá teve seus filhos na roça, e mesmo tendo pouca 

oportunidade para estudar, ela teve uma visão totalmente diferente dos olhares da época, um 

olhar de cidadã, de quem procura a mobilidade social.  Dona Conceição havia voltado para a 

roça a mando do seu pai, agora via uma possibilidade de mudar o destino dos seus filhos, e foi 

assim, quebrando paradigmas, que ela foi para a cidade em busca de uma educação formal 

para os filhos, em busca de um futuro considerado melhor para eles, procurando livrá-los da 

exclusão social.  

Mas o fato dos filhos da Dona Conceição estudarem mudaria a situação daquela 

família? Teria a educação formal meios para transportar os filhos de Dona Conceição  que se 

encontravam morando na zona rural para outro estado? Um estado de melhor percepção pela 

vida e valores culturais, científicos e humanos? Ela acreditou, deixou o seu marido, seu lar 

para assegurar uma educação aos filhos, uma educação que ela não teve.  

Essa falta de oportunidade está diretamente ligada à estrutura da administração básica, 

pois como foi possível perceber, o sistema de ensino dentro do sertão sempre atendeu a uma 

classe dominante, e de uma forma implícita, manteve a exclusão por um meio sócio espacial. 

A estrutura proposta durante a vida escolar dos entrevistados, não contemplou aqueles que 

moravam na zona rural, ao contrário, proporcionou uma distancia entre os que eram “bem-

nascidos” e moravam na cidade e aqueles que não eram. Um sistema burocrático organizado 

formalmente acaba por permear as diferenças juntamente com a exclusão social como afirma 

Thomson:  

 

O sistema de educação escolar brasileiro, como instituição social, tem de 

realizar objetivos que lhe são propostos pela sociedade. A educação básica, 

como parte integrante do sistema de ensino brasileiro, tem objetivos 

específicos a cumprir em nossa sociedade atual. Assim, ao estudarmos a 

estrutura administrativa desse sistema, o aspecto formal estabelecido pela 

legislação não podemos deixar de falar em burocracia. Nesse sentido, 

burocracia significa um tipo hierárquico de organização formal. Como a 

forma burocrática da organização tornou-se dominante em todas as 

sociedades modernas da atualidade, o seu estudo tem merecido a atenção e o 

interesse dos estudiosos e pesquisadores do campo das Ciências Sociais. 

(THONSON,2004:137)   

 

Essa burocracia fez com que o sistema educacional brasileiro ficasse permeado de 



 
 

 

154 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 08- Jan-Dez 2018 

vícios, fazendo com que graves problemas viessem à tona, como os externados acima. Isso 

tudo é proveniente de um sistema que tem em suas fileiras profissionais com perfil voltados a 

manutenção do poder de um determinado grupo.   

O nosso sistema educacional possui vários vícios, entre eles, um sistema que limita o 

cidadão, trata a todos com o mesmo olhar, não está atento aos que são individuais, como 

esclarece Jacques Delors no seu livro intitulado como, Educação: Um tesouro a descobrir:   

 

A educação pode ser um fato de coesão, se procurar ter em conta a 

diversidade dos indivíduos e dos grupos humanos, evitando tornar-se um 

fato de exclusão social. O respeito pela diversidade e pela especificidade dos 

indivíduos constitui, de fato, um princípio fundamental, que deve levar à 

proscrição de qualquer forma de ensino estandardizado. Os sistemas 

educativos formais são, muitas vezes, acusados e com razão, de limitar a 

realização pessoal, impondo a todas as crianças o mesmo modelo cultural e 

intelectual, sem ter em conta a diversidade dos talentos individuais. 

(DELORS, 2005:54) 
 

É inequívoco o quanto é urgente termos uma educação que tenha um olhar difuso, para 

que todos os grupos sociais possam participar efetivamente do processo educacional e evitar 

que haja divisões e exclusões sociais, para isso é preciso que haja respeito pelas diferenças, 

pela especificidade, afinal, as inteligências são múltiplas, não há uma única forma de ensinar, 

assim como não há uma única forma de aprender.  

Na medida em que o professor possibilitar o ato reflexivo por parte do aluno, permitir 

que ele reflita sobre a realidade que o cerca e contextualize essa realidade com a vida dos seus 

antepassados, esse aluno terá a oportunidade de não submeter a mesma realidade que tivera 

seus antepassados; terá a oportunidade de ver o mundo com outros olhos, terá uma visão 

descortinada e pronta para ser o protagonista de sua própria história. Para isso, é preciso 

discutir a realidade em que esse educando está inserido, sua experiência social como afirma 

Paulo Freire:  

 

Porque não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva 

associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a 

violência é a constante e a convivência das pessoas é muito maior com a 

morte do que com a vida? Por que não estabelecer uma “intimidade” entre os 

saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles 

têm como indivíduos? A ética de classe embutida neste descaso? Por que 

dirá um educador reacionário pragmático, a escola não tem nada a ver com 

isso. A escola não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-los 

aos alunos. Aprendidos, estes operam por si mesmos. (FREIRE, 2015:32)   
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É salutar que tenhamos uma educação voltada à prática transformadora, voltada a 

valorização da vida, das habilidades individuais, que tenha na sua essência, a busca por uma 

igualdade de direitos, que seja uma educação edificada na plataforma da verdade, 

compromissada com a justiça e que ande de mãos dada com a democracia. Para que isso 

aconteça, é preciso que tenhamos mudanças de paradigmas, fazendo com que os modelos de 

planos educacionais cujo resultados estão lado a lado com a inércia, deixem de ser 

apresentados como afirma Isabel Alarcão:  

 
Assiste-se hoje uma forte inadequação da escola para fazer face às demandas 

da sociedade. Diante das rápidas convulsões sociais, a escola precisa 

abandonar os seus modelos mais ou menos estáticos e posicionar-se 

dinamicamente, aproveitando as sinergias oriundas das interações com a 

sociedade e com as outras instituições e fomentando, em seu seio, interações 

interpessoais. A mudança de que a escola precisa é uma mudança 

paradigmática. Porém, para muda-la, é preciso mudar o pensamento sobre 

ele. (ALARCÃO,2001:15) 

 

Constatamos que o modelo de escola pública que temos hoje salvo raras exceções, é 

um modelo que não está comprometido em refletir e colocar em prática essa mudança 

paradigmática, temos um modelo educacional que acaba reproduzindo a dura realidade dos 

entrevistados.  Entretanto, há escolas propondo mudanças, trabalhando em parceria com a 

comunidade, propondo espaços culturais, do desporto, permitindo espaços de convivência e 

troca de experiências.  E isso é o que vem acontecendo em uma determinada escola estadual 

de João Pinheiro-MG, onde todos os professores realizam projetos relacionados a diversos 

valores, e um grupo de professores realizam um projeto chamado “O futuro se faz agora”, este 

tem o objetivo preparar os alunos para o vestibular; o projeto foi iniciado com 35 alunos e 

hoje já conta com 48 estudantes do Ensino Médio.   

 

3.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O espaço de convivência dentro da comunidade do Vista Alegre se faz de uma forma 

harmoniosa, as novas gerações vão aprendendo diferentes habilidades no campo da avicultura, 

pecuária, apicultura, agricultura entre outras. Esse conhecimento informal vem sendo passado 

pelos mais experientes aos mais novos, e isso tem sido um elo entre gerações.   

Entretanto, os mais experientes não querem que seus descendentes tenham uma vida 

como a deles, uma vida dedicada ao trabalho e falta de oportunidade para estudar, foi assim 
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com todos os entrevistados, quando jovens, a prioridade era sempre o trabalho, o estudo 

estava sempre em segundo plano e não era visto como algo promissor. Para que as novas 

gerações do Vista Alegre não tivessem o mesmo fim que teve os mais experientes, a 

comunidade se organizou e pediu um transporte escolar a prefeitura do município, por meio 

deste, os estudantes assistem às aulas na zona urbana, durante os turnos matutino e vespertino.  

Contudo, observamos que o simples acesso à escola não é o suficiente para esses 

jovens obterem sucesso profissional, ao conversarmos com alguns alunos, ficou explícito o 

quanto esses precisam melhorar seus conhecimentos formais.  

Dessa forma, utilizando de uma pesquisa bibliográfica, constatamos que a escola 

também precisa de uma reforma urgente, uma escola que seja mais reflexiva, capaz de 

apresentar à sociedade alunos reflexivos, senhores de si, com capacidade para combater as 

ideologias dominantes, transmissoras de ideias cujo objetivo é regular o comportamento 

humano. Para isso, a escola não pode ser mera transmissora do conhecimento, mas uma 

instituição comprometida com a mudança social, cultural, política e econômica do educando.   

Ao visitarmos várias escolas onde estudam os jovens do Vista Alegre, vimos que há 

escolas que estão comprometidas com essas mudanças, trabalham valores de uma forma 

interdisciplinar, realizam projetos e buscam a harmonia entre seus educandos.  

De uma forma específica, juntamente com um grupo de oito professores, criamos 

dentro da escola onde lecionamos, um cursinho preparatório para o vestibular, que já conta 

com 48 alunos participando efetivamente das aulas. Entre os alunos, destacamos a Mariana, 

ela passou a morar na zona urbana para poder estudar no cursinho, fazer o vestibular com o 

objetivo de conquistar seu sonho, o de ser uma dentista. Segundo ela, diferente do que fizeram 

com seus pais, ninguém fará dormir os seus sonhos.  
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A CONTRIBUIÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS PARA A PRODUÇÃO DE 

MEMÓRIA DA ESCOLARIDADE 

 

 

Lourismar da Silva Barroso1  

Ariadne Joseane Quintela Felix2  
 

 

Resumo: A escola foi, há muito tempo, quase que a única fonte de conhecimento dos 

estudantes. Com a ascensão e democratização dos meios de comunicações e da tecnologia, os 

estudantes de todas as idades vêm tornando-se bastante informados, com acesso a todos os 

tipos de dados e de maneira muito mais rápida. Ainda assim, mantém-se sólida a função do 

professor como mediador entre aluno e a busca pelo conhecimento. Desta forma, o docente 

não precisa se sentir inseguro com o aumento crescente das informações, nem tampouco 

inútil. Deve, contudo, atentar-se a um novo modelo de educação (Mediação Tecnológica), 

com ajustes que possibilitem maior aproveitamento de seus ensinamentos, viabilizando uma 

maior conectividade com as demandas crescentes dos jovens. Há muitas maneiras de atrair os 

estudantes por meio de uma aula dinâmica (temática), interessante, proveitosa, que transmita 

um conteúdo útil aos estudantes e os faça participar de forma mais aprofundada e ativa. Para 

isso é, preciso desenvolver estratégias que sejam alinhadas com as reais necessidades e 

expectativas dos estudantes, especialmente os adolescentes. 

 

Palavras-chave: Escola. Tecnologia. Temática.  

 

 

Abstract: The school was, long ago, almost the only source of knowledge of the students. 

With the rise and democratization of the media and technology, students of all ages have been 

becoming highly informed, with access to all types of data and much faster. Nevertheless, the 

function of the teacher as a mediator between the student and the search for knowledge 

remains solid. In this way, the teacher does not have to feel insecure with the increasing 

information increase, nor is it useless. However, attention must be paid to a new model of 

education (Technological Mediation), with adjustments that allow greater use of its teaching, 

making possible greater connectivity with the growing demands of young people. There are 

                                                 
1  Mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS. Especialista em 

Arqueologia da Amazônia pela Faculdade São Lucas, graduado em história pela Universidade Federal de 

Rondônia. Pesquisador do GEPIAA-UNIR. Experiência Profissional: Prof. de Pós-Graduação da Faculdade 

Católica de Rondônia; Faculdade Santo André em Presidente Médici, Faculdade Uniron. Professor Enadista da 

Fimca. Formador Regional do PNEM e da DGE (Diretoria Geral de Educação – SEDUC), professor da 

Mediação Tecnológica de Rondônia. E-mail: barrosolourismar@gmail.com 

 
2 Mestre em Educação, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia da área 

de Ciências Humanas e Tecnologias no Ensino Presencial e a Distância. Atua como chefe de departamento de 

produção de EaD/IFRO, responsável pela produção de conteúdo para cursos técnicos, de formação inicial e 

continuada (FIC) e de pós-graduação. É líder do Grupo de Pesquisa em Educação a Distância/GPED, tem 

experiência na formação continuada de professores, atuando na educação básica e superior, desenvolve pesquisas 

na área de tecnologias, gestão e políticas educacionais. 

 

Recebido em 30/05/2018 

Aprovado em 22/07/2018 

 

mailto:barrosolourismar@gmail.com


 
 

 

159 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 08- Jan-Dez 2018 

many ways to attract students through a dynamic (thematic), interesting, helpful lesson that 

conveys helpful content to students and engages them in a more in-depth and active way. To 

do this, I need to develop strategies that are aligned with the real needs and expectations of 

students, especially teenagers. 

 

Keywords: School. Technology. Thematic. 

 

 

“Até o fim da vida, considerei o estudo uma obrigação e 

meu alimento intelectual” (D. Pedro II).  

 

 

Introdução 

 

Nos últimos anos temos acompanhados o dia a dia dos professores nas escolas 

públicas de Rondônia, com suas aulas repetitivas e monótonas, é muitas vezes obrigado a 

seguir um cronograma estabelecido ainda na semana pedagógica do início do ano letivo, onde 

tudo parece ser flexível pelas instituições, mas não é! Tendo que usar toda a apostila ou livro 

que foi adotado pela instituição porque o “pai está pagando para ser usado mesmo”! Nesse 

conceito de exigência e regras, não há um mecanismo que possa avaliar a autoestima dos 

discentes, uma forma de incentivá-lo ou gerar prazer para que continuem frequentando o 

ambiente de ensino.  

O que temos presenciado muitas vezes, é que o planejamento exigido por lei serve 

apenas para cumprir horário, conforme a legislação vigente estadual, não chegando a 

contemplar uma nova forma de abordagem de ensino, o horário de planejamento serve apenas 

para correções de cadernos, bate papos e alguns preparativos de atividades ou provas para os 

dias subsequentes, o que nos deixa muitas vezes estático quanto ao método de ensinar. Talvez 

se tivéssemos um acompanhamento pedagógico que colaborasse com ideias e incentivos, 

poderíamos ter um novo olhar para a educação.   

Quero lembrar que desde, quando o método de ensino foi estabelecido ainda no 

primeiro império por D. Pedro I, pouca coisa mudou.   

 

A partir da Lei de 20 de outubro de 1823, já no Primeiro Reinado, a qual 

dava plenos direitos a qualquer cidadão de abrir uma escola elementar sem 

obrigações de exame, licença ou autorização, incentivando assim a criação 

de escolas particulares. E também por meio da Constituição de 1824, na 

qual o Imperador D. Pedro I estabelece a instrução primária gratuita aos 

cidadãos do Império. Um dos objetivos da educação, naquele momento, era 
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contribuir para afirmação das identidades nacionais, legitimando o poder 

político vigente. Em 15 de outubro de 1827 foi decretada a primeira Lei de 

Instruções Pública conhecida com Decreto das Escolas de Primeira Letra, o 

que se configurou em uma tentativa formal de organização da instrução 

primária. (AGUIAR. 2015 p.30)  

 

 Portanto, poucos são os professores que ousam em desafiar a educação, os que de fato 

pensam diferentes e age diferente, como menciona CUNHA 1989, de que a “ideia de que o 

professor se educa na prática da educação é fundamental para reorientar a pesquisa e a ação 

daqueles que se envolvem com a área. A concepção de ensino e as práticas realizadas pelo 

professor certamente terão de ser diferenciadas conforme os objetivos se direcionem à 

internalização ou a conscientização”. Portanto, esse grupo de professores vem crescendo a 

cada ano, com sua forma de transmitir e prender atenção dos seus estudantes, tudo em nome 

de um ensino de qualidade, com métodos que possam atrair os olhares e aguçar a curiosidade, 

nesse caso, quero lembrar que todas as formas de ideias são aceitas, desde que no final 

possamos ter um resultado satisfatório, como já dia dizia Freire: 

 

Se o professor tradicional está alienado em relação a suas próprias condições 

de trabalho e não luta para modificar essa realidade, é muito provável que 

ele também não tenha amadurecido, em sua consciência, para a necessidade 

de transformar a sociedade em que vive. Acreditando estar prestando uma 

grande contribuição à educação do país, apenas reproduz os conteúdos dos 

livros didáticos quase sempre anacrônicos e enviesados. (FREIRE, 2015) 

 

Como a educação é um ofício e ser professor é ter qualificação e habilidades para tal, 

não é qualquer pessoa que tem afinidade para ensinar, transmitir e repor conhecimentos. A 

paciência e o desejo de despertar no estudante curiosidades são valores relevantes para um 

futuro profissional. Mesmo sabendo da importância da educação, nosso imperador D. Pedro II 

deixou registrado seu sentimento ao falar:  

 

Em visita realizada em 28 de abril de 1858 ao Colégio Calógeras, quando 

demonstrou sua inclinação para mestre-escola e, anos mais tarde, diante do 

manifesto republicano ocorrido em 1870, quando afirmou ao Marquês de 

São Vicente:” se os brasileiros não me quiserem para seu Imperador, irei ser 

professor. (AGUIAR. 2015. p. 126).  

 

O sentimento expresso pelo imperador nos enche o peito de orgulho em saber que sua 

Majestade o Imperador do Brasil, tinha inclinação para lecionar, quem diria! Afinal, D. Pedro 
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II era um estudioso nato e disciplinado, poliglota, amante das Ciências Naturais, conhecia o 

mundo através da leitura, também viajava com seus próprios recursos, fazia empréstimos para 

realizar suas viagens particulares. Foi D. Pedro II que inaugurou oficialmente as viagens 

pagas à prestação no Brasil, isso mesmo! Sem ter que pedir ajuda para o parlamento 

brasileiro, muito menos escoltas para suas viagens. Patrocinava estudos e incentivava outras 

pessoas com suas invenções, como foi o caso de Graham Bell sobre o telefone, D. Pedro II 

comprou o primeiro telefone do mundo sendo inventado pelo inglês de Edimburgo.  

Chegamos ao século XXI, percebemos que os estudantes preferem se socializar pela 

internet e obtém as informações de que precisam quase sempre online, sua relação com a 

realidade já não é a mesma vivida há alguns anos por seus pais e professores. Sua maneira de 

se comunicar com o mundo é completamente distinta e, como consequência, sua forma de 

aprender também mudou. Isso implica a necessidade de outras mudanças também na forma 

de ensinar, afinal, o processo de aprendizagem continua envolvendo a comunicação entre o 

professor e os estudantes, e falar a mesma linguagem usada há anos não surtirá os mesmos 

efeitos de antigamente hoje em dia.  

Dessa maneira, temos acompanhado a tecnologia ganhando a preferência das crianças, 

adolescentes e jovens de todas as faixas etárias. Não vemos mais brincadeiras com 

brinquedos convencionais, artesanais ou até mesmo aqueles feitos a mão por crianças de 

outrora. Estamos presenciando uma geração que troca um bom livro por um aparelho de 

celular que ganha sua atenção com aplicativos interessantes. A atenção que foi um dia 

exclusivamente dos livros, que mesmo resistindo aos avanços tecnológicos, buscou-se 

consolidar através dos e-books uma maneira de leitura através das telas de tabletes e 

smathfones.  

As escolas estão tendo que se adaptar para driblar as dificuldades vividas atualmente 

pela forma de pensar dos seus estudantes. Em muitos casos a internet está substituindo o 

professor, a sala de aula e o próprio espaço de convivência, criaram-se então ambientes e 

aulas virtuais onde se prendem em seus mundos particulares. Dessa forma, cabe ao professor 

propor desafios às suas turmas, já que isso gera engajamento e motivação do que os 

exercícios rotineiros. Com essa inovação cibernética, alguns estudantes estão ficando cada 

vez mais apáticos alienados3, sem senso críticos, sem debates e discordância em torno de uma 

                                                 
3 Leôncio Basbaum, historiador e médico, se apresenta com um dos mais radicais marxista, procurou definir o 

conceito de alienação sob o prisma da psiquiatria. Assim, afirma que “originalmente e ainda hoje a alienação é 

um termo que designava uma forma de perturbação mental, como a esquizofrenia, uma perda da consciência ou 

de identidade pessoal”.(FREIRE, 2015). 
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temática aplicada em sala de aula. Já em outra, temos estudantes que sabem conciliar o 

mundo virtual do real.  

 
                                                   Barão do Café          Foto: Lourismar  
  

Os registros de visitas nas bibliotecas das escolas púbicas e particulares caíram 

drasticamente, seus acervos estão ultrapassados, ambiente mal refrigerado, espaço muitas 

vezes apertado e arranjado, e em alguns casos, esse espaço foi suprimido, dando lugar a mais 

uma sala de aula. Na contramão tecnológica, as salas de informáticas têm seus computadores 

desatualizados e sem um profissional habilitado para esse fim, perdem a concorrência para o 

celular de última geração comprado pelo estudante e pago em longas e suaves parcelas, tudo 

isso para estar conectado com o mundo. Estando totalmente fora do contexto social e da 

concorrência que é imposta pela sociedade, nossos estudantes não absorvem o que é certo ou 

errado, nesse caso vale lembrar que nem tudo que está registrado na internet é verdadeiro, é 

preciso haver senso crítico quanto aos assuntos exposto nas plataformas, nesse sentido, é 

preciso participar de discussões relevantes para seu crescimento intelectual, ter o 

discernimento seria apenas o mínimo do possível.  

Foi pensando nesse conjunto de problemas que foram relatados acima, que um 

professor de história da rede estadual de ensino, lotado no projeto Mediação Tecnológica, 



 
 

 

163 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 08- Jan-Dez 2018 

querendo obter a atenção de seus estudantes, passou a criar aulas temáticas como método de 

ensino em História através do projeto Mediação Tecnológico implantado pela secretaria 

Estadual de Educação do governo de Rondônia em parceria com o IFRO. O referido projeto 

passou a atende mais de 4 mil alunos do Ensino Médio no ano de 2017, sendo 200 escolas em 

todo o estado. O professor faz referência de que:  

 

Educar é mostrar a vida aquém ainda não viu. O educador diz: “Veja!” - e, 

ao falar, apontar. O aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu. O 

seu mundo se expande. Ele fica mais rico interiormente. E, ficando mais rico 

interiormente, ele pode sentir mais alegria e dar mais alegria – que é a razão 

pela qual vivemos. Vivemos para ter alegria e para dar alegria. O milagre da 

educação acontece quando vemos um mundo que nunca se havia visto. 

(ALVES, 2015) 

  

As aulas interativas e dinâmicas adotadas pelo professor de história acontecem em 

estúdio transmitido em tempo real para todo o estado de Rondônia. Usando figurinos 

temáticos em todas suas aulas, o professor reforça as relações entre os estudantes, que têm 

representado necessidades que corroboram com o panorama atual da educação que contradiz 

o método adotado no ensino da história no Brasil, quando as escolas públicas e privadas 

adotam como resultado metodológico, uma história factual e elitista, reforçando o ensino 

tradicional. O professor Lourismar Barroso que é mestre em História, desenvolveu através de 

suas aulas temáticas televisivas uma proposta fora e dentro da sala de aula, com utilização de 

recurso tecnológico buscando engajar seus estudantes nas atividades acadêmicas. Buscou 

dessa  maneira gerar resultados mais positivos em sala de aula e fazer com que  os estudantes 

fiquem confiantes e se sintam mais à vontade, mais motivados e mais atraídos à didática do 

professor, procurando incentivar discussões com a turma que permitam aos estudantes 

expressar suas opiniões, suas ideias e demonstrar seus pontos de vista em relação às 

mudanças necessárias na didática,  no ambiente físico da escola,  na estrutura, em relação à 

gestão, aos funcionários e ao funcionamento geral da escola. Inicialmente essa postura 

repassada pelo professor através da televisão parece não ter relação com o ensino dentro da 

sala de aula. Vale lembrar que, quando o estudante se sente mais útil, até mesmo o 

aprendizado é impactado positivamente, como ressalta Freire:  

 

O método tradicional de ensino concentrado na aula expositiva e no 

professor, apresenta frequentemente uma concepção de História “acabada”, 

que nega o caráter provisório do conhecimento e exclui a realidade do aluno, 

estabelecendo uma ruptura entre a história ensinada e a História vivida por 
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ele, no presente (FREIRE, 2015). 
 

Com a criação de seus figurinos voltados para os personagens da história, o professor 

da disciplina traz à tona o autor para contar o próprio fato acontecido no tempo. Desta 

maneira, cada aula sua tem um atrativo diferente que gera no estudante um suspense 

continuo, em querer saber qual será o personagem da próxima aula, para o estudante, fica 

fácil assimilar o assunto contado pelo próprio autor dos fatos.   

 

 
                                      Barão do café e sua família patriarcal                             Foto: Lourismar  
   

Em suas diversas aulas em estúdio ou em aulão realizado pelo professor em várias 

escolas da capital, já foram usados figurinos de diferentes temáticas como: Colonizador – 

Bandeirantes – Senhor de Engenho – Jesuítas – Escravocrata – Homem da caverna – Egípcio 

– Grego – Gladiador – Árabe – Jack Sparrow (pirata do caribe) – Monge – Inca – Múmia – 

Arqueólogo – Historiador – Napoleão Bonaparte – soldado da FEB - D. Pedro I e D. Pedro II 

e Che Guevara.  Em resposta a esse método, Lourismar nos fala do seu projeto:  

 
“Esse era o meu desejo de um dia colocar em prática as experiências vividas 

em sala de aula. Quando começou esse projeto Mediação Tecnológica, 

passei a postar as imagens na minha rede social como Face book, FanPage e 

instagram, logo percebi as pessoas curtindo, compartilhando e comentando 

as imagens. Foram várias as mensagens de incentivos e admiração pelo 

papel ali exercido. Colegas professores se diziam entusiasmado com o que 

eu estava fazendo e me pediu permissão para poder copiar o meu método de 

ensino”.    
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Para que esse método de aula temática possa dá certo, é necessário que o professor 

aponte seus resultados, ganhe confiança dos estudantes, inove nas aulas ministradas e estar 

atualizado em relação às expectativas dos estudantes. Além disso, deve conseguir equilibrar 

os interesses da escola com suas tarefas como professor, sabendo lidar com dificuldades que 

podem ser enfrentadas de acordo com características da escola, como: orçamento, interesses 

políticos, oferta de mão de obra, infraestruturas e matérias disponíveis. 

 

         
                              Jack Sparrow                                                                    Colonizador Europeu na   América                                                                                                       
                                  Foto: Lourismar                                                                Foto: Lourismar   

 

Outra característica importante do professor é saber avaliar o seu desempenho, no 

sentido de que sejam possíveis futuras modificações que se sejam positivas para o processo 

de aprendizagem. As responsabilidades do professor superam em muito a simples função de 

transmitir conhecimento, uma visão simplista da importância da figura do docente no 

ambiente escolar. Com criatividade e ousadia, não temos que ter medo de achar que estamos 

“bancando o ridículo”, pois para prender os olhares dos nossos estudantes, é necessário mais 
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do que isso, ser palhaço se preciso for, mas sempre com a responsabilidade voltada para o 

ensino de qualidade, pois sabemos que muitos colegas professores não terão essas mesmas 

aptidões para o teatro, mais é necessário recriar o que já está saturado e ultrapassado pelo 

tempo.  

Para criar e ministrar aulas melhores e mais interessantes para os nossos estudantes, é 

preciso conhecer os problemas do ensino, bem como as dificuldades e virtudes de um bom 

professor.  

O bom professor na visão dos estudantes é aquele que incentiva e utiliza os recursos 

tecnológicos em sua didática, bem como apresentar-se aos estudantes com um papel de 

orientador e tutor, e não somente de alguém que transmite conhecimentos. Com hábitos cada 

vez mais corridos, os estudantes ficam facilmente entediados, desfocados e desmotivados 

dentro da sala de aula. Assim, é igualmente interessante para um estudante que o professor 

consiga trabalhar de forma inovadora, propondo atividades diferentes e cujo papel dos 

estudantes seja o mais ativo possível. 

 

  
                              O Bandeirante             Foto: Lourismar  

 

Além dos personagens para a aula de história, o professor tem a capacidade de criar 

horas antes do início das aulas o Making of do assunto que será visto pelos estudantes e 

compartilhar em sua rede social para a conferência da chamada. Vale ressaltar que, 
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compartilhar conteúdo online é uma maneira de manter seus estudantes em contato com as 

ferramentas tecnológicas, motivando-os e engajando nas atividades diárias. Com a criação de 

recurso online para compartilhar informações, sugestões e novidade da sala, como blogs, sites 

e páginas em redes sociais, é também uma alternativa de reforçar as relações entre estudantes 

e o professor.  Quero lembrar o que disse Rubem Alves; 

 

A educação não é o domínio de uma soma de conhecimentos. 

Conhecimentos podem ser mortos e inertes: uma carga que se carrega que 

não serve para nada e que nem dá alegria; casca dura de piruá. Quando o 

conhecimento é vivo, ele se torna parte do nosso corpo: a gente brinca com 

ele e se sente feliz no brinquedo. A educação acontece quando vemos o 

mundo como um brinquedo, e brincando com ele como uma criança brinca 

com a sua bola. O educador é um mostrador de brinquedos. (ALVES 2015) 

 

O relacionamento no ambiente virtual é fundamental para que o professor consiga 

estreitar laços com os estudantes. Todavia, a grande questão não é pura e simplesmente estar 

presente no espaço online, mas também saber se comportar e estabelecer limites para que a 

barreira entre o profissional e o pessoal não seja quebrada, prejudicando o relacionamento e 

até a imagem do professor diante de estudantes, pais e escola. 

O professor da disciplina pode aproveitar tudo o que o ambiente virtual tem a oferecer 

sem correr o risco de colocar a relação com os estudantes e mesmo a própria reputação a 

perder, é essencial que o professor saiba administrar bem a relação com estudantes e pais em 

perfis pessoais nas redes sociais. O recomendável, assim sendo, é controlar as configurações 

de privacidade das contas pessoais, estabelecendo a que tipo de publicações estudantes e pais 

podem ter acesso, para lidar com demandas da escola. 

Os figurinos pensados e adotados pelo professor para as aulas de história são recriados 

com ricos detalhes, tudo para parecer o mais real possível, a ponto de confundir quem está 

assistindo do outro lado da tela. O modelo das roupas é pesquisado na Internet, depois vão 

para um ateliê para serem confeccionadas, após a aprovação, o personagem está pronto para 

entrar em ação. Para termos uma educação de qualidade voltada para números, estatística e 

responsabilidade social, se faz necessário reinventar para educar, por isso, o professor tem 

que buscar atualizar-se no sentido de aprimorar técnicas para interligar a disciplina aos 

acontecimentos gerais recentes, sendo uma maneira de prover maior conhecimento e fornecer 

um aprendizado mais robusto e interdisciplinar. Por isso, estando conectados aos 

acontecimentos diversos, possamos pesquisar materiais inovadores no ambiente acadêmico, 
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busquemos estratégias já validades por outros profissionais para propor atividades que 

abranjam áreas inerentes à disciplina ministrada. 

De olho nesse critério, fica mais fácil usar a web para estimular o aprendizado e 

estreitar o relacionamento com os estudantes dentro dos papéis de cada um: de um lado o 

professor, que apesar de não ser mais a única fonte de conhecimento, é alguém com 

experiência e senso crítico com quem os estudantes sabem que poder contar para traçar seus 

próprios caminhos; e de outro o estudante, com a habilidade de explorar todas as fontes 

online cuidadosamente e ciente de que o professor está li para ajudá-lo e apoiá-lo em seu 

crescimento intelectual. 

 

Considerações finais 

 

O ensino de história na atualidade depende, sobretudo, das qualidades e trabalho 

desenvolvido pelo professor. O docente, mais que um simples comunicador, deve saber 

ensinar seus estudantes a buscar a informação de forma adequada, seja na rede social ou em 

livros, papel que o caracteriza mais como um tutor e orientador. Considerando-se a existência 

de um ambiente cada vez mais tomado pelos recursos tecnológico, o professor de história 

deve ser reorientado no sentido de saber adequar a realidade tecnológica ao ambiente 

acadêmico, promovendo assim um conhecimento baseado na vivência dos jovens e em seus 

cotidianos, deixando-os mais instigado, atraídos e reforçando as relações pessoais no dia a 

dia. O uso da tecnológica em sala de aula ou até mesmo fora dela, é uma estratégia de ensino 

que possibilita a manutenção da atenção por parte dos estudantes, pois de modo geral 

apresenta ferramentas bastante dinâmicas, interativas e interessantes. De um modo geral, o 

professor de história deve se ater às diversas formas de avaliação dos estudantes, ação que é 

útil por possibilitar feedback funcionais e viabilizar ajustes e estratégias de melhorias. 

Temos percebido que a educação sempre esteve evoluindo, ainda que hora a passos 

mais lentos, horas a velocidade mais altas. A tecnologia aplicada na sala de aula com uso de 

tabletes e smarthfones, certamente contribuiu para acelerar as mudanças no mundo e, por 

consequência, na transformação da maneira com que as novas gerações interagem com a 

realidade. Mas o que parece ter criado um distanciamento entre estudante e professor poder 

ser, na verdade, o elo que unirá um ao outro por muito mais tempo e de maneira muito mais 

produtiva. Aproveitando tudo o que a tecnologia traz para a sala de aula, usa-se para motivar 
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nossos estudantes a contribuir para que, no final dessa revolução, possamos chegar a uma 

educação melhor para todos, resta, portanto, a escola criar regras para utilização e fazer com a 

tecnologia seja mais um elemento na aula, de forma natural.   
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BENZEÇÕES E USO DE PLANTAS MEDICINAIS: práticas culturais que 

fazem parte do cotidiano de Minas e João Pinheiro 
 

 

Giselda Shirley da Silva1 

 

 

Resumo: Este estudo reflete sobre a arte de benzer e o uso das plantas medicinais para a 

manutenção da saúde, analisando práticas e representações orais de benzedores acerca desse 

saber fazer presente no cotidiano de diversas regiões do Brasil. Estabelecemos como marco 

geográfico o Estado de Minas Gerais e o município de João Pinheiro, localizados na região 

noroeste do estado. O objetivo foi analisar a existência dessas práticas culturais na 

contemporaneidade, e as representações de benzedores e raizeiros sobre as benzeções e a 

relação dessas com a utilização de plantas medicinais. Buscamos compreender também o 

papel cultural dessas práticas. O empírico foi composto de fontes diversas, entre elas, 

documentos do Arquivo Público, Reportagem do Jornal “Estado de Minas” que abordou a 

temática do benzimento, entrevistas com benzedores que ainda benzem, objetos simbólicos 

usados em momentos de oração, plantas e ervas usada com fins medicinais indicados pelos 

benzedores. Buscamos ver os sentidos atribuídos por eles a essa prática, as questões 

relacionadas à memória, identidade e o papel social e cultural dos benzedores, observando nos 

embates cotidianos a preservação/recriação desses saberes e fazeres herdados e repassados 

através da oralidade.  

 

Palavras-Chave: Benzeções. Religiosidade. Cultura. Fé. Ervas Medicinais. 

 

 

Abstract: This study reflects on the art of blessing and the use of medicinal plants for health 

maintenance, analyzing practices and oral representations of benzenes about this know - how 

present in the daily life of different regions of Brazil. We established as geographic frame the 

State of Minas Gerais and the municipality of João Pinheiro, located in the northwest region 

of the state. The objective was to analyze the existence of these cultural practices in 

contemporaneity, and the representations of benedores and raizeiros on the blessings and the 

relation of these with the use of medicinal plants. We also sought to understand the cultural 

role of these practices. The empirical was composed of several sources, including documents 

from the Public Archives, a report from the "Estado de Minas" newspaper that dealt with 

benzine, interviews with benzenes that still benzem, symbolic objects used in times of prayer, 

plants and herbs used for medicinal purposes indicated by the benzenes. We seek to see the 

meanings attributed by them to this practice, the questions related to the memory, identity and 
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the social and cultural role of the benzenes, observing in everyday struggles the preservation / 

recreation of these knowledges and actions inherited and passed through orality. 

 

Keywords: Benzeções. Religiosity. Culture. Faith. Medicinal Herbs. 

 

 

1-Introdução 

 

O plano de observação desta pesquisa inclui-se entre os rincões brasileiros que ainda 

preserva elementos da cultura tradicional, religiosidade, saberes e fazeres 

ensinados/aprendidos ao longo do tempo e repassados por meio da oralidade, mas, em um 

processo dinâmico e criativo. Temos como objeto de estudo a religiosidade presente no 

cotidiano representada pela arte de benzer, buscando perceber as representações de 

benzedores e raizeiros em relação a esse saber fazer e utilização de plantas com fins 

medicinais, prática muito antiga e que ainda faz parte do cotidiano de muitos brasileiros, entre 

eles, os moradores de Minas Gerias e Belo Horizonte, a capital do estado mineiro. 

Refletir sobre benzeções no Brasil significa pensar também em religiosidade, história e 

memória, atrelando também a relação espacial, o mundo rural e urbano.  

Destacamos a forte presença do catolicismo na formação do povo brasileiro, 

influenciando diretamente nas devoções, crenças, costumes comuns, forma de ver e perceber 

o mundo, expressas em sentimentos, simbologias, devoções e práticas religiosas/culturais 

diversas que permeiam os diversos espaços deste imenso território chamado Brasil.  

Machado (2007) ao estudar o tema, afirmou que, meditar sobre a religiosidade 

brasileira implica pensar nos deslocamentos de práticas culturais populares do mundo rural 

para o urbano, provocando mudanças e interações nas vivências relacionadas ao sagrado. A 

religiosidade é uma expressão de vida, entremeada de costumes, crenças, valores e saberes 

que são repassados de geração em geração, reconstruídos nos diversos espaços.  

Para Mauro Passos (2013), quando se pensa sobre religião, o que dá significado as 

palavras é a prática, sendo estas, impregnadas de símbolos, rituais e representações.  

Procuramos perceber as representações dos benzedores sobre as benzeções levando em 

consideração o papel desempenhado pelos mesmos ao fazer o benzimento, tipologias, forma 

de aprendizado/ repasse dos saberes, variando desde aquelas que visam melhoria do corpo 

como, por exemplo, carne quebrada, espinhela caída, ou aquelas que agem sobre o espírito, 

como o mau-olhado e o quebranto. Objetivamos também analisar como estes saberes ligados 

à religiosidade e uso de plantas medicinais atuam como instrumentos que viabilizam a 
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construção/reconstrução das identidades culturais e foram sendo criados/recriados ao longo da 

trajetória histórica. 

Ao buscar conhecer as diferentes representações sobre o objeto de estudo, 

compreendemos ser necessário apresentar nosso entendimento de representações e para tal, 

embasamos na definição de Sandra Pesavento (2006): 

 

As representações construídas sobre o mundo não só se colocam no lugar 

deste mundo, como fazem com que os homens percebam a realidade e 

pautem a sua existência. São matrizes geradoras de condutas e práticas, 

dotadas de força integradora e coesiva, bem como explicativa do real. 

Indivíduos e grupos dão sentido ao mundo por meio das representações que 

constroem sobre a realidade. 

 

Partindo da conceituação apresentada pela autora, buscamos perceber as 

representações dos benzedores acerca dos sentidos por eles atribuídos a esta prática, 

entendendo que estas variam de pessoa para pessoa e estão ligadas as suas experiências 

individuais e coletivas.  

As questões que nortearam o estudo foram: Qual a importância das benzeções para os 

benzedores? Como aprenderam o ofício da benzedura? Que representações essas pessoas que 

benzem veiculam sobre o seu oficio e as tipologias do mesmo? 

Boris Fausto (1995) abordou a migração do homem do campo para as cidades e 

mostrou como êxodo rural acentuou a partir da década de 1960. Esse contexto se aplica 

também a Minas Gerais e João Pinheiro que, após a década de 1960 presenciou a saída dos 

moradores do campo e dos distritos para a cidade sede do município.  

Neste cenário, diversas tradições oriundas do mundo rural e de regiões próximas 

foram sendo trazidas para as cidades e se entrecruzando com outros saberes e costumes, sendo 

repassadas das gerações mais velhas as mais novas. Entre elas, podemos mencionar a prática 

de benzer e ser bento e a utilização de plantas medicinais para o restabelecimento da saúde. 

Essas plantas que curam eram e ainda são extraídas do cerrado, o segundo maior bioma do 

Brasil, ou cultivadas nos quintais das casas, visando restituir a saúde e afugentar males de 

origem espiritual, numa interligação corpo X espírito.  

O cerrado é rico em plantas e ervas medicinais, utilizadas pelas pessoas que mantêm 

na lembrança a tradição terapêutica dos chás, garrafadas, emplastos, usos e costumes 

repassados ao longo da história. Podemos afirmar ser também comuns a busca pelos 

conhecimentos dos curadores que utilizam as plantas com fins medicinais, sendo sabedores da 
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espécie, forma, e dosagem adequada para melhorar a saúde. (Machado, 1997, p. 243) 

Estas práticas relacionam-se a cultura local e os ensinamentos são (re) passados por 

meio da oralidade e da fé, fazendo parte das tradições deste Brasil plural. Entendemos 

tradição, como algo em constante mudança, tal como definiu Santos (2006). São costumes 

adquiridos geralmente no cotidiano das pessoas que viveram/vivem no campo, em que, diante 

das dificuldades da vida foram criando alternativas para manter a saúde, sendo estas práticas 

mantidas e recriadas no espaço urbano com a migração do campo para a cidade.  

Entendendo esta dinâmica, procuramos perceber como estas tradições culturais são 

mantidas e recriadas na cidade e por isto, estabelecemos como empírico da pesquisa, fontes 

diversas, tais como, documentos do Arquivo Municipal, entrevistas orais com benzedores que 

ainda praticam o ofício, objetos e símbolos usados no momento da oração. 

A memória é um elemento fundamental para conhecer como esta prática foi se 

institucionalizando, as formas de repasse e os significados a ela atribuídos utilizaram. Nesse 

sentido, a história oral constitui-se em um mecanismo de expressão da memória, de 

experiências vividas e compartilhadas, de tradições herdadas e aprendidas por meio da 

oralidade. Sendo a oralidade e as representações sobre os sentidos atribuídos a arte de benzer 

os fios condutores da pesquisa, foram realizadas entrevistas com oito benzedores que ainda 

benzem em João Pinheiro buscando perceber nas suas narrativas a relação com a memória, à 

história e cultura local. Como critério para seleção dos entrevistados, elegemos aqueles que 

ainda praticam o benzimento, possuem mais de 60 anos e residiram na “roça”, visando 

compreender como os saberes foram migrando do campo para a cidade e reconstruídos no 

cotidiano. As entrevistas foram temáticas, agendadas previamente e posteriormente transcritas 

na íntegra e posteriormente analisadas. Foi também realizado o estudo das entrevistas 

publicadas no Jornal “Estado de Minas” 2, edição de 13 de abril de 2014, reportagem de 

Luciane Evans e apresentada na coluna “Saúde Plena”.  

Assim, à luz de referenciais buscados na História cultural e tendo como suporte empírico 

fontes plurais, o objeto foi construído de modo a sondar sentidos sobre memória, 

religiosidade, tradição, saúde/doença e o representacional que atravessa tais vetores. 

A história oral foi um dos pilares do estudo e a memória sua fonte inspiradora, numa 

relação de proximidade, passado e presente. Para Lucília Neves (2006, p. 09), “a memória é 

                                                 
2 Jornal impresso de circulação em todo estado mineiro. Possui cadernos temáticos e na edição do dia 13 de abril 

de 2014, Luciane Evans responsável pela “Saúde Plena/Jornal Estado de Minas” trouxe uma matéria resultante 

da entrevista com benzedores de Minas Gerais.  
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uma construção sobre o passado atualizada no presente. ” Afirmou ainda que, a história oral 

possibilita readquirir informações acerca de fatos e processos os quais não estão registrados 

em outras tipologias de documentos, ou que, estando presentes, mostram novos olhares e 

diferentes interpretações a respeito de determinado tema.  

Nesse viés de análise, a história oral contribuiu para termos informações que não estão 

contempladas nos documentos do arquivo pesquisado, possibilitou, por meio das entrevistas, 

o conhecimento de visões particulares de processos coletivos. Acreditamos que as entrevistas 

temáticas forneceram elementos e informações sobre a tradição da benzedura, fé e 

religiosidade impregnadas nesta prática que é individual, mas que também faz parte da 

coletividade. Nesse sentido, a memória e história são fundamentais no processo de estudo, no 

entrecruzar do passado e presente.  

  
O passado espelhado no presente reproduz, através das narrativas, a 

dinâmica da vida pessoal em conexão com processos coletivos. A 

reconstituição dessa dinâmica, pelo processo da recordação, que inclui 

ênfases, lapsos, esquecimentos, omissões, contribui para a reconstituição do 

que passou segundo olhar de cada depoente. (DELGADO, 2006, p.16) 

 

 O uso da memória foi fundamental, subsidiando e alimentando as narrativas, pois cada 

narrador, buscando pelo fio da memória teve condições de contar a história desse 

aprendizado, a forma como aprendeu e repassa o saber, a presença da tradição no seu meio de 

vivência, a forma como experenciou o benzimento, como tem realizado as benzeções ao longo 

do tempo.  

 

2. As artes de curar: o ofício de benzedores e raizeiro 

 

As benzeções e uso de plantas medicinais são práticas muito antigas e remetem há 

várias culturas e a história do Brasil. Ao escrever sobre a magia e medicina na colônia, Mary 

Del Priore afirmou que no início da colonização os homens e mulheres confiavam que a 

doença estava ligada ao castigo de Deus que afligia o corpo humano com mazelas para que os 

mesmos repensassem sobre suas ações e salvassem suas almas, sendo a doença “um remédio 

salutar para os desregramentos do espírito” (Del Priore, 1997, p. 78). Essa concepção da 

doença ligada a uma ação sobrenatural propiciou a ideia de que a cura também estava ligada 

ao sobrenatural, daí a relevância da oração dos benzedores e da cura informal no contexto 

sócio-cultural brasileiro. 
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Machado (2007) ao estudar sobre as benzeções na região do Triângulo mineiro 

afirmou que na contemporaneidade a benzeção é uma prática religiosa popular muito 

utilizada, mesmo que (re) significadas. Ao adentrar no campo das doenças, religiosidade e 

medicina popular é perceptível um universo mágico, com códigos de linguagem e rituais 

simbólicos que possibilitam a relação entre o material e o espiritual, conforme narrado pelos 

benzedores inseridos na pesquisa. Para Benjamim (1985, p.205) a arte de narrar, de certa 

maneira está relacionada a “uma forma artesanal de comunicação”. 

A prática do benzimento está ligada à utilização de raízes e plantas medicinais, 

constituindo-se em um saber muito comum na região pesquisada e que faz parte das tradições 

herdadas e repassadas ao longo da história, sendo a memória fundamental nesta prática. “A 

memória é, crucial como meio de provocar, construir as articulações entre presente e passado, 

entre o indivíduo e o social. ” (MAGALHÃES, 2001, p. 91).  

Os benzedores guardam de cor as orações e o jeito de fazer cada uma delas, 

dependendo do mal acometido por quem os procurou para ser bento. Também estão 

relacionadas à memória, a forma de repasse e os indícios apresentados em relação às 

diferentes tipologias de males que eles sabem fazer orações para combater.  

A benzeção é o ato de benzer o outro, sendo a benção um elemento muito comum na 

vida cotidiana das pessoas e que envolve tanto questões religiosas, quanto de valores e 

respeito. Elda Rizzo de Oliveira (1985) afirmou que ela é uma prática social que permeia 

nossa vida, sendo grande o número de pessoas que abençoam e recebem bênçãos, tanto no 

meio urbano quanto rural. Porém, existem pessoas que se dedicam a arte de benzer fazendo 

preces para as pessoas que a elas recorrem para resolver seus infortúnios, tanto físicos quanto 

espirituais, sendo uma prática que possui reconhecimento social. 

Da mesma forma que as benzeções fazem parte do cotidiano das pessoas por diversos 

espaços do Brasil visando à preservação da saúde ou a cura dos males espirituais ou físicos, a 

utilização de plantas com fins medicinais também é muito comum, sendo muitas vezes, 

atreladas as duas práticas, a de benzer e a de utilizar os poderes medicinais das plantas, sejam 

da flora nativa ou aquelas cultivadas nos quintais. Neste contexto, benzedores e raizeiros 

tornaram-se personagens muito conhecidos ao longo da história, sendo respeitados por seus 

conterrâneos e exercendo uma função social interessante pautada na solidariedade e 

sentimento de ajuda ao outro.  

O benzimento e uso de plantas medicinais são costumes antigos, fortalecidos em 
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decorrência da tradição religiosa e do contexto histórico/geográfico em que essas práticas 

foram se institucionalizando. Segundo Mary Del Priori (1997) as pessoas eram carentes dos 

médicos e para manterem a saúde recorriam àquelas pessoas que possuíam o dom de benzer e 

sabiam usar as propriedades medicinais de plantas para restabelecer a saúde. 

A extensa área da Colônia falta de médicos formados e a dificuldade no acesso a 

hospitais foi um dos fatores que possibilitou a existência de pessoas que, sendo portadores de 

conhecimentos sobre plantas medicinais e do dom de benzer, tornaram-se responsáveis pela 

manutenção da saúde nessas terras além-mar. 

 Outro fator que possibilitou a existência dos benzedores e raizeiros foi à visão da 

doença como fruto de uma ação sobrenatural conforme já mencionado. Nessa visão acerca da 

enfermidade do corpo, a restituição da saúde também estava ligada ao sobrenatural, sendo as 

preces e orações utilizadas com frequência para restaurar a saúde. Assim, diversos tipos de 

orações, rituais foram sendo utilizadas ao longo do tempo, sendo também diversos os santos 

de devoção a quem dirigiam as preces.  

Muitas vezes recorriam também aos elementos da natureza entrecruzando com os 

benzimentos, em um imbricar de saberes que se relacionam ao uso de plantas, minerais e 

animais, usados na fabricação de remédios, chás, garrafadas, banhos, emplastos, simpatias e 

cerimônias de curas apoiadas na intimidade com a flora medicinal brasileira.  

As artes de curar pautadas na fé (benzeção) e na medicina popular (uso de ervas 

medicinais) foram se institucionalizando no combate as doenças cotidianas, sendo 

criadas/recriadas ao longo do tempo, nessa dinâmica constante de transmissão e recepção de 

saberes que não cessa nunca, há permanências, rupturas e apropriações na invenção do 

cotidiano3. Nesse contexto de dificuldades diversas os homens inventam/reinventam seu 

cotidiano e mantém práticas culturais populares voltadas para a preservação da saúde, as quais 

foram historicamente construídas e que fazem parte da identidade cultural4. 

                                                 
3Para Certeau o homem inventa o seu dia-a-dia graças às artes de fazer, astúcias sutis, táticas de resistência pelas 

quais se altera os objetos e os códigos, se reapropria do espaço e do uso ao seu jeito. Cf. CERTEAU, Michel de. 

A Invenção do cotidiano – Artes do Fazer.  Petrópolis: RJ Vozes, 1.994. 

4. É no próprio modo de produzir as suas medicinas populares que essa população resiste política e culturalmente 

a opressão imposta pelas classes dominantes. Através da sua vida e dos modos que a população encontra para 

lidar com suas doenças é que afirmamos que não há uma única medicina popular. Mas várias, e, em constantes 

transformações. E através delas dá-se uma das maneiras possíveis desta população explicar o modo como vivem: 

o modo como é politicamente marginalizada e economicamente expropriada nesta sociedade. O modo como está 

concretamente inserida nas relações sociais mais amplas. (OLIVEIRA, 1984, p. 38) 
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Há diversos tipos de benzimentos para diferentes males, sendo o alvo das orações, 

crianças, jovens, adultos, idosos. Ainda benzem plantações e animais. É uma sabedoria 

popular cujo solo está impregnado de valores, tradições e generosidade. (Silva, 2007) 

Quem são os benzedores e como aprenderam o ofício 

A definição de quem são os benzedores é um desafio. Percebemos a existência de 

homens e mulheres que se dedicam ao ofício, tanto entre os entrevistados em João Pinheiro, 

quanto em relação aos que foram apresentados na reportagem do Jornal “Estado de Minas”. 

Pertencentes a diversas religiões, entre elas, católicos, evangélicos, umbandistas, kardecistas, 

entre outras, com predominância do catolicismo, sendo em sua maioria, pessoas mais idosas e 

de origem de diferentes lugares de Minas e com experiências diversas. 

De modo geral, afirmaram acreditar no poder das orações e da intervenção divina para 

restaurar a saúde do corpo e da alma, vendo-se como canais de benção, sendo unânimes em 

afirmar que quem cura é Deus. De acordo com os benzedores entrevistados, para benzer é 

preciso ter o coração aberto, fazer o bem e acreditar em uma força superior que os capacita. 

Geralmente os benzedores são pessoas mais idosas, simples, humildes, com pouca 

escolaridade. Muitos são de baixa renda e portadores de uma sabedoria popular adquirida ao 

longo da vida, movidos pelo dom de ajudar o outro por meio de orações. Muitos indicam uso 

de remédios caseiros e não cobram pelo trabalho que realizam. 

É comum ouvir dos benzedores que benzer é um dom que receberam de graça e que, 

portanto, não devem cobrar pelo atendimento que fazem. Alguns benzedores inseridos na 

pesquisa trabalham em suas casas durante todo o dia, atendem a quem quer que chegue 

solicitando suas orações, ofertando gratuitamente aquilo que de graça receberam. Realizam 

suas benzeções pautando-se na generosidade, no saber fazer e desejo de ajudar o outro.  

Os narradores mencionaram que as pessoas sempre voltam para agradecer e serem 

bentos novamente, possibilitando compreender que a confiança e eficácia das benzeções são 

fatores motivacionais para que estes benzedores sejam sempre visitados e (re) visitados. 

Oliveira (1985) ressaltou que a legitimidade da medicina e religiosidade popular está atrelada 

à eficácia do trabalho que realizam junto às pessoas que recorrem ao poder das suas orações. 

Geralmente quando um benzedor falece as pessoas procuram outro benzedor, demonstrando a 

fé que possuem na prática do benzimento. Nesse sentido, para existir o benzedor/ benzedeira, 

é preciso haver uma comunidade que acredita na arte de benzer e na capacidade de quem 

benze.  
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Entendemos que, ao falar em benzeção, abordamos orações, fé e religiosidade e 

tradição e cultura. Foi perceptível ao longo da pesquisa que o aprendizado também tem 

relação com o contexto cultural e econômico nos qual os benzedores estão inseridos sendo 

recorrente o aprendizado do ofício com pessoas mais velhas da localidade onde residiam e a 

relação com o mundo rural. Todos os benzedores entrevistados na pesquisa relataram ter 

nascido no campo e mudado para a cidade na juventude ou depois de adultos.   

Observamos uma relação do ato de benzer as pessoas de mais idade, sendo os gestores 

da prática. Todavia, a faixa etária das pessoas que recorrem a benzeção se diversifica, 

havendo pessoas de todas as idades que recorrem ao benzimento, conforme narraram os 

entrevistados. 

Tanto as benzeções quanto ao saber relacionado à utilização de plantas medicinais são 

saberes relacionado à cultura e as tradições herdadas/repassadas das gerações mais velhas as 

mais novas. Dessa forma, o exemplo é um elemento importante de repasse dessas práticas. É 

muito comum à mãe levar o filho (a) para ser bento de mau-olhado, quebranto, vento-virado, 

cobreiro, entre outras mazelas. Assim, desde criança, aprende-se a relação das orações com a 

questão da saúde. Muitas vezes o aprendizado da arte de benzer decorre da necessidade e falta 

de recursos e acesso a médicos e hospitais.  

O Sr. José Pompiano disse que aprendeu a benzer as pessoas que tinham sido 

“ofendidas de cobra” com um senhor com quem trabalhava. Ao relatar a experiência, contou 

que certo dia, essas pessoas que era benzedor, subiu em uma porteira, deu três assobios e em 

seguida as cobras vieram de dentro do pasto, do mato das proximidades e ele “mandou” que 

elas fossem para outro lugar. Afirmou que ficou muito impressionado em presenciar tal ação e 

desde então, começou a fazer o mesmo, sendo o exemplo, o fator motivador para o 

aprendizado do ofício.· 

Em sua entrevista, a benzedeira Ana afirmou que aprendeu a benzer porque desde 

pequena presenciava a mãe no ofício do benzimento. “A minha mãe ela nem tinha tempo de 

comer de tanta gente na casa dela para ela benzer. Era o dia inteirinho. Que naquele tempo 

num tinha farmácia, num tinha doutor. Tinha doutor para aqueles que tinham dinheiro e 

podiam pagar né? A gente tomava chazinho de planta da horta, mandavam benzer, essas 

coisas é que abaixo de Deus ajudava. ” 

Dona Judite afirmou ter aprendido a benzer com sua avó, que por sua vez, aprendeu 

com o pai, sendo que este aprendizado deu-se em decorrência da limitação de recursos 
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voltados para a preservação da saúde quando ainda morava na roça e levando em 

consideração as dificuldades da vida. 

Já o Sr. Antônio narrou que aprendeu a arte do benzimento por meio de uma 

inspiração divina. Por intermédio de um sonho que teve. Segundo ele, certa noite, notou uma 

voz misteriosa que o chamava e o ensinou a benzer e lhe disse que era para ajudar as outras 

pessoas. “É uma oração pequena e ninguém, a não ser eu mesmo, conhece ela. ” 

Em sua entrevista, Eva Maria disse que benze de queda de cabelo, dor de cabeça, 

erisipela, mau-olhado, mal-estar, quebranto, e que aprendeu a benzer porque sempre teve esse 

dom, desde menina brincava de benzer com as irmãs. 

 
Na verdade, isso é meu. Isso era do meu instinto. Depois que eu casei, meu 

sogro gostava muito de benzeções, inclusive ele era benzedor de picada de 

cobras e o fato de ver benzer me instigou muito. Eu pedia para ele me 

ensinar. Eu aprendi com ele muitas coisas. E às vezes eu o acompanhava, 

para ver como fazer. Eu percebia que, ele via que quando ia dar errado ele 

ficava murmurando e falando que “estava feio” e quando acontecia isso era 

porque a pessoas não ia sobreviver. Ele sabia disso porque, geralmente 

quando não tinha cura, a língua dele enrolava e ele não conseguia fazer a 

oração direito. A língua travava. Além de benzer, de ofensa de cobra, ele 

ainda indicava o que deveria fazer para tomar porque às vezes, além de 

benzer tem que tomar também um remédio. Ele indicava só remédio natural. 

Vinha pessoas de longe para ele benzer. Quando ele adoeceu tinha muitos 

amigos que também praticavam a benzeção. Como ele tinha muita fé e 

acreditava sempre os amigos ia benzê-lo e com isso, fui aperfeiçoando. Um 

desses senhores sempre frequentava o restaurante que nós possuíamos e se 

interessou em me ensinar. E eu fui copiando e fazendo as anotações de 

acordo com o que ele ditava. Ele sabia de cor. Depois eu decorei. Com isso, 

eu senti que através das palavras proferidas na oração que são invocadas em 

nome de Jesus a gente percebe o resultado do pedido, mas tem que invocar o 

nome com fé, tanto de uma parte como de outra.  

 

No caso da benzedeira acima citada, além da inspiração divina, houve a vivência 

cotidiana com pessoas que praticavam o ofício, proporcionando-lhe a oportunidade de se 

interessar mais pela prática do benzimento e posteriormente, encontrar alguém que quisesse 

lhe ensinar as orações e como fazer o ritual. 

Ao falar sobre o aprendizado, Dona Ana afirmou que:  

 
Aprendi a benzer com minha mãe. Desde muito pequena eu ouvia minha 

benzendo e ficava olhando. Ela nunca quis ensinar. Ela falava, olha, se eu 

ensinar pro ceis, o meu num fica valendo nada. Se oceis quiser aprender, 

oceis tem que aprender de cabeça. Então, quando tinha uma pessoa rezando 

eu gostava de ficar olhando. 

 

Nas representações da benzedeira, havia a crença de que, ao ensinar, perdia-se o dom 
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transferindo-o ao outro, por isso, muitos benzedores só treinavam/treinam outra pessoa 

quando não queriam/querem mais praticar o ofício. Em relação a esta questão, comentou o Sr. 

José Pompiano que a reza é um segredo e que só se ensina, “quando a pessoa que sabe benzer 

vê outra que lhe inspira confiança para continuar o benzimento, então, ele ensina para essa 

pessoa quando não está mais querendo ou podendo benzer”. 

Nas narrativas dos benzedores foi possível perceber que alguns não foram instruídos 

por ninguém, sendo o aprendizado espontâneo e fruto de uma inspiração divina. Dona Eni, 

benzedeira idosa afirmou que “aprendi a benzer de cabeça e já tem oitenta anos que eu 

benzo.” Nessa concepção, os benzedores se veem como intermediários da cura, por meio dos 

quais, Deus concede a graça. Neste caso, a bênção não está no benzedor, ele é o mediador, 

pois “quem cura é Deus”.  

Muitos benzedores criam suas rezas e não sabem explicar sua origem, conforme 

podemos ver o caso da benzedeira Dona Aurora, de 91 anos5 que ainda benze em Belo 

Horizonte. 

Uma das benzedeiras é espírita e relatou que seu dom veio da necessidade, optando 

por iniciar o ofício para abençoar os seus filhos, e aos poucos foi se tornando conhecida pela 

natureza em suas rezas. Contou que tem plantado em sua casa para usar na hora da benzeção a 

arruda, a guiné ou tipi, e outras espécies de ramos verdes que usa para fazer os benzimentos 

junto com o crucifixo. Afirmou que gosta de conversar com as pessoas que vai pedir a ela 

para benzer, pois além da oração, “muitas vezes as pessoas precisam também de um remédio 

caseiro feito com plantas que eu receito para ajudar a pessoa a melhorar. Benzo também os 

animais. Penso que benzer é muito bom, pois, afasta os maus espíritos e abre caminhos”. 

Eva Maria disse que usa no ritual do benzimento “folhas verdes, a intercessão pelas 

mãos e a devoção ao menino Jesus, o médico dos médicos”. 

Dª Judith narrou que se a pessoa tiver o dom e a vontade de aprender a benzer, a 

primeira vez que ela faz uma benzeção, ela vê o fruto do seu trabalho. Segundo a benzedeira, 

a percepção desse resultado é um indicador que ela tem o dom dado por Deus e que então, 

deve colocá-lo em prática para ajudar aqueles que necessitam das suas orações.  

                                                 
5Famosa em Belo Horizonte, Aurora cria suas orações, que já salvou muitas pessoas. Analfabeta, ela diz que 

benzer é retirar o mal das pessoas e uma das dicas que dá a todos é relacionada a esses males. Ela diz para 

ficarmos atentos àquelas mariposas que entram em nossas casas, sendo necessário retirá-las e mandar para longe. 
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Maria Clara Machado em seu estudo sobre os benzimentos em Minas ressaltou a 

eficácia simbólica 6para a permanência do rito e como este interfere diretamente nesta prática 

cultural. Nesse sentido, disse o Sr. Antônio que fica muito feliz em ajudar o outro, nunca se 

recusando em momento algum de atender aqueles que recorrem ao seu ofício, independente 

do dia e da hora. Disse ele que não tem cansaço, preguiça ou ocupação que o impeça de 

atender a quem o procurou para ser bento, sendo o sentimento de obrigação e desejo de servir 

o outro, fatores motivacionais para continuar com o ofício enquanto Deus lhe der o dom e as 

condições para benzer. Observamos pela narrativa do entrevistado que ele sempre acolhe, 

conversa, escuta e aconselha quem o procura. Quando ele, ao fazer a oração sente que a 

pessoa esta muito “carregada”, além das preces por ele proferidas no rito do benzimento, 

ainda pede a pessoa que, ao chegar a sua casa, tome um banho com rosa branca ou sal grosso 

para afugentar o mal. Em alguns casos, ele pede a pessoa para voltar outras vezes visando 

fazer novas orações até que o paciente se fortaleça. 

A arte de benzer e de manusear as plantas para fazer remédios que curam são saberes 

repassados principalmente por meio da oralidade e das experiências em família, assim, a 

prática da benzeção está também ligada a questão da religiosidade, da fé, do dom e do 

sentimento de ajuda mútua partilhados no cotidiano. Observamos que, o motor que move a 

prática da benzeção é a fé e crença nas orações e santos de devoção, e a eficácia dessas 

orações, sendo o benzedor reconhecido socialmente no meio em que vive.  

Ela permanece, porque encontra credibilidade por parte das pessoas que as procuram 

para fazer as orações. Elda Rizzo de Oliveira afirmou que, a validade da medicina popular 

está ligada à eficácia de suas práticas junto à população e as estratégias manipuladas pelos 

próprios profissionais de cura sobre o seu trabalho. (Oliveira, 1985, p. 62) 

Essa percepção foi apresentada por Luciane Evans7 ao entrevistar a experiência do Sr. 

Mário com 81 anos e residente em Belo Horizonte: 

 

                                                 
6O sentido dessas práticas curativas advém da sua eficácia simbólica que só privilegiam aqueles portadores da fé. 

Estes agentes religiosos leigos, em contrapartida ao seu poder de cura não podem obter lucro de sua atividade, 

antes de tudo compartilham com o outro só o seu ritual de magia e preces, mas também a certeza de que para 

curar o corpo é preciso curar a alma. Para tanto, laços de afetividade e solidariedade se estabelecem e as 

frustrações, as decepções, a dor e os sofrimentos se articulam numa rede de significados, onde o mal pode ser 

vencido e a esperança se anuncia. Ao inverter o caos se ordena a sobrevivência, a continuidade da vida e do 

grupo. (MACHADO, 1997) 
7Luciane Evans, reportagem Rede Saúde e Cultura de Minas Gerais. Saúde Plena/Jornal Estado de Minas (2014) 
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Sobre um banco de concreto, das 8h às 17h30, Mário, de 81 anos, se senta à 

espera das cerca de 70 pessoas que o procuram todos os dias. Nos pés, um 

chinelo velho. Nas mãos, a fé e o mistério que não revela. “Tenho aqui os 

santos para todas as dores. Parece um molho de chaves, mas não é. É um 

segredo”, diz, com toda a simplicidade que lhe cabe. “Sou benzedeiro. É um 

dom que Deus nos dá.” Há 39 anos, ele benze quem o procura com as 

imagens de santo no chaveiro e a folha de arruda. Tem sabedoria de doutor. 

Não tem pressa. Sabe que cada palavra é divina e tem seu propósito. “Tem 

coisas, minha filha, que não são para os médicos. Só a fé pode curar.” Sobre 

o sucesso que faz, sorri e diz que a busca pela benzeção está voltando ao que 

já foi um dia. “Nunca vai acabar”. 

 

Ela apresentou o saber fazer do senhor Mário, que, por meio da empiria sabe de cor as 

orações para os males do corpo e da alma das pessoas que o procuram.  

Nas representações dos benzedores os males que as pessoas mais procuram por 

orações são ligados ao físico e ao espiritual, sendo eles: mau-olhado, quebranto8, espinhela 

caída, vento-virado9, carne quebrada10, dor de dente, cobreiro11, impigem12, mordida de cobra, 

dentre outros. Para cada um desses males há orações e formas de benzer, sendo muitas vezes 

atreladas ao uso das plantas conforme já mencionado. Ao ser questionado sobre as tipologias 

das benzeções por ele realizadas, o Senhor Antônio Congo respondeu que: 

 
Olha, veja você: é mau-olhado, inveja, é uma ofensa do bicho mal, é uma 

carne quebrada, torcicolo, problema no olho, garganta, cabelo caindo... E 

vem por ai... Por traz disso ai... O cabelo está caindo? Tem a oração e o 

banho de uma planta para você lavar o cabelo e ajudar a acabar com aquele 

mal. Mas geralmente o início da dificuldade de queda do cabelo, começou 

foi do mau-olhado. [...] Você pode dar um banho no cabelo com arruda, 

alecrim, erva-cidreira. Faz aquele cozido ali. E temos uma planta da 

natureza, do cerrado que é muito boa. Uns conhecem ela por cipó-podre, 

outros é pau-podre. Tem ela aqui bem pertinho. Dentro do pasto tem ela. É 

um senhor remédio para conservar o cabelo. Ele também é um remédio 

medicinal também. É um remédio para curar as vias do coração. Sangue 

grosso. Ajuda a ralear o sangue. Qualquer uma das pessoas de mais idade 

conhece essa planta. Eu aprendi a usar esses remédios comigo mesmo. É de 

                                                 
8O quebranto é um tipo de mal causado pelo "excesso de amor" ou “quando alguém é admirado”. Os principais 

alvos de quebranto na visão dos rezadores são as criancinhas. Causa desânimo, abatimento, enfraquecimento. 

9 O vento virado é o resultado de sustos ou medos fortes sofridos pela criança. 

10Carne quebrada é quando a pessoa machuca a carne do corpo e então o benzedor benze, costurando com um 

novelo de linha fiada em casa. Vai costurando e dizendo: "Carne quebrada, nervo rendido, osso partido. Isso 

mesmo é que eu benzo”. Carne quebrada. Dá sete pontos. Pergunta novamente: O que é que eu benzo? Carne 

quebrada. Deve repetir a oração e dá mais sete pontos. Daí deve repetir as costuras e a oração três vezes, em três 

dias consecutivos. 
11 O cobreiro é visto como sendo uma doença que se contrai através do contato direto com roupas por onde 

tenham passado certos insetos ou animais peçonhentos. Caracterizam-se irritações na pele acompanhadas de dor. 

12Impigem é um tipo de micose e se não for tratada ganha o corpo inteiro.  
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acordo com a pessoa. Você chega a mim e fala que está com uma dor de 

cabeça. Eu te olho assim e já vem na minha cabeça o que eu vou fazer para 

você usar. Porque a autoria dessa dor de cabeça foi de mau-olhado. Uma 

invejona muito grande e vai produzindo só coisa negativa.  

 

Essas práticas culturais são interligadas a questão da religiosidade, saber fazer, 

dificuldades cotidianas, necessidade de ajuda mútua e generosidade. São práticas 

entrecruzadas em ritos, gestos, símbolos, poder e domínio das palavras, manuseio dos objetos 

usados na hora do ritual.13num imbricar de culturas, saberes e fazeres. 

Esses objetos são variados e podem ser ramos verdes, como arruda, alecrim, guiné, 

plantas que usam para benzer junto ao crucifixo. Usa também em algumas orações a toalha, a 

faca para cortar cobreiro, litros de água para benzer de dor de cabeça, velas, altares e imagens 

de santos de devoção, Bíblia Sagrada, crucifixos, entre outros objetos usados no ritual.  

 
Veja você, a carne quebrada você vai usar uma agulha e um pedacinho de 

linha branca e um pedacinho de pano branco. Porque não pode ser de cor. 

Esta linha não vai ficar presa. Você vai perguntar a pessoa o quê que eu 

cozo? A pessoa responde carne quebra. “Assim mesmo eu cozo”. Passa a 

agulha para cá, passa a agulha para lá, passa a agulha para cá. Três vezes. 

Torna a perguntar: Fulano, o quê que eu cozo para você? “Carne quebra. 

Três vezes de novo. E você vai rezar um Pai-nosso com três Ave-Marias e 

oferecer aquele santo que você pediu proteção. Porque eu posso usar as 

palavras, mas primeiro, a autorização tem que vir do alto primeiro. A hora 

que você chega está aquele febrão e hora que você faz a oração, você vê que 

já baixou a temperatura já. E para carne quebrada não adianta passar 

remédio. [...] A agulha é um instrumento do trabalho. O pano, o significado é 

assim: Estou costurando o seu pé, a carne quebrada. Você não pode deixar 

preso não. Eu posso benzer você só de rosário. Eu nunca deixo o rosário. Se 

não tem o rosário, eu posso benzer você com um ramo também. Qualquer 

um ramo. O ramo faz parte da esperança e do verde, né? Se não tiver o 

rosário tem que ter o ramo. Para ver se a arca está caída tem que ter o cordão 

para medir. O verde vai resgatar o mal que está naquela pessoa. As plantas 

têm o poder de curar. A planta já veio iluminada por Deus.  

 

Nas palavras do Sr. Antônio, podemos perceber que, para cada tipo de mal, uma prece 

e objetos que se diferenciam. Assim, símbolos14 e gestos, se modificam de oração para 

oração, doenças, benzedores, lugar e cultura.  

                                                 
13Com isso, o natural, o social e o sagrado se integram num universo contínuo, mas não linear, pois se trata da 

reconstrução de símbolos, o que implica uma relação mais complexa. 

14 Símbolo é aqui entendido como qualquer signo concreto que evoca, através de uma relação natural, algo de 

ausente ou impossível de ser percebido: Filho de Deus Pai, filho de Deus vivo. Filho do Espírito Santo que uniu 

na Trindade. Eu avistei a Casa Santa aonde Deus fez a morada. Para curar esta criança, eu curo ela com o 

calixbento e a hóstia consagrada. Filho de Deus Pai, Filho de Deus Vivo Filho de Deus e do Espírito Santo. 

Porque aqui está a Trindade. Avistei a Casa Santa Onde Deus fez a morada, para te curar de espinhela caída e de 

vento virado. Encontrei o calixbento e a hóstia consagrada. Filho de Deus Pai Filho de Deus Espírito Santo, 
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Os santos evocados referem-se também a devoção do benzedor e a tipologia do 

benzimento.  Para benzer de cobreiro Dª Judith, Sr. Geraldo e Sr. Antônio rogam a São Bento. 

O Sr. Geraldo afirmou que para benzer e afastar animais peçonhentos, entre eles, cobras e 

escorpiões, faz suas preces três vezes seguidas implorando a São Bento por proteção 

proferindo as seguintes palavras três vezes seguidas: “São Bento, água benta, Jesus Cristo no 

altar, arreda cobra, arreda bicho, deixa o filho de Deus passar”. Segundo ele, ao rezar, a 

pessoa “fecha o corpo” e pode até ver, mas não é ofendido por esses animais peçonhentos, 

pois São Bento protege aquele que lhe rogou por proteção.  

Alguns benzedores benzem também para matar bicheira, tirar animal de roça. Um dos 

benzedores disse que às vezes a pessoa vai à sua casa e diz: “O senhor podia me ajudar, lá em 

casa tá aparecendo muito bicho, muita cobra, o senhor podia benzer para mim e ai eu falo para 

ele: onde é? A pessoa me explica direitinho, eu faço a oração e depois a pessoa volta para 

agradecer e fala que num apareceu mais bicho lá”. 

O benzimento é cheio de simbologia, rito e devoção, sendo seu fortalecimento ligado à 

força espiritual e confiança das pessoas que procura pela benzeção naquele que faz a oração. 

Nesse sentido, disse Dona Rita pronuncia no momento da oração: “Não sou eu que te benzo, 

não sou eu que te curo, é Deus nosso Senhor, Jesus Cristo e as três pessoas da Santíssima 

Trindade. Pai e Filho e espírito Santo Amém”. Ela disse que desde pequena sabe proferir as 

palavras que usa no momento das benzeções e que ninguém nunca lhe ensinou.  

Dona Tereza, benzedeira há muitos anos, em sua entrevista disse que sua devoção 

maior é o Sagrado Coração de Jesus. Ao falar da oração que usa para benzer ela disse que:  

 
A benzeção eu faço o seguinte: Se eu vou benzer de quebranto, de espinhela, 

então eu rezo assim: Fui andando por um caminho e encontrei Santa Maria 

Eterna sentada numa pedra fria benzendo quebrante, mau-olhado, vento 

virado e todos os males que dá nas criaturas. Pelo poder de Deus pai, Deus 

Filho e do Espírito Santo, ai a gente fala o nome da criança e diz que ela vai 

ficar curada para sempre, em nome de Jesus. E ai reza um Pai-nosso, uma 

Ave Maria e um Glória ao Pai.  

 

Disse que tem devoção a vários santos e que reza para eles todos, pois cada um 

intercede por uma coisa.  

                                                                                                                                                         
Filho de Jesus Cristo Ressuscitado, Pelo poder das Três pessoas da Santíssima Trindade, E o corpo e o sangue de 

Cristo. Essa Criança vai ficar curada. Da inveja, do mau-olhado, do quebrante, do vento virado e da espinhela 

caída. Senhor Deus Misericordioso Senhor eu estou lhe implorando a vos, Para aliviar a dor, o sofrimento da 

vida. Da alma e dos familiares. Se algum esteja contra ele, o Senhor está ao nosso favor. Pelo amor do pai, do 

Filho e do Espírito Santo. (Gesticula no seu rosto o Nome do Pai). Deus é quem cura. (Oração transcrição na 

íntegra) 
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Uma das benzedeiras pratica o ofício há décadas e na sua residência, todos os dias vão 

pessoas de diferentes lugares para recorrer as suas orações. Às vezes, as pessoas ficam muito 

tempo esperando para ser atendidas. Sempre com um terço grande nas mãos, ela atende 

calmamente cada um que a ela recorre pedindo orações, acolhendo a todos, sem distinção. 

Orienta, aconselha, benze, indica remédios. Muitas vezes não dá pausa nem para fazer as 

refeições. A ela se reportam pessoas com os pedidos mais diversos de oração. São pessoas que 

pedem conselhos para resolver seus problemas pessoais e ou familiares, outros que perderam 

objetos e recorrem a ela para saber onde se encontram. Há aqueles que aspiram conseguir 

aprovação em exames, como exemplo, habilitação para dirigir ou concurso e recorrem as suas 

orações pedindo intervenção espiritual no momento de realizarem as provas avaliativas, 

assim, as aspirações também fazem parte do universo de pedidos feitos a alguns benzedores. 

Em sua entrevista ela disse que os pedidos são diversos e que, ela consegue trazer as respostas 

que as pessoas procuram sempre inspirada por um poder sobrenatural. Todavia, este dom de 

prever e antevir situações, encontrar objetos perdidos não é uma característica de todo 

benzedor/benzedeira. 

Essa benzedeira, assim como outros que praticam o ofício, além das orações indica 

sempre um remédio caseiro, uma garrafada para que a pessoa utilize posteriormente. Segundo 

ela, em sua casa, há sempre um fluxo grande de mulheres solicitando que ela providencie as 

suas garrafadas, o que ela faz sem cobrar nada, pedindo somente que a pessoa leve o vinho. 

Porém, mencionou as dificuldades que vem encontrando para conseguir alguns tipos de 

plantas do cerrado, pois, com o desmatamento e o avanço da área urbana, às vezes fica difícil 

de encontrar. Essa queixa foi percebida em praticamente todos os entrevistados da pesquisa.  

Com esta dificuldade no acesso as plantas medicinais oriundas do cerrado, 

mencionadas pelos benzedores que residem nas cidades, alguns indicam, o uso dessas plantas 

que são comercializadas nas farmácias homeopáticas. As plantas são indicadas também para 

fazer banhos, entre elas, a rosa branca. O Sr. Antônio disse que esse tipo de planta além das 

substâncias terapêuticas é excelente para tomar banho, fortalecer o corpo e o espírito, 

afugentando os “olhos - gordos” e os espíritos ruins.  

Ao refletir sobre as orações e os santos de devoção em Minas Gerais, não podemos 

falar em homogeneidade. Para cada mal existe uma oração correspondente. Para cada oração, 

um santo de devoção, um ritual, um número de vezes que deve ser repetido o benzimento, 

objetos simbólicos que variam de acordo com a cultura, a crença, o espaço geográfico 
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significados existentes em um gesto ou uma palavra.  

O benzimento está ligado à prática da solidariedade e as classes mais populares, as 

pessoas mais humildes, mais simples. Entre os benzedores entrevistados, não há pessoas mais 

abastadas financeiramente falando. Nesse contexto, possuem um lugar social muito 

importante que se manifesta na credibilidade em relação ao ofício e na procura por suas 

orações. O Sr. Antônio afirmou que em sua casa não há um dia que não vai ninguém para 

pedir para ser bento, sendo muito recorrente voltarem para agradecer a graça recebida. 

Na reportagem do Jornal “Estado de Minas” foi mencionado o reconhecimento social 

de Aurora Ferreira dos Santos, benzedeira de 91 anos 15. Observamos que, mesmo sendo uma 

pessoa idosa e muito simples, Aurora não deixa de exercer seu papel como benzedeira e 

atende até pessoas que residem no exterior. O atendimento a pessoas que residem em outro 

país também relatado por outros benzedores, como por exemplo, o Sr. Antônio, que afirmou 

já ter benzido muita gente fora do Brasil. Afirmaram que recebem ligações telefônicas com 

pedidos de oração e o fazem a distância, atendendo a solicitação feita, sendo também comum 

receberem ligações posteriores agradecendo a graça recebida por intermédio das orações.  

Em relação ao dia e horário de benzer, alguns benzedores não benzem nos dias de 

sábado e domingo, e também depois que o sol se põe. Conforme foi mencionado por Dona 

Aurora. Eva Maria disse que “os dias propícios para fazer a benzeção é a segunda, a quarta e a 

sexta feira. Sempre nas passagens de lua, pois a lua é forte e influencia. Para mim, a melhor 

fase é a lua nova. Na lua cheia não aconselho benzer, pois determinado tipo de benzeção dá 

errado. Deve ser também sempre antes do sol se pôr”. 

Dona Maria, outra benzedeira ao falar das restrições afirmou que “só não benzo no 

sábado e domingo. Nem de noite. Só benzo se aparecer alguém precisando, pois, a gente não 

pode recusar se vier alguém precisando. Mas eu não gosto de benzer nestes dias não, pois no 

fim de semana Deus fez para o descanso. ” Contou ainda que, benzer de noite também não é 

bom porque pode ser perigoso, não sendo uma linha boa. Ela apresenta as restrições ao dia do 

                                                 
15

Aurora Ferreira dos Santos, de 91 anos, famosa em Belo Horizonte [...] Mesmo com a idade avançada, todos 

os dias ela é procurada por dezenas de pessoas, inclusive por quem mora fora do país. E, nesses casos, ela usa o 

telefone para benzer. Na sua casa, no Bairro Floramar, na Região Norte da capital, já foram de pedreiros a juízes 

em busca de suas mãos e olhos abençoados. Ela tem no seu altar imagens de Santa Bárbara, Cosme Damião e 

São Sebastião. Como bem observou Stephen, é comum não se benzer à noite, somente na luz do dia. Aurora tem 

esse hábito e outros também. “Uma vez, na Sexta-Feira da Paixão, uma mulher me procurou. Quando a benzi, 

saíram dela três espíritos. Nunca mais benzi nesta data”, recorda. Toda noite, depois de benzer as dezenas de 

pessoas, ela pega um terço e reza por cada um que lhe procurou. “Cruz de Cristo na minha testa, palavra divina 

na minha boca, hóstia consagrada na minha garganta, menino de Jesus no meu peito. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

Custódia me proteja”. (Jornal Estado de Minas, 2014) 
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benzimento e como o sobrenatural influencia na eficácia da oração. Todavia, nem todos agem 

dessa forma, benzem qualquer pessoa, em todos os dias e horários, apesar de afirmarem que 

alguns dias são mais fortes, como por exemplo, a quarta e a sexta-feira. Isto é muito relativo, 

depende muito da concepção do benzedor, suas crenças e a forma como aprendeu. 

Entre alguns benzedores entrevistados foi comum afirmarem que só benzem para o 

bem, neste caso, procuram apresentar sua identidade de benzedor com a finalidade de ajudar, 

proteger, acolher. Há pessoas que utilizam o poder das orações para fazer o mal. Segundo o 

Sr. Antônio, é preciso prevenir, ter cuidado fazer orações constantemente para evitar coisas 

ruins, pois coração dos outros é terra que ninguém pisa e tem muita gente ruim, que não 

deseja o bem do outro. Nesse sentido, a consciência humana molda modos de pensar e 

representar. (Passos, 2013) 

 

3-Considerações Finais 

 

Ao tecer as considerações finais do presente artigo, percebemos que as benzeções 

constituem-se em práticas culturais, religiosas e tradicionais impregnadas de significados 

diversos, muitas vezes incompreendidos pelas pessoas que não partilham dos mesmos valores 

e ou religiosidade. Elas fazem parte do cotidiano de muitas pessoas, sejam como benzedores e 

ou, como aqueles que recorrem aos benzimentos em nossa região. Como afirmou Machado 

(2007) ainda se benze em Minas Gerais e com a vinda do homem do campo para a cidade, 

estes saberes foram transmigrados para a área urbana e lá permanecem. Percebemos que 

mesmo indo ao médico, muitas pessoas ainda recorrem ao benzedor para curar seus males 

físicos e para prevenir contra mau-olhado, olho gordo, entre outros. 

O estudo foi redigido buscando embasamento nas memórias e lembranças dos 

benzedores, sendo oportunas as palavras de Magalhães (2001) ao escrever que história se 

constitui de memória, de experiências comunicáveis, como possibilidade de outras 

significações, tecida com esquecimento e recordação. Assim, a recordação e a lembrança 

possuem uma relação deliberada com o passado. As memórias e experiências individuais se 

entrecruzam com o processo histórico e cultural da região. Inspirados por essas palavras, 

buscamos observar a partir das experiências individuais e sociais o saber fazer, os fatores 

motivacionais, o rito e os símbolos culturais relacionados ao benzimento.  

Os benzedores se veem como intermediários da cura e como instrumentos usados por 

Deus para fazer o bem ao outro, sendo, esta solidariedade ligada aos valores culturais, 



 
 

 

188 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 08- Jan-Dez 2018 

recebidos no seio familiar e na própria formação religiosa, apresentando características de um 

catolicismo popular cujas raízes estão fincadas na história. 

Ao longo do tempo, diante das dificuldades encontradas no cotidiano, buscaram 

diversas maneiras de fazer, criando alternativas para melhorar a sua qualidade de vida. Os 

portadores desse saber fazer são em sua maioria, pessoas simples, sem escolaridade, mas que 

são capazes de criar uma arte de viver em se entrecruzam improvisação e negociação, sendo a 

criatividade do ‘mais fraco’ em ação. (DEL PRIORE, 1994, p. 273.) 

O uso das plantas medicinais é muito recorrente e diversos benzedores são também 

raizeiros. Acredita no poder sobrenatural das orações e na força que vem das plantas, tanto no 

que se refere ao poder medicinal, quanto no afastamento dos males. Atrela o poder das 

orações a utilização de plantas que curam visando manter a saúde. Segundo os benzedores e 

raizeiros entrevistados, as plantas utilizadas para fazerem os remédios e garrafadas são 

extraídos da flora local, sendo o cerrado um dos grandes biomas brasileiros e possuidor de 

uma diversidade de plantas que possuem poder medicinal, sendo o conhecimento sobre essas 

plantas e os poderes que elas possuem repassados também de geração em geração. 

Estas são práticas culturais importantes na identidade cultural do brasileiro e se 

relaciona a sua história e repasse de tradições oriundas de diversos povos que ao longo do 

tempo foram repassando e reconstruindo saberes, em uma interligação de conhecimentos, 

valores e tradições que fazem parte do “ser brasileiro”. 
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PATRIMÔNIO E MEMÓRIA: Heranças e tradições 

 
 

Vandeir José da Silva1 

 

 

Resumo: Este estudo apresenta como objeto de pesquisa a Festa de Caretagem realizada na 

comunidade remanescente de quilombo de São Domingos, localizada em Paracatu, noroeste 

de Minas Gerais. A Caretagem é uma festa religiosa/cultural que faz parte das tradições da 

comunidade pesquisa a muitas gerações em devoção a São João Batista. A Festividade 

acontece anualmente no dia 23 para 24 de junho, sendo dançada somente por homens que se 

performatizam como dama e cavalheiros. Esta manifestação cultural está relacionada à 

religiosidade, etnicidade, memória e permanências de práticas culturais ancestrais que vem 

sendo repassada de geração em geração. Reflete a história presente nas lembranças dos 

remanescentes de São Domingos, mais especificamente dos mais idosos, nas histórias 

contadas por seus pais e avós. Justificamos este texto pela pouca produção sobre Patrimônio e 

memória em comunidades remanescentes de quilombo em Paracatu Minas Gerais. 

 

Palavras Chave: Patrimônio. Memória. Festa.  Caretagem. Tradição 

 

 

Abstract: This study presents as object of research the Caregiving Party held in the remaining 

quilombo community of São Domingos, located in Paracatu, northwest of Minas Gerais. 

Caregiving is a religious / cultural feast that is part of the traditions of the research community 

for many generations in devotion to St. John the Baptist. The Festival takes place annually on 

the 23rd to the 24th of June, being danced only by men who become performative as lady and 

gentlemen. This cultural manifestation is related to the religiosity, ethnicity, memory and 

permanence of ancestral cultural practices that has been passed on from generation to 

generation. It reflects the history present in the memories of the remnants of St. Dominic, 

more specifically of the oldest, in the stories told by his parents and grandparents. We justify 

this text for the little production on Patrimony and memory in quilombo remnant communities 

in Paracatu Minas Gerais. 

 

Keywords: Equity. Memory. Party. Careful. Tradition 
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A narrativa caracteriza-se assim com a 

manifestação e expressão cultural. Tece uma teia 

que confere significação ao mundo de narradores e 

ouvintes e, ao reconstruir histórias, o narrador 

reinventa, a cada momento, a cultura, atribuindo 

diferentes significados aos fatos narrados. 

Contudo, ele conta apenas parte do que viu, ouviu 

ou leu, pois a memória é seletiva, retém apenas os 

fatos eu foram envoltos nos sentimentos. 

Cléria Botelho da Costa. 

 

 

O objetivo do texto foi trabalhar a relação de patrimônio imaterial na concepção da 

memória de remanescentes de quilombo. 

A relevância deste estudo, esta pautado na ideia de que há pouca produção 

historiográfica que faz reflexões sobre esta temática em Paracatu Minas Gerais, possibilitando 

abrir debates teóricos nesta perspectiva. 

A metodologia utilizada foi a de história de vida. Foram gravadas nove entrevistas 

com diferentes gerações e posteriormente realizadas transcrições estando atento as orientações 

de Delgado (2006, p. 21) ao escrever que: “Normalmente, um depoimento de história de vida 

é prolongado e compõe-se de uma série de entrevistas, realizadas com periodicidade 

previamente combinada entre entrevistado e entrevistador”. Esta foi à postura que assumimos 

para a realização do presente trabalho. 

Neste sentido argumentamos a seguintes questões: De que maneira a festa tem sido 

repassada e se tornada patrimônio para a população local? Como esta festividade tem se 

configurado como herança cultural para a comunidade?  

 

Patrimônio e Cultura histórica: conceito e diversidade na memória  

 

A palavra patrimônio pode ser compreendida de diversas maneiras dependendo do 

local de seu interlocutor a que ela se refere, sendo classificada contemporaneamente de 

Patrimônio Material, Patrimônio Imaterial e Patrimônio Natural. Ateremos-nos ao Patrimônio 

no sentido histórico cultural de repasse de tradições orais. Precisamente no campo teórico 

segundo Guimarães (2011, p.109). 
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Refletir sobre patrimônio é, a partir do século XIX, parte do esforço das 

sociedades em narrar o passado. E, segundo entendo, obriga-nos a uma 

reflexão sobre uma forma específica de as sociedades modernas e 

contemporâneas lidarem com experiência do transcurso do tempo e seu 

resultado para o conjunto das realizações humanas.  

 

Percebemos nestes elementos que a cultura patrimonial tem sido de acordo com o 

autor fruto de preocupação de teóricos que procuram dar respostas ao passado a partir de 

reflexões que antecedem nossos dias. 

A produção cultural patrimonial por ser compreendida desta maneira como uma teia 

de significados produzidos historicamente que são partilhados no seu tempo e chegam a nós 

como elementos deste passado. Ele envolve diversos meandros da vida de uma dada 

sociedade, pois se refere aos bens incomensuráveis que são partilhados através da memória 

coletiva, construída socialmente e culturalmente tornando-se elemento da identidade de um 

povo.  

Procuramos nesta perspectiva, analisar a festa de Caretagem, considerada pela 

comunidade local seu patrimônio cultural. 

A Festa de Caretagem em homenagem as São João Batista é um marco no passado e 

no presente dos moradores, possibilitando o diálogo entre diferentes gerações, sendo um 

patrimônio imaterial. Dançar é uma forma de reconstruir a tradição, relembrar os primeiros 

dançarinos e a sociedade da qual fazem parte. Nas rememorações de D. Cristina Coutrim, ela 

conta: 

 

Eu nasci em 1940 e quando eu tinha seis anos, eu me lembro de que meu 

pai contava para nós da Festa dos Caretas, que eles faziam em homenagem 

a São João Batista. Meu pai contava que meu avô já era festeiro. Aqui 

ninguém sabe ao certo quando a Festa começou, mas eu acho que vem 

desde o período da escravidão. Ela é uma tradição antiga, que vai sendo 

passada de geração em geração. Nela, temos as danças e algumas tiveram 

origem aqui mesmo. (Entrevista concedida em 19/07/2007). 

 

Como pode ser percebido no relato de D. Cristina Coutrim, os moradores 

desconhecem quando essa festividade começou, mas seguem a tradição afirmando que ela faz 

parte da cultura deles. Segundo a narradora, a Caretagem também é conhecida em São 

Domingos como Caretada, sendo essa uma Festa que os faz relembrar seus antepassados, por 

isso, eles gostam tanto. Rememora a narradora que os Caretas, desde sua infância, percorrem 

quase todas as casas. Neste sentido, Passos afirma que: 
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As festas marcam o tempo. O eco das vozes arrasta pessoas, temas, lugares. 

Memória, esquecimento, perdão vão sendo recortados na moldura da festa. 

Diligências de busca e procura. “Relembramentos” da vida. De vidas. Entre 

a dureza do presente e o sonho de um futuro melhor, as festas ajudam a 

entender os arranjos do sentir, do viver e do agir. (PASSOS, op. cit., p.10) 

 

Dançar sempre foi um ponto forte na cultura negra. As literaturas quase sempre 

apontam o gosto dos negros para esse elemento lúdico. Anjos afirma a importância da dança 

na África: 

Ela acentua a unidade entre seus membros, por isso é quase sempre uma 

atividade grupal. Todos os acontecimentos da vida africana, nascimento, 

morte, plantio, são comemorados com dança [...] as danças africanas variam 

de região para região, mas a maioria delas tem certas características em 

comum. Os participantes geralmente dançam em fila ou círculo raramente 

sozinhos ou em pares. Em sua maioria, todos os homens, mulheres e crianças 

participam batendo palmas ao redor dos dançarinos. As danças chegam a 

apresentar algumas vezes até seis ritmos ao mesmo tempo e seus dançarinos 

podem usar máscaras ou enfeitar o corpo com tinta para tornar seus 

movimentos expressivos. No Brasil foram preservadas e recriadas tradições 

coreógrafas de origem africana, especialmente quando transferidas do 

sagrado para o profano. (ANJOS, op. cit., p. 78) 

 

 

A Caretagem herdada dos antepassados preserva e reconstrói alguns traços da cultura 

dos moradores de São Domingos que vão sendo repassados de geração em geração por meio 

da oralidade. Foi possível perceber na pesquisa de campo que, ao falarem sobre a Festa, está 

muito presente entre os entrevistados a memória herdada dos antepassados, tornando-se esta 

uma ligação entre passado e presente. Compartilho com Perez (2002, p. 19) sua definição 

sobre festa “[é], antes de mais nada e acima de tudo um ato coletivo extraordinário, 

extratemporal e extralógico”. É nesse sentido que vejo a Festa dos Caretas, uma manifestação 

cultural seguida de tradição, apoiada no sentimento de pertencimento e repassada de geração 

em geração. 

No clima de folia e alegria, todos os anos os moradores de São Domingos se dedicam 

à Festa de forma coletiva, acontecendo uma efervescência em seu comportamento. Nesse 

momento, as pessoas se libertam, desaparecendo as amarras da discriminação e do 

preconceito na instauração do sentimento de inteiração e sociabilidade. Acredito que esse 

comportamento acontece pelo fato de a Festa ser pensada e organizada para os moradores.  

Alguns visitantes de Paracatu participam no período inicial do Festejo, mas poucas horas 

depois se retiram.  

O sentido da Festa de Caretagem pode ser melhor compreendido nas falas desses 



 
 

 

194 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 08- Jan-Dez 2018 

sujeitos sociais. Na reminiscência do passado, retomaram a infância e com ela a adolescência, 

chegando até a velhice. Neste sentido foi que o Sr. Aureliano narrou:  

 

Eu, desde pequeno comecei a dançar. Esses com quem eu aprendi, todos já 

morreram. Eu via o pessoal tocando e inventei também de tocar. Meus 

irmãos também dançavam, Manuel Lopes, Agostinho tocava viola... Eles 

dançavam muito. Eu gostava de dançar. Todo ano eu dançava. Todo ano 

ensaiava e reunia a comunidade. Eu acho que ser um careta é estar sempre 

alegre. A Festa de Caretagem está dentro de nós. Se não tiver Caretagem, o 

povo fica triste. É por isso que sempre tem a Caretagem. Hoje só alguns dos 

mais velhos dançam, a maioria dos dançarinos de hoje é uma meninada, 

tudo rapazinho pequeno, mas passam a noite inteira dançando. Mas isso aí 

é uma alegria pro pessoal.(Entrevista concedida em 26/06/2008). 

 

O gosto pela Festa está presente em todas as entrevistas e o incentivo vem das pessoas 

mais velhas e dos pais.  De acordo com o Sr. Aureliano, a renovação de tocadores e dançantes 

vai dando prosseguimento à Festa de São João. Muitas vezes o observador de hoje será o 

dançante ou tocador da próxima Festa.  

O envolvimento e a participação dos adolescentes garantirão a manutenção da Festa e 

a reconstrução da identidade étnica. São eles que representam a continuidade quando 

substituem os idosos. No espaço Festivo acontece a união dos moradores e nele os sujeitos 

sociais compartilham do que seus antepassados faziam. Cada geração tem uma maneira de 

fazer isso acontecer, o que torna a Festa mais atraente e bonita. Para o Sr. Geraldo Santana 

dos Reis2, 55 anos: “o que tem de alegria pra esse lugar é esse dia assim de festa e seguir a 

tradição da Festa de São João que faz lembrar nossos pais, nossos avôs” (entrevista 

concedida 26/06/2008). 

A Festa, como pude perceber na entrevista, é um reviver, uma forma étnica de 

partilhar a comunicação entre passado e presente, tornando-se patrimônio dos moradores. É 

um comungar que acontece de forma coletiva através da organização da Festa, dos 

preparativos dos enfeites, das fogueiras, das comidas, dos toques e instrumentos e da dança de 

Caretagem. Esses rituais revitalizam a união dos moradores todos os anos, sendo uma herança 

cultural deixada pelos antepassados. A Festa é o momento de se recriar, em constante 

mudança e reinvenção, pois é na própria estrutura do rito e da Festa que as transformações 

ocorrem todo ano.  

                                                 
2 Nascido em 1952. Ex-comandante da Caretagem, lavrador, servente de pedreiro. 
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A homenagem feita a São João Batista não existe somente pelo fato de divertir os 

moradores, ela é responsável também pelo repasse da história e da memória que vão 

reconstruindo a identidade étnica dos moradores de São Domingos. Ela marca o sensível, 

visível, corporal e mental, transforma as ações e indumentárias utilizadas em signos que vão 

sendo apropriados/reapropriados de geração em geração. Participar desse momento é estar em 

sintonia com o que os antepassados faziam. Neste sentido, José Maria, 54 anos3, diz.  

 
Eu aprendi tocar, olhando. Eu era moleque. Eu e a meninada da minha 

época ficávamos doidos pra dançar e tocar. Então nós prestávamos atenção 

em tudo. Eram os pais, irmãos, tios, mães, os parentes, tudo ali vendo os 

caretas dançarem, na casa da gente e na casa dos parentes. Era uma 

animação, parece até que tinha formiga nas pernas, nós sacudíamos sem 

parar. Então eu fui crescendo e nunca parei de participar. Essa Festa vem 

dos ancestrais e mexe com a gente. Acaba hoje, a gente já fica esperando o 

ano que vem. A festa faz parte da gente. É bom demais. Tem gente que vem 

para assistir nossa apresentação, mas não dá conta de ficar como nós, a 

noite toda. Também isso é uma coisa nossa! Vem de sangue, está no nosso 

sangue, é de tradição. Nossos antepassados faziam assim, dançavam a noite 

toda, só paravam no outro dia, meio dia. (Entrevista concedida em 

26/06/2008). 

 

Conforme narra José Maria, a Festa une os moradores que mantém laços de parentela 

e compadrio. Celebram com alegria os ensinamentos deixados por seus antepassados. 

Acolhem amigos, parentes e visitantes. O Festejar, de acordo com o narrador, tem sentido 

para os festeiros porque não é uma Festa comum: vem sendo repassada por meio da tradição. 

E assim vão dando prosseguimento ao que os antigos faziam.  

É interessante como se pontua a sociabilidade entre os parentes que se reúnem para 

juntos participarem da homenagem a São João Batista. Sociabilidade e solidariedade vão 

entrelaçando os moradores, celebrando o velho no novo. Podemos perceber que a maneira de 

viver está relacionada com a sociabilidade fortalecendo os laços de convivência local.  

Na Festa, partilham comidas, bebidas, músicas, danças, casas, quintais, fogueiras e 

enfeites. O privado torna-se público. Em cada casa onde há apresentação dos Caretas, o 

espaço do quintal, que é algo privado, torna-se público, rompendo com essas fronteiras e 

recebendo a todos num ambiente festivo e familiar. A Festa é o local da reunião da fé, 

diversão e sociabilidade entre os moradores de São Domingos.  

É nesse clima festivo que crescem os meninos: assistindo ao ritual da dança, e 

testemunhando a fé de seus pais e avós, aguardando a vez de comporem ao grupo como 

                                                 
3 Nascido em 1954. Sanfoneiro, tocador de violão, pandeirista. Trabalhador rural. 
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Caretas ou tocadores, sendo que cada um vê a festividade do seu jeito. Assim, a cada ano, a 

Festa é sempre outra, a ela são agregados novos elementos no refazer contínuo dos seus 

dançantes, que a cada ano procuram inovar sua performance, acontecendo também a inserção 

de novos Caretas. A entrada dos novos sujeitos sociais que fazem a história da Festa pode ser 

compreendida como escreveu Perez (op. cit,. 2002); com os jovens, a Festa vai se recriando e 

rejuvenescendo seu sistema social. Manter-se acordado e ativo durante o festejo é justificado 

pelo fato de gostarem, de estar no sangue, ser “algo deles”, herdado de seus antepassados. 

A Festa de São João Batista dançada pelos Caretas é a mais popular de São Domingos. 

Tendo caráter religioso, encontra adesão desde a criança de colo até o idoso. Arnaldo Lopes 

da Silva, 42 anos4, diz que a Festa de São João supera não somente a do Padroeiro do Arraial 

que é São Domingos, mas todas as demais organizadas na localidade. A explicação, segundo 

ele, dá-se por que:  

 

A existência da festa é muito antiga. Quando essa festa começou, ninguém 

sabe dizer. Nós sabemos que essa festa vem dos mais velhos, das gerações 

antigas. É o que eu ouvi do meu pai, é o que meu pai ouviu do pai dele, e vai 

passando. Mas ela aproxima a comunidade e é um dia de grande alegria pra 

nós festejar o dia 23 para 24 de junho. A música, a dança e os instrumentos 

fazem a comunidade se reunir. O barulho dos instrumentos dos gritos e risos 

dos moradores, de longe a gente escuta. Assim, a gente sabe que a Festa vai 

começar. Não tem idade pra brincar. Velhos, crianças, rapaziada, todo 

mundo dança. É incrível como isso mexe com a gente. É a marca da nossa 

comunidade. É nossa identidade. Falou de Caretagem, falou de São 

Domingos. (Entrevista concedida em 26/06/2008). 

 

Como pode ser percebido no relato do Sr. Arnaldo Lopes, a festa é para eles um marco 

no calendário festivo religioso e um vetor de identidade. Está na mente e no coração dos 

moradores de São Domingos, sendo lembrada e esperada com alegria pelos remanescentes de 

diferentes faixas etárias.  

O universo simbólico que gira em torno da Festa é riquíssimo e produto de uma 

linguagem social. Os caretas se utilizam de símbolos como máscara, roupas com fitas, 

polacos, guisos, fogueiras, mastros, bandeiras de São João e culinárias variadas. Todos esses 

elementos são produzidos coletivamente dentro das famílias o que contribui para o sentimento 

de pertencimento étnico. 

                                                 
4 Nascido em 1965. Tocador de sanfona, pandeiro e caixa, tambor.  Ex-dançante. Entrevista gravada em 

23/10/2007. 
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A paisagem da Festa, como foi narrada por Arnaldo Lopes, é feita essencialmente a 

partir de uma multiplicidade, formando nos espaços da dança, uma diversidade cultural. Isso 

acontece em função do tecido social com que a Festa é constituída: diferentes sujeitos sociais, 

diferentes gerações. Festejar é, portanto, o momento em que os moradores religam o passado 

ao presente, reúnem os moradores que relembram seus antepassados com saudosismo, 

agitação e movimento. Dito de outra maneira por Romualdo Antônio de Oliveira, 49 anos5: 

 

Tudo é Festa pra nós. Não tem momento ruim. E dançar todos os anos, 

significa que nós estamos mantendo a tradição dos antepassados. A hora 

que começa a dança dá um arrepio na gente. A dança corre solta, vem à 

lembrança dos nossos pais, dos parentes e parece que dá mais vontade de 

dançar ainda. Ninguém fica parado, todo mundo dança. O agito é geral, 

dançam os Caretas, os tocadores mexem nem que seja com os pés. E os que 

‘tão do lado de fora assistindo também balançam. (Entrevista concedida em 

26/06/2008). 

 

Nos relatos de Romualdo Antônio, os momentos de aprendizagem passam primeiro 

pelos pais, que mantém a tradição através da oralidade, na produção da roupa em casa, 

estendendo-se então para os locais onde a dança se realiza, ou seja, nas casas dos parentes ou 

amigos. O entrevistado conta ainda que desde menino fora incentivado pelo pai e que hoje faz 

o mesmo com os dois filhos, que também participam da Festa. A dança, segundo ele, é algo 

que faz parte dos moradores, é uma história que deve ser seguida; assim como o aprender com 

os pais a arte de enfeitar a roupa; com o comandante, dançar sem cometer erros, manter a 

alegria durante toda a noite. Tudo isso é possível em função de uma dinâmica que acontece, 

interpelando o espetáculo das mudanças que acontecem durante as apresentações.  

Esses são registros presentes tanto nos tocadores, quanto nos dançantes ou cozinheiras, 

símbolos que vão sendo demonstrados no decorrer da Festa. Neste misto de festividade 

sagrado/profana, os moradores vão comemorando o dia de São João Batista por meio das 

encenações de música e dança, tonalizando passado e presente. 

Cada ano em que participei da Festa presenciei um reinventar sorrisos de 

encantamentos – seja nas roupas, nas máscaras, na coreografia ou na culinária. Esses 

elementos vão tonificando a cultura da qual os dançantes, tocadores e moradores fazem parte, 

tornando o evento uma novidade a cada organização. Um espaço de encantamento. Nas 

palavras de Perez (op. cit., p. 48), “A festa expressa uma concepção do mundo, na qual a 

                                                 
5 Nascido em 1961. Ex-dançante. Tocador de tambor, sanfona, pandeiro, caixa e ajuda quando necessário no 

comando da Caretagem. 
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‘forma efetiva da vida é ao mesmo tempo sua forma ideal ressuscitada’. O princípio do riso e 

a sensação carnavalesca do mundo”. 

 A habilidade de incorporar essa plasticidade entre o que faziam os antepassados e o 

que fazem os dançantes e tocadores atualmente é explicado por Robson Lopes dos Reis 38 

anos6: 

 

Quando eu era menino, eu prestava atenção nos passos, nas músicas, na 

batida dos instrumentos. Tudo isso entrou dentro de mim e não só de mim, 

mas dos meninos que eram do meu tempo. Está dentro de nós. A Festa de 

São João acaba sendo uma brincadeira igual ao carnaval. Muito barulho 

dos enfeites no corpo, máscara, música, gritos, risos. A gente esquece de 

tudo, é só folia. Mas uma coisa vai ligando à outra quando juntam tocadores 

e Caretas. Os Caretas mais velhos simbolizam pros jovens a experiência do 

que aprendeu com os antigos. Também tem os tocadores que significam a 

mesma coisa. E tem os instrumentos que nem os tocadores e nem os Caretas 

mais velhos sabem a idade. Mas o que interessa é que nós mantemos a 

tradição. Essa dança é uma dança que eu gosto muito e acredito muito.  

(Entrevista concedida em 12/08/2007). 

 

Como disse o narrador, a presença constante na festividade desde a infância permite a 

apreciação e incorporação dos sentidos da Festa. Durante a pesquisa, foi possível observar que 

os moradores foram unânimes em afirmar que “ela está dentro de nós”, respaldando-se na 

ação da memória e da própria história, repassando esse “saber que aprenderam com os 

antigos”, como afirmou Robson Lopes, fazendo com que continue a existir, preservando e 

recriando a tradição. 

É interessante observar como Robson Lopes delimita o olhar como ponto essencial da 

aprendizagem. Ele é a leitura que permite ao aprendiz criar sua personagem quando vai 

dançar pela primeira vez como Careta. Não considero essa ação uma mimese, ou seja, uma 

cópia fidedigna do passado, mas algo reconstruído, reinventado, dadas tantas vezes que 

presenciei o fazer e refazer da Festa. A cada ano, o novo aparece. Não há personagens 

idênticos no espaço Festivo, mas sim Caretas, que se diferenciam no esplendor da criatividade 

da fantasia e dança quando apresentam.   

Em relação à religiosidade, mesmo que a Festa seja em homenagem a São João 

Batista, o espírito carnavalesco está sempre presente durante a comemoração, relacionando 

sagrado e profano. A forma como os meninos vão encarando o ato festivo revela a atenção 

que eles têm nos dançantes mais velhos. Esses são espelho de sabedoria e experiência para os 

jovens, que se tornarão tocadores e dançarinos no futuro. Nas lembranças de Leonardo Gomes 

                                                 
6 Nascido em 1969. Ex-dançante. Tocador de pandeiro, caixa. 
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da Silva7, 15 anos, a Festa é motivo de alegria, ele sempre participou assistindo aos caretas 

dançarem com seus pais. Conforme ele conta: 

 

Eu via e falava: um dia eu vou dançar de Careta. Até que um dia meu irmão, 

que dança há 5 anos, me ensinou a dançar. Aí eu comecei a dançar de 

dama. Eu acho muito bom. No início, quando começa a dançar, é uma 

emoção, tem um clima muito bom, a gente vai dançando e pulando. Eu gosto 

mais das danças de passagem de lenço e contradança, elas dão mais 

emoção e alegria! A gente pula mais. Mas no final é muito triste, porque 

acaba a Festa. A gente vai ter que esperar só no outro ano pra dançar de 

novo a Festa dos Caretas. (Entrevista concedida em 23/06/2007). 

 

De acordo com Leonardo Gomes, o gosto que ele e os garotos de sua idade têm pela 

Festa é fruto do ensinamento dos pais, parentes e moradores, que sempre os envolvem desde 

criança na comemoração festiva. Essa é uma experiência vivenciada de forma coletiva. Em 

seu relato afirma que antes de se tornar um Careta, ele tinha um conhecimento razoável de 

como dançar e cantar a música para São João. Mas reconhece que se tornou conhecedor e 

disciplinado das regras e do comportamento durante as apresentações somente quando passou 

a fazer parte do grupo. 

Outro fator importante mencionado por Leonardo Gomes, é que os pais e as pessoas 

mais velhas sempre contam “histórias da Festa de Caretagem”, a forma como ela acontecia e 

como era a participação dos antepassados; conforme relata: “eu sempre ouvi histórias da 

Festa, e minha madrinha Cristina também me incentiva muito. Do jeito que ela conta que era 

a Festa antigamente, era um pouco diferente de hoje, mas eu acho que a alegria é a mesma!” 

Nesse sentido, a experiência compartilhada é um fator importante para a preservação dessa 

tradição. Costa (2001, p. 82) escreve que: “é nesse ato de reinterpretação constante dos fatos 

de outrora no presente que narrador e ouvinte vão tecendo os fios da narrativa como memória 

compartilhada”. Essa inteiração de sentido pode ser compreendida na reflexão do entrevistado 

ao dizer: “então, eu considero a Festa muito importante para nós, porque ela faz parte da 

tradição dos antepassados, e nós vamos dando seguimento”. Como pode ser percebido na 

narrativa, esse momento torna-se o de reconhecimento da tradição. 

Na entrevista com Bruno Coutrim dos Reis, 13 anos8, ele disse que entre os 

adolescentes de São Domingos, a vontade de ser um careta é grande e mesmo quando se torna 

membro do grupo a ansiedade não deixa de existir.  Em suas reflexões, ele relata que essa é 

                                                 
7 Estudante, trabalhador no feitio de rapadura. Começou a dançar com 11 anos. 

8 Nascido 1998. Filho do comandante e dançante de dama desde 2006.  
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uma experiência que vem de família, cujo envolvimento se revela nas primeiras lembranças 

de sua infância. 

 

Eu participo há muito tempo. Meu pai hoje é o comandante da Festa de São 

João e vem seguindo a tradição do meu bisavô. O que eu sei é ensinamento 

do meu pai e de outros antepassados que passaram para ele! Eu gosto da 

Festa. Acho bom porque distrai a mente, é uma maneira de se divertir. Para 

mim, a Festa podia durar o resto da vida. Tem vez que a gente fica com dor 

de barriga de tanta ansiedade. Você fica esperando, esperando, esperando, 

quando chega o dia, você esta tão alegre, que até doente fica. Dá dor de 

barriga. Eu acredito que aprendendo o que meu pai e os outros adultos 

estão fazendo, a tradição não vai morrer. (Entrevista concedida em 

12/08/2009). 

 

O relato da experiência vivenciada por Bruno demonstra que tanto ele como outros 

garotos de sua idade têm interesse em aprender os rituais da Festa para manter a tradição. A 

aprendizagem é um processo contínuo “Os papéis, bem como os valores e as tradições que 

por meio deles se encarnam, vão sendo definidos com o passar dos anos, e por isso, a 

aprendizagem é constante”. O papel da família e da memória é fundamental no repasse e na 

preservação dessa manifestação cultural. De acordo com Costa (2001), “o rememorador 

individualiza, paulatinamente, a memória comum e, no que lembra e como lembra, dá 

significação ao fato”. Ao reportar-se à Festa, Bruno demonstra que a festividade em 

homenagem a São João Batista para ele e seus companheiros da mesma idade torna-se 

também momento de distração, o que se reflete em suas palavras quando diz: “para mim a 

Festa podia durar o resto da vida” (grifo meu).  

Em todas as entrevistas, os narradores demonstram que, da infância à idade adulta, as 

lembranças da Festa são compartilhadas. Assim as gerações mais novas vão aprendendo os 

passos com o comandante, os toques com os tocadores experientes e os versos cantados ou 

rimados com todo grupo. 

 A música cantada pelos Caretas é uma forma poética, entoada ao som do tambor, 

violão, sanfona, xique-xique, pandeiro e caixa. O cruzamento dos sons de instrumentos e 

vozes de dançarinos e tocadores ecoam rimas à comunidade, rogando que São João Batista dê 

vida aos donos da casa, assim como para eles. Essa é uma forma romântica expressa durante 

toda noite e parte do dia, cantada aos moradores que os acolhem e os alimentam.  

Os versos feitos sob a forma de repente são também uma maneira de honrar os donos 

da casa com “sentidos familiares, gracejos” e “contar a história do Povoado”, onde passado e 
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presente, se imbricam na voz dos Caretas. A natureza dos versos é às vezes provocativa, 

direcionada a algum companheiro do grupo, instigando o careta a responder o desafio. Em 

cada apresentação, o casal de Careta deve ir à frente dos tocadores para responder o desafio 

feito a ele. A linguagem utilizada envolve palavras simples do cotidiano, sem preocupação 

com a presença de pessoas de fora. Tais versos serão analisados em um momento específico 

do trabalho mais adiante; por hora a intenção foi tornar possível a leitura da história da Festa 

de Caretagem na memória, dos sujeitos sócios de São Domingos. 

 

Considerações Finais 

 

Foi possível perceber que a festividade é uma herança repassada de geração em 

geração, sendo uma tradição cultural que faz parte da cultura dos moradores de São 

Domingos. A manifestação é uma expressão de identidade étnica local marcada 

historicamente evocando lembranças e esquecimentos. A Festa em devoção a São João Batista 

marca passado e presente num contínuo reelaborar de práticas para a manutenção desta 

atividade que mantêm parentes e amigos ligados na tradição festiva, mantendo o fervor de 

arranjos no sentir e no agir cotidiano, uma leitura contínua ligada entre passado e presente.  

A Caretagem é uma das expressões que a comunidade utiliza para contar e explicar 

seu passado. Ao tecer esta consideração final, não poderia deixar de evocar as palavras de 

Chuva (2011, p. 11) ao refletir sobre o papel do historiador, segunda ela:  

 

Se os historiadores produzem o passado e é o passado que faz uma nação, os 

historiadores do patrimônio fazem política, inventando o patrimônio 

nacional, atribuindo valor e significados a bens e práticas culturais que 

circunscrevem os limites da nação.  

 

Ainda neste sentido acrescenta: “Sabemos bem que o trabalho do historiador ao 

fabricar um patrimônio ou seu próprio ofício da escrita da história está integrado a um projeto 

de nacionalizar, de construir o Estado e, portanto, de poder”. Estas reflexões da autora nos 

levam a repensar o sentido da Festa como marco de uma historicidade local. É preciso que se 

tome a iniciativa de registrá-la como patrimônio imaterial para que por meio de instrumento 

legal de proteção ao bem cultural sejam adotadas medida de salvaguarda. 
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HISTÓRIA, MEMÓRIA E NARRATIVAS 

Um olhar sobre a festa de Nossa Senhora da Abadia de Andrequicé – Minas 

Gerais 

 

 
Rosângela S. B. Indelécio1 

 

 

Resumo: O presente trabalho de pesquisa lança olhares sobre a festa realizada em louvor a 

Nossa Senhora da Abadia, localizada na comunidade de Andrequicé, no município de 

Presidente Olegário, Minas Gerais. Esta festa é aqui cenarizada no período balizado entre os 

anos de 2014-2018. Delimita-se como objeto a religiosidade popular presente nesta 

manifestação cultural e como objetivo, observar práticas religiosas dos festeiros e romeiros 

que fazem parte da trajetória histórica desta festa, bem como, as representações veiculadas por 

esses atores sociais acerca desta festa e o significado da mesma para estes atores sociais. 

Buscou-se neste estudo analisar a questão da história, memória, cotidiano e narrativas. Os 

embasamentos teóricos para essas reflexões foram buscados em autores que partilham do solo 

da história cultural. O alicerce empírico foi composto de fontes variadas, entre elas, 

entrevistas com narradores do lugar, festeiros da região que participam desta festa, fontes 

iconográficas variadas, entre elas: fotos antigas da história desta festa expostas na Igreja da 

Comunidade, filmagens e fontes documentárias do acervo da Igreja de Andrequicé.  

 

Palavras Chave: Memória. Festa.  Religiosidade. 

 

 

Abstract: The present research focus on the festival held inpraise to Nossa Senhora da 

Abadia in the community of Andrequicé,in the municipality of Presidente Olegario, Minas 

Gerais. This party is here analyzed in the period from 2016 to 2018. The object of study itself 

is delimited as the popular religion present in this cultural event, with the purpose to observe 

the religious practices of these people and the pilgrims, who are part of the historical path of 

this party, as well as the representations conveyed by these social actors about this festival 

and the meaning of this party to them. In this study, we examine the issue of history, memory, 

and everyday narratives. The theoretical basis for these reflections was collected from authors 

who share the same ground of cultural history. The empirical foundation was composed of 

various sources, including: interviews with locals and with people in the area that participate 

in this festival, besides many iconographic sources, such as: old photos of this party set out in 

Community Church, films and documentary sources from the Church of Andrequicé. 

 

Keywords: Memory. Party. Religion. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho visa analisar a Festa (Romaria) de Nossa Senhora da Abadia de 

Andrequicé, conhecida popularmente como a “Festa de Andrequicé”, aqui balizada entre os 

períodos de 2014 a 2018. 

A festa aqui referida é realizada no povoado de Andrequicé, situado no distrito de 

Galena, município de Presidente Olegário no estado de Minas Gerais. 

A festa de Nossa Senhora d’Abadia é realizada anualmente no mês de agosto desde o 

ano de 1870, sendo esta dedicada à Santa Padroeira desta localidade. Essa festividade é o 

evento mais importante no local, reunindo-se pessoas dos municípios das regiões 

circunvizinhas. Nesse sentido, escreveu o autor José da Silva Brandão, memorialista que se 

dedicou ao estudo deste evento religioso: 

 

A festa de Andrequicé, como é popularmente conhecida, já percorreu 

mais de um século da história, e, no entanto, manteve-se até o 

momento em completo anonimato. Mesmo tendo uma importância 

vital para a população local e regional, pois direcionada a Nossa 

Senhora D’Abadia, mantém um porto seguro para a fé e busca de 

graças para todos os que sofrem as diferentes nuances das dificuldades 

espirituais, morais e materiais. (BRANDÃO, 2003, p. 7). 

 
Como podemos observar na escrita do referido memorialista, esta manifestação 

religiosa é antiga, rompendo as barreiras do tempo e da modernidade. Mesmo que muitos de 

seus devotos se dirijam hoje para a localidade em automóveis, a procissão de carros de bois, 

como nos tempos de outrora, ainda persiste, as romarias, os acampamentos em família na 

semana de comemoração da Festa como de costume desde os tempos dos avós, as novenas na 

Igreja, dentre outras manifestações que estão sendo criadas / recriadas, possibilitando a 

percepção da coexistência do velho e do novo, mantendo assim, viva a fé de seu povo em suas 

divindades.  

A festa acontece oficialmente durante a primeira quinzena de agosto. O clímax ocorre 

no dia 15, quando é comemorado o dia da padroeira. Durante o festejo e romaria passam pela 

localidade aproximadamente 50.000 pessoas de muitos lugares do país e de diversas camadas 

sociais, unidas pelo sentimento de devoção e pela diversão. 

O interior de Minas Gerais ainda guarda em teus seios muitas tradições populares, em 
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sua maioria, ligadas às questões religiosas e ao cotidiano, sendo estas festividades, parte do 

patrimônio imaterial local. Conhecer estas práticas e as representações que são veiculadas em 

relação a essas manifestações populares consiste em um desafio ao pesquisador, pois muitos 

são os sentidos possíveis da festa. O pesquisador deve primar por uma postura sensível e 

desconfiada, e ao mesmo tempo, deixando-se cativar por aquilo que vê e sente. 

É impossível a uma pessoa da região não perceber a importância da Festa de 

Andrequicé para os seus moradores e romeiros, pois há mais de um século esta tradição vem 

sendo passada de pais para filhos, constituindo-se como um vetor identitário.  

Enquanto pesquisadora, perceber esta realidade e embrenhar pelos caminhos da 

pesquisa em um universo tão amplo e tão rico, como o da cultura e religiosidade popular é um 

desafio, mas, muito instigante. Como moradora da região foi possível perceber desde menina 

a importância desta manifestação, despertando assim, o interesse em problematizá-la e buscar 

compreendê-la a luz das ideias de autores analisados.  

Partindo da importância de conhecer mais a história e a cultura local, até mesmo para 

despertar reflexões e sentimentos de preservação, justifica-se o interesse por esta pesquisa. É 

importante mencionar que a falta de estudos relacionados à história e cultura regional 

constitui-se como um dos fatores que influenciaram na delimitação deste objeto de estudo. 

Tecer narrativas relacionadas à história da festa, para que reflexões sejam realizadas foi um 

dos objetivos desta pesquisa. 

 Cabe ao pesquisador lançar olhares à realidade, problematizá-la, por isso, ao refletir 

sobre esta festa religiosa, muitos questionamentos surgiram: Quais os sentidos possíveis da 

festa de Nossa Senhora da Abadia? Quais os fatores que contribuíram para que esta festa 

religiosa se tornasse tradicional nesta localidade? Como esta tem sido criada / recriada no 

decorrer do tempo? De que forma que o cotidiano desta comunidade mantém a crença nesta 

divindade? Qual o significado desta festa religiosa para as pessoas que participam? 

 Busca-se apresentar reflexões que unem as leituras realizadas e ideia da festa de Nossa 

Senhora D’Abadia como patrimônio, como um vetor identitário para os devotos da Santa e 

para os próprios romeiros, como um espaço de memória e história, possibilitando a formação 

de uma memória coletiva. Nesse sentido, a memória, a rememoração, constituiu-se como um 

dos principais pontos de abordagem ao referir-se ao empírico deste estudo. W. Benjamin nos 

lembra que: “O importante para o autor que rememora, não é o que ele viveu, mas o tecido da 

sua rememoração. ” Nesse sentido, as fontes orais são importantes na coleta dos dados da 
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pesquisa, buscando perceber o que as pessoas contam, porque contam e como contam.  

Na busca do entendimento desta realidade, a pesquisa nos livros de dois memorialistas 

que contam a história da festa como forma de agradecimento por graça recebida constitui-se 

como uma importante fonte de pesquisa. A pesquisa iconográfica constituiu-se como uma das 

fontes desta investigação, ao perceber a riqueza das fotografias e filmagens da festa expostas 

na Igreja, retratando a trajetória da mesma no decorrer da sua história. 

 Objetivou-se com este estudo refletir acerca desta tradição religiosa secular, buscando 

perceber nestas práticas religiosas, o cotidiano, a fé, as tradições, a crença nesta divindade, as 

táticas de resistência estabelecidas no decorrer do tempo, na criação / recriação desta festa. 

  

2-A visão deste objeto sob a luz da História Cultural 

 

A Comunidade Andrequicé, localizada no Distrito de Galena, município de Presidente 

Olegário, Minas Gerais, constitui-se como uma típica cidadezinha do interior. Sua população 

é rala, vivendo em sua maior parte na zona rural, como pequenos agricultores, criadores de 

gado em pequeno porte, lavradores. Pessoas simples que diante das dificuldades da vida 

foram estabelecendo como refletiu Certeau “Táticas” de resistência e transformação do espaço 

em que viveram e vive. Estas táticas de resistência são vistas como a “arte do fraco”, onde 

pessoas simples, vão criando / recriando sua vivência coletiva, suas crenças, saberes e fazeres. 

 

 

Mapa do município de Presidente Olegário. 

Fonte: Wikipédia. 

 

De acordo com o memorialista Arthur Gonçalves da Silveira, a origem do nome 

Andrequicé foi devido à quantidade de capim com este nome existente naquela região. 

Neste cenário, entre pessoas simples, distante dos grandes centros, onde havia uma 

predominância do catolicismo popular, foi se institucionalizando desde a segunda metade do 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/MinasGerais_Municip_PresidenteOlegario.svg/773px-MinasGerais_Municip_PresidenteOlegario.svg.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:MinasGerais_Municip_PresidenteOlegario.svg&h=600&w=773&sz=327&hl=pt-BR&start=10&usg=___nrCwkDxGgu4Tk5dyDq9q1vV3v8=&tbnid=3nnCVJ9RHk6cMM:&tbnh=110&tbnw=142&prev=/images%3Fq%3Dpresidente%2Boleg%25C3%25A1rio%2B%252B%2Bwikip%25C3%25A9dia%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1G1GGLQ_PT-BRBR263
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século XIX o culto e romarias dedicadas a Nossa Senhora da Abadia a qual se tornou a Santa 

Padroeira da localidade, mantendo no decorrer do tempo como o alvo de muitas 

manifestações populares religiosas as quais são mantidas ainda hoje. 

E como é curioso saber que entre esses lugares há uma ligação que requer uma 

característica que irá conduzir a passagem ligando estes lugares, na maioria das vezes o lugar 

é também imaginário. 

Assim como todos os espaços e lugares, os relatos serão primordiais ao pesquisador 

que busca traçar memórias da cultura de um povo, nos gestos e relatos esse passado é 

selecionado, reorganizado e utilizado em momentos presentes. 

O ponto de partida para explorar novas possibilidades será uma combinação de 

tessitura já existente que proporcionarão a compreensão da trama de redes, desde o tecido às 

ações das pessoas que a tecem em cada momento, tornando-se na maioria das vezes em um 

tecimento solidário. 

Palavras de grande incentivo como as de Kuyumjian, nos direcionam ao mundo da 

pesquisa... “O trabalho do historiador é como o trabalho do artesão: ele é obrigado a escolher 

um tipo de argila e a confeccionar um artefato específico”. (KUYUMJIAN, 2008, p.9).  

Pensando na cidade, o espaço ocupado por um número de pessoas que compõe entre si 

algo diferente, percebo a beleza do partilhar do/no cotidiano onde prática e táticas irão dar 

sabor, desejos e transformações do lugar. Assim vejo no recanto mineiro o pequeno povoado 

de Andrequicé onde indivíduos se articulam num vai e vêm em seus tradicionais festejos 

demarcando estes espaços. 

A história e as manifestações culturais são múltiplas e peculiares a cada região, mas 

nas cidades interioranas estes detalhes são cultuados no cotidiano das pessoas, cotidiano este 

que estabelece laços de identidade entre o passado e presente como observa Eduardo França 

Paiva: “As partes que ligam o cotidiano setecentista ao final do século XX desembocam, 

principalmente, no interior do Brasil, nas pequenas cidades e nas “roças” mais ou menos 

afastados dos maiores centros “(PAIVA, 2001, p. 243).  

Estas peculiaridades nestes espaços como nos diz Eduardo França Paiva, são 

privilégios de um repasse intrínseco de valores, crenças e festas, que no decorrer dos séculos 

se formaram, adquirindo sua sobrevivência através da oralidade. “É nesse jogo de evocar e 

reconstruir que se constituem as imagens do passado no presente e a linguagem oral que 

permite conservar a imagem que cada geração tem das anteriores” (CABRERA, 2001, p.40). 
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Estes espaços movimentados e transformados percebem-se assim, que esta festa faz 

parte da cultura local, é uma epopéia festiva, com participações religiosas e folclóricas de 

nossa terra. É importante mencionar que a história cultural, tem sido uma das grandes 

preocupações do historiador da atualidade.  

Sobre espaços ocupados por festas religiosas descreve Ana Guiomar Rêgo Souza: 

 

Pessoas da terra, pessoas que vieram de perto, pessoas que vieram de 

longe, unem-se na espera: os “de fora” – turistas esperando o “novo”; 

os “de dentro” – vilaboenses, esperando o “velho” que se torna novo 

pelo olhar dos “de fora”, pela memória que se transforma nos gestos 

que se renovam. (SOUZA, 2008, p. 136). 

 

A população do município faz uma procissão de cavaleiros com a imagem de Nossa 

Senhora da Abadia para o encontro com São José debaixo de uma árvore caigaiteira. 

As primeiras festas de Andrequicé até os anos 80 eram movimentadas e não havia 

estradas para veículos. 

Minha preocupação e inquietude em narrar se explica pelo fato de poder conhecer 

mais a cultura e fé incutidas de forma muito significativas na vida de um povo. 

Como é muito bem abordado por Walter Benjamim (1985, p.165) a escassez dos 

narradores, os quais vão sendo banidos pela modernidade, pela tecnologia, mas estes 

sobrevivem com certa dificuldade e desenvolvem o ato de narrar...  Só faz narrativa quem 

comunica experiência e esse conselho não é uma imposição. Quem está narrando precisa se 

comunicar e entrelaçar “(...) São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar 

devidamente. ”  

As permanências mostram um convívio entre os ‘irmãos’ que compartilham 

sentimentos, realidades e experiências vividas pelo grupo em um sistema que os une a 

oralidade, transmissão repassada através dos velhos às novas gerações. 

 

Há, pois, da parte do sujeito que conhecemos sob forma de narrador 

oral memorialista uma atividade que não é apenas de simbolização por 

(meio de conceitos ou de operações do entendimento), e também da 

intuição de um dever, do seu próprio ser de um homem que se vê 

envelhecendo, enquanto sentimento de um tempo que, 

simultaneamente, passou a se reapresentar a consciência é ao coração. 

(BOSI, 2003, p. 45) 

 

Percebemos na citação de Ecléa Bosi, que os velhos buscam narrar como forma de 
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viver outra vez as experiências passadas, experiências essas, que vivem a cada ano na festa de 

Nossa Senhora da Abadia de Andrequicé, a qual acontece anualmente entre os dias 10 a 16 de 

agosto, onde manifesta a grandiosidade na fé e religiosidade, ao mesmo tempo em que 

expressa também a cultura popular da região.  

Faz parte dos festejos, missas, procissões, barraquinhas, comidas típicas, danças e 

músicas. Percebe-se que o ritual da procissão de carros de boi está carregado de 

representações simbólicas para a comunidade de Andrequicé. 

 

As representações são também portadoras de símbolos, ou seja, dizem 

mais do que, aquilo que mostram ou enunciam carregam sentidos 

ocultos que construídos social e historicamente, se internalizam no 

inconsciente coletivo e se apresentam como naturais dispensando 

reflexão. (PESAVENTO, 2004, p.41) 

 

Por mais de um século de existência, ainda mantém viva a fé e a crença nesta 

divindade. Buscamos assim perceber quais as representações emitem os devotos desta Santa 

que participam desta festa.  

Nos dias de festa os espaços da pequena localidade são ocupados e transformados por 

um significado número de devotos e festeiros muito dos quais moravam em outras regiões e 

retornaram a localidade para participar da festa, a qual é composta de rituais religiosos entre 

os quais destacam-se as procissões de carros de bois, as penitências e pagamentos de 

promessas. Simultaneamente a programação religiosa acontece nos momentos festivos, 

barracas com animados forrós, sempre regada de bebida e muita animação. 

Percebe-se assim que nas duas ultimas décadas esta festa religiosa mantém-se viva na 

vida desta comunidade, na religiosidade, história e memória dos moradores e visitantes. 

 A história e as manifestações culturais são múltiplas e peculiares a cada região, mas 

nas cidades interioranas estes detalhes são cultuados no cotidiano das pessoas, cotidiano este 

que estabelece laços de identidade entre o passado e o presente. 

As partes que ligam o cotidiano setecentista ao final do séc. XX desembocam, 

principalmente, no interior do Brasil, nas pequenas cidades e nas roças, mais ou menos 

afastadas dos maiores centros. (PAIVA 2001; p. 243) 

Estas peculiaridades nestes espaços como nos diz Eduardo França Paiva, são 

privilégios de um repasse intrínseco de valores, crenças e festas, que no decorrer dos séculos 

se formaram, adquirindo sua sobrevivência através da oralidade.  

“O papel do historiador é ter a sensibilidade de poder olhar para o objeto e perceber os 
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significados como nos diz Luzia Pereira”. E olhar para a comunidade de Andrequicé é 

perceber também a resistência de sua cultura, onde são reelaborados os costumes, pois 

entendemos que o homem reelabora seus conceitos no decorrer do tempo. 

Darton ao analisar os contos e costumes franceses, mostra que estes eram 

resignificados de acordo com o tempo e que em outros países, os mesmos contos 

apresentaram diferenças, mas com o mesmo sentido. Percebe-se então que o palco das 

expressões culturais de Andrequicé é único e peculiar, porque diz daquela comunidade, mas o 

mesmo poderá também ocorrer em outras cidades, diversas manifestações, porém cada um 

apresentando suas próprias peculiaridades. 

Assim as culturas em cada espaço e tempo passam por transformações, mas permitem 

serem vistas através de pessoas que as testemunharam trocando experiências. 

Nessa mesma direção, Kuyumjian (2008, p, 48.) descreve sobre o trabalho do 

historiador ao lidar com diferentes fontes: 

 

“As dificuldades colocadas por essa multiplicação de registros e 

objetos não escapam aos olhares atentos daqueles que conhecem a 

dificuldade e os riscos de se reconstruir a história a partir de diferentes 

registros, capazes de colocar em evidência os vários modos como as 

sociedades compartilham práticas e valores. ” 

 

Os objetivos que norteiam este trabalho são de analisar a resignificação desta festa que 

faz parte integrante da vida das pessoas desta comunidade, suas narrativas a luz de alguns 

conceitos de autores que partilham o solo da História Cultural. 

Recorremos a Benjamin quando ele nos aponta a importância das narrativas que antes 

significava transmitir tradições, trazerem lazer e dar vida a memória do passado; hoje atem-se 

a reinterpretação ou ao testemunho dos acontecimentos.  

Todos narramos, “é uma das primeiras formas de comunicar do homem”. 

Lançando um rápido olhar sobre as práticas religiosas e festivas, podemos destacar a 

representação e o símbolo, os quais Pesavento alerta-nos para o fato de que é intrínseco o 

simbolismo das culturas que de tal forma vêm como um processo natural, não sendo possível 

de analisar, e é neste contexto que se insere o objetivo de pesquisa sobre a festa de 

Andrequicé no município de Presidente Olegário. 

As experiências vividas precisam ser narradas, pois o conhecimento só tem sentido se 

for partilhado, ou seja, a experiência transmitida de pessoa a pessoa que é a fonte da 
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transmissão de saberes. O narrador fala da sua experiência. 

Neste ato de narrar, o rememorador individualiza, paulatinamente, a memória comum 

e, no que lembra e como lembra, dá significação ao fato. É nessa dialética que nos inserimos 

no mundo e lançamos luzes no passado (...) penso que a narrativa ultrapassa a mera descrição 

de fatos no tempo, no qual se estabelece uma forte interação entre o sujeito pensante e 

ouvintes.  

Pensando na relevância das narrativas orais para a história, percebo como esta está a 

serviço da história, assim como a memória, pois ainda caminhando nas trilhas de Cléria 

Botelho; (2001, p. 54) “a narrativa oral continua oferecendo contribuição para o mundo 

contemporâneo, mantendo viva a estrutura de sentimentos dos homens, retomando a 

intersubjetividade e individualizando. ” 

 Pesavento (2006, p.46) ressalta que: “História e memória partilham uma mesma 

feição de ser: são ambas narrativas, formas de dizer o mundo, de olhar o real.” Este olhar para 

trás nos ajudará a compreender o presente. Este passado e presente juntos dão probabilidade 

para a reconstrução do objeto.  

Segundo o autor Samuel Raphael (1997, p.44.), a memória é historicamente 

condicionada e alterada de geração em geração, mudando de cor e forma de acordo com o que 

emerge no momento.  

Observando algumas fontes escritas sobre a comunidade de Andrequicé; refletimos 

com Benjamin e outros autores que a memória pode ser um fio teórico que irá construir 

diferentes grupos, diferentes identidades. 

Reminiscências de antigos costumes exteriorizam-se naquele clima próprio de romaria 

tradicional. Esta é uma tradição portuguesa, que associada aos costumes indígenas e africanos 

propagou-se por todo o território nacional. 

 

3-O festar, a fé e a peregrinação na representação dos romeiros.  

 

Neste sentido, romaria é uma peregrinação religiosa de pessoas devotas que concorrem 

a uma festa religiosa. É viagem, que se faz especialmente por devoção a um santuário. 

Na comunidade de Andrequicé os romeiros devotos de Nossa Senhora da Abadia se 

sacrificam fazendo longos trajetos a pé para pagarem suas promessas como tivemos a 

oportunidade de ouvir de um dos casais entrevistados que já participam a 16 anos dessa festa:               
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Qual o significado desta festa religiosa para as pessoas que participam? 

 

 

 

 

“Nós e nossos filhos não medimos sacrifício para participar todos os 

anos desta romaria e dos festejos, somos bastante agradecidos pelas 

bênçãos de Nossa Senhora da Abadia” 2 

 

E observando os relatos de vários autores participantes deste cenário, nos motivam a 

cada momento que lemos e percebemos a beleza do partilhar práticas e táticas cotidianas desta 

festa de romaria. 

Embora, nas romarias vão pessoas que estão apenas buscando divertimentos, lucros 

econômicos, nestes espaços conflui muita gente ao redor do santuário. Acompanhados de zelo 

espiritual os romeiros de todas as classes sociais sempre ofereceram sacrifícios promessais ou 

votivos.   

Nos primórdios em que praticamente não havia caminhos, realizavam a romaria de 

tropa: mulas com cangalhas, carregadas com bruacas, onde carregavam materiais para 

acampamento e dormida. Posteriormente, ficou costumeira a romaria a Andrequicé feita com 

carros de bois. As pessoas que usavam o carro de boi toldado (este era coberto com arcos 

feitos de vara e couro). 

Caminhavam dia após dia até chegarem à praça da Igreja, aonde em forma de 

semicírculo organizavam os acampamentos. 

                                                 
2 Entrevista realizada com Sr. José Ribeiro e Sra. Joana no decorrer da festa. 
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Nas representações sociais e historicização de cultura desta comunidade de 

Andrequicé percebe-se a necessidade de trazer a discussão sobre as expressões de cultura 

desta festa expressada na fala dos entrevistados. 

Ao ser perguntado como esta festa tem sido criada / recriada no decorrer do tempo, 

percebe-se como esta festa é contagiante e tem uma força religiosa enraizada em cada devoto 

compromissado com a fé. Como depoimento, tem-se as palavras do Sr. Jeová de Oliveira, de 

45 anos de idade, que muito se emociona ao rememorar a festa desde a sua infância:  

 

”meu pai nos levava de carro de boi, o cantarolar do carro ocupava o 

espaço das músicas de ninar, adormecíamos sempre na expectativa de 

estar próxima a chegada em Andrequicé. Hoje vou de carro com 

minha família, pagamos promessas, festejamos, mas o melhor tempo 

foi quando eu ia de carro de boi com meu pai”. 
 

De acordo com os relatos do Sr. Jeová, o compromisso de fé e tradição é demonstrado 

por ele como marca de (re) significação da Festa de Nossa Senhora da Abadia.  

Ao lançar um olhar sobre as práticas religiosas e festivas, destaca-se sua representação 

e símbolo. Pesavento (2004, p. 41) alerta-nos para o fato de que é intrínseco o simbolismo das 

culturas, de tal forma que este vem como um processo natural, não sendo possível de analisá-

lo, e é neste contexto que se insere o objetivo de pesquisa sobre a festa de Andrequicé.  

 A historiografia sobre o tema nesta comunidade é um pouco escassa, desejamos 

muitíssimo contribuir com este estudo, problematizando e caminhando pela pesquisa para 

conhecer um pouco mais sobre a trajetória desta festa que ainda mantêm vários costumes 

tradicionais, buscando através da História Cultural passagens de estudos para novos objetos.  

Em Andrequicé, na romaria e festa a Nossa Senhora da Abadia, todos são iguais na 

devoção, abolindo-se temporariamente as relações hierárquicas. Estabelece-se, desta forma, 

entre os indivíduos relações novas, ligadas ao passado e às tradições.  

De acordo com Raquel Soihet: 

 

A festa se constitui num cenário privilegiado para a observação desses 

pressupostos. Em medida diversa, de acordo com a modalidade, na festa 

estão presentes aspectos expressivos do universo cultural dominante; por 

outro lado, aí encontram-se imbricados elementos próprios da cultura 

popular, com suas tradições, seus símbolos e práticas. A festa é local de 

encontro e lazer desses grupos, nela ocorrendo uma influência recíproca 

entre ambos os segmentos. (SOIHET, 1992, p. 04) 
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             É fascinante o estilo de vida dos moradores e a forma que se alojam os romeiros, 

incomuns em dias atuais, velhos, adultos, jovens falam de suas lembranças, suas táticas e 

valores que foram guardadas no decorrer do tempo. 

Quando interrogados sobre: quais os fatores que contribuíram para que esta festa 

religiosa se tornasse tradicional nesta localidade. 

Para muitos deles a participação vem de longa data podendo ser comprovada pelas 

palavras da jovem Rosângela R. Vieira:  

 

Meu pai já participava desta festa desde criança, cresci ouvindo 

histórias que cenarizam a festa. Meu pai levava, eu e meus irmãos 

pequenos para festejar e rezar dormíamos em barracas de lona, as 

noites frias se esquentavam nos folguedos, com as brincadeiras e 

deliciosas guloseimas. Até hoje participamos, meus pais antecipam a 

chegada no local, eu e minha irmã mais velha vamos nos dias finais, 

devido ao nosso trabalho.  
 

Mesmo com o avanço da modernidade é perceptível que essas práticas e manifestações 

da religiosidade popular continuem a existir e que fundamentalmente as pessoas possuam fé e 

devoção. Essa festa/romaria é importante para os moradores e romeiros, pois há mais de um 

século essa tradição vem sendo repassada de pais para filhos e reinventada a cada ano, 

constituindo-se como um vetor identitário e marca da tradição local.  

  No decorrer das entrevistas com os fiéis, buscando saber de que forma os mantém a 

crença nesta divindade, observou-se que através da romaria, milhares de fiéis percorrem 

vários quilômetros a pé em peregrinação a Nossa Senhora da Abadia. Entre estes há aqueles 

que participam há anos desta festa como citado no depoimento da Srª L. A.O, de 40 anos 

(falecida) e seu esposo, Sr A. E. O, de 40 anos que relataram:  

 

“Todos os anos participamos da Festa de Andrequicé na qual o nosso 

objetivo principal é percorrer 40 km durante a noite no local da festa 

rezando o terço no percurso, pois, somos devotos de Nossa Senhora 

da Abadia. Essa peregrinação que fazemos representa para nós uma 

forma de agradecimento pelas tantas graças recebidas”.  

 

Procurou-se com este estudo perceber como se deu a formação da mentalidade 

religiosa dos romeiros que mantêm essa tradição, as permanências e rupturas em relação ao 

festar, analisando os fatores que possibilitaram a recriação da festa nos últimos quatro anos, e 
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entender as diferentes narrativas sobre a festa e as relações entre o lugar, a festa e a 

religiosidade. 

Segundo Pesavento, podemos compartilhar com uma teia de significados, construindo 

uma ponte que nos ligue ao imaginário desta comunidade, através de fios, que nos conduzirão 

a esta descoberta. Pela memória e história você vai costurando, uma vez que esta está 

vinculada a grupos de percepção de memória. 

Foi possível perceber entre os entrevistados os vários fatores que contribuíram para 

que a festa religiosa se tornasse tradicional na localidade. 

 Segundo a memória coletiva, a festa dedicada à Padroeira acontece anualmente na 

primeira quinzena de agosto desde 1870. Com mais de um século de existência, a festividade 

e romaria ainda mantém viva a fé e a crença nesta divindade portuguesa recriada em contexto 

brasileiro.  

Na atualidade, o evento significa uma tentativa de manter viva a memória, os 

costumes e as tradições do homem do campo, (re) significados mesmo com a saída desse 

homem para as cidades. 

A festa é organizada pela comunidade através da figura dos festeiros nomeados, sendo 

que, ao final da festividade estes já são definidos para o próximo ano, estabelecendo laços que 

os unem aos romeiros e à comunidade em geral, ligando-os na tradição, religiosidade e 

sentimento de pertencimento.  

Quanto ao processo de organização da festa, no início do mês de agosto já começam a 

se deslocar para o pequeno povoado centenas de pessoas que vão para a romaria com diversos 

objetivos. Conforme a tradição, famílias inteiras montam barracas improvisadas, variando 

estas de tamanho e material utilizado, e este espaço torna-se uma moradia coletiva para toda a 

família e amigos que são “hospedados” temporariamente durante a festividade.  

São inúmeras as barracas improvisadas na comunidade, onde vende-se bebidas, 

produtos artesanais, alimentos, utensílios, vestuários, entre outros, realizam-se os forrós, 

pagodes e rodas de violeiros. Essas são freqüentadas por pessoas de diversas faixas etárias e 

níveis socioeconômicos.  

O parque de diversões e o rio tornam-se espaços de lazer itinerantes. “Alinhava o 

sagrado ao profano, a fé e o festar, o calor da oração coletivo e o riso” (MACHADO, 2000, p 

56). Estes elementos compõem assim, o palco dos agradecimentos por pedidos atendidos, do 

renovar das esperanças e da fé, bem como constituem um lugar de alegria, festejo e 
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manutenção da tradição. 

 

De certa forma, a festa é múltipla e se (re) faz elegendo ou ocultando o que 

aos olhos de cada um não são sinônimos de festa. Em uma festa religiosa por 

mais que as práticas sagradas acontecem seguidamente, a comemoração não 

será somente uma festividade de cunho sagrado já que traz consigo ele, 

momentos que garantem a muitos sujeitos percebê-la como um 

acontecimento também festivo, ocultando dela o seu caráter devocional para 

presentificar apenas o comemorativo ou contemplativo. (KATRIB, 2009, p 

33) 

As permanências mostram um convívio entre os “irmãos” que compartilham 

sentimentos, realidades e experiências vividas pelo grupo em um sistema que os une a 

oralidade, transmissão repassada através dos velhos às novas gerações.  

 

4-Considerações finais 

 

Através da pesquisa foi possível perceber que esta festa religiosa marca 

verdadeiramente a posição contemporânea da natureza e do ânimo que a tradição fixou em 

nosso povo, os costumes das pessoas com relação à devoção católica e as obrigações dos 

romeiros e às graças por eles recebidas. 

Nas entrevistas realizadas com romeiros e pessoas que participam da festa desde a 

infância visou perceber as transformações que ocorreram na festa ao longo do tempo e 

entender os sentidos da festa presentes nas narrativas de histórias de vida dos romeiros e 

participantes, traçando um paralelo entre a história narrada e as relações que esta estabelece 

com o objeto estudado. 

 História e memória se aproximam na medida em que, para se fazer história, 

recorremos a todos os lugares de memória existentes. Neste sentido, procurou-se perceber a 

história da Comunidade de Andrequicé a partir dos relatos orais onde reminiscências de 

antigos costumes exteriorizam-se naquele clima próprio de romaria tradicional. 
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A INCLUSÃO DE PESSOAS DEFICIENTES NO MERCADO DE 

TRABALHO: um estudo de caso realizado por meio de História Oral 

Temática  
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Resumo: Essa pesquisa investigou a inclusão de pessoas com necessidades especiais no 

mercado de trabalho, a integração que vem transformando e fortalecendo a vida dos seres 

humanos. É sabido que a constituição Federal de 1988 trouxe mudanças para a sociedade com 

a lei das cotas, que garante a inclusão de pessoas com necessidades especiais nas empresas 

através de processo democrático. Partindo desse pressuposto é que o objetivo deste artigo é 

evidenciar pessoas que buscaram os direitos de serem inseridos no mercado Pinheirense, 

descrever como foram as trajetórias percorridas até chegar ao mercado de trabalho, suas lutas 

por seus ideais, os maiores obstáculos a serem vencidos. Objetiva ainda averiguar como foram 

realizados os processos seletivos, a integração com as demais pessoas, aceitação e relações 

interpessoais, a acessibilidade nos locais de trabalho e, mostrar, principalmente, suas 

conquistas e superações devido a inclusão efetiva na sociedade. A concretização da lei nas 

organizações, o desenvolvimento de palestras, elaboração de projetos e depoimentos de 

pessoas com necessidades especiais que enfatizam sua importância e seu trajeto de sucesso é 

fundamental para conscientização e contratação de novos colaboradores no mercado de 

trabalho. Esta pesquisa foi realizada na modalidade qualitativa, exploratória e descritiva, 

utilizando-se da História Oral Temática por meio 10 de entrevistas com pessoas com 

necessidades especiais inseridas no mercado de trabalho. Os resultados apontam para o 

encaminhamento de uma sociedade mais justa, com direitos iguais, respeito às diferenças e, 

uma sociedade que oferece mais possibilidades de melhorias no mercado de trabalho de forma 

ética e eficaz. A pesquisa evidenciou a existência de algumas pessoas com necessidades 

especiais exercendo suas habilidades profissionais no mercado Pinheirense, indiferente de 

suas condições e diversidades, adquirindo reconhecimento profissional, satisfação pessoal e 

dignidade humana. 

 

                                                 
1 Bacharel em Administração, trabalha com vendas diretas há 12 anos.   E-mail: solangeferreirajp@hotmail.com 

 
2 Pós-doutorado em História pela Università degli Studi Del Sannio (UNISANNIO). Pós-doutorado em 

Educação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Pós-doutoranda em História pela Universidade de 

Évora. Doutora em Sociologia e Mestre em História pela Universidade de Brasília – (UnB). Especialista em 

História Pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Comunidade 

Escolar: Encontros e Diálogos Educativos – CEEDE e do CIDEHUS.UE - Centro Interdisciplinar de História, 

Culturas e Sociedades da Universidade de Évora. E-mail: mceliasg@yahoo.com.br 

 
3 Especialização em Didática e Metodologia Ensino Superior, pela Faculdade Cidade de João Pinheiro – FCJP, 

(Brasil, 2009), professora da Faculdade Cidade de João Pinheiro – FCJP, Brasil. E-mail: 

renatassg@yahoo.com.br 

 

Recebido em 31/03/2018 

Aprovado em 24/05/2018 

 

mailto:mceliasg@yahoo.com.br


 
 

 

220 

ALTUS CIÊNCIA: Revista Acadêmica Multidisciplinar da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro- FCJP-ISSN 2318-4817. Ano VI, vol. 08- Jan-Dez 2018 

Palavras-chave: Pessoas. Necessidades especiais. Relações de Trabalho. Preconceito, 

Conquistas. 

 

 

Abstract: This research investigated the inclusion of people with special needs in the labor 

market, the integration that has been transforming and strengthening the lives of human 

beings. It is well known that the 1988 Federal Constitution brought changes to society with 

the quota law, which guarantees the inclusion of people with special needs in companies 

through a democratic process. Based on this assumption is that the objective of this article is 

to highlight people who sought the rights to be inserted in the market Pinheirense, describe 

how they went to the labor market, their struggles for their ideals, their biggest obstacles to be 

overcome. It also aims to find out how selective processes, integration with other people, 

acceptance and interpersonal relationships, accessibility in workplaces and, mainly, their 

achievements and overcomes due to effective inclusion in society. The realization of the law 

in organizations, the development of lectures, the elaboration of projects and testimonies of 

people with special needs that emphasize their importance and their path of success is 

fundamental for raising awareness and hiring new employees in the labor market. This 

research was conducted in the qualitative, exploratory and descriptive modality, using Oral 

Thematic History through interviews with people with special needs inserted in the job 

market. The results point to a fairer society with equal rights, respect for differences, and a 

society that offers more opportunities for improvements in the labor market in an ethical and 

effective way. The research evidenced the existence of some people with special needs 

exercising their professional skills in the Pinheirense market, indifferent to their conditions 

and diversities, acquiring professional recognition, personal satisfaction and human dignity. 

 

Keywords: People. Special Needs. Work Relations. Prejudice. Achievements. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em pleno século XXI a realidade do portador de deficiência, no Brasil, é marcada pela 

inclusão no mercado de trabalho, assunto esse, muito complexo, até a constituição Federal de 

1988. A lei de cotas, que é a contratação dos deficientes nas empresas que possuem mais 100 

funcionários, com um percentual de profissionais portadores de alguma deficiência, que pode 

variar de 2% a 5%, exigidos por lei.  

Identificar os direitos e oportunizar as diferenças, é um grande desafio, todos têm 

direito a exercer suas tarefas e a partir disso encontrar medidas específicas para estar em 

sociedade 

Há muita discriminação, preconceito, as pessoas acreditam que não são capazes, se 

sentem sem valor, socialmente inúteis. Infelizmente, também é visto por muitos gestores 

dessa forma. No entanto, aos poucos deficientes vêm ocupando o seu lugar no mercado de 

trabalho. 
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O trabalho faz parte de ações significativas transformadores do homem, voltado a 

suprir necessidades, conquistas de superação de estar e viver em sociedade, cidadania e o 

desenvolvimento sócio emocional. O trabalho possibilita uma autoestima, independência, 

readquirir forças e aceitação no mercado e em sociedade; combater esse tipo de preconceito e 

fazer a diferença sendo a diferença. 

 

A eliminação de barreiras e obstáculos físicos e arquitetônicos e de 

comunicação que afetam o local de treinamento e de emprego de pessoas 

com deficiência, bem como livre circulação nos ditos locais; padrões 

apropriados devem ser levados em consideração na construção de novos 

edifícios e instalações públicos. (BRASIL, CORDE,1997. p.41). 

 

As maiores dificuldades na inclusão do deficiente é a mobilidade reduzida, suas 

adaptações, equipamentos preparados para atender as suas necessidades. Mas essa adequação 

proporciona maior locomoção nas empresas com funcionários e também com os clientes, 

alcance para a diversidade de atividades diárias; adequação das condições de trabalho a 

manutenção da qualidade do ambiente.  

Outro fator são as oportunidades do primeiro trabalho conforme tratado na Lei 

8.213/1991 art.93 que assegura a contratação de PcD (pessoas com deficiência) no mercado 

de trabalho.  

A deficiência é uma questão humana em saber conviver com a diferença, os familiares 

e todos têm que compreender e respeitar seus espaços, a diversidade, adequação social; 

direitos de ir e vir todos em sociedade e exercer suas tarefas profissionais e principalmente 

estar no mercado de trabalho. 

Quando se pesquisa o mercado de trabalho, os deficientes são em menor número nas 

empresas, há muita desvalorização, ambientes com poucas acessibilidades, falta de adaptações 

que acabam se tornado impedimentos para que um maior número de deficientes possa se 

inserir no mercado de trabalho. 

Segundo (FIGUEIRO, 2008) A proteção social das pessoas com deficiência passou a 

integrar as normas constitucionais no Brasil com a Constituição Federal de 1988. Antes disso, 

as políticas e as ações de proteção e cuidado às pessoas com deficiência situavam-se na esfera 

do assistencialismo, práticas caritativas e cuidados familiares, quando não eram tratados no 

âmbito do abandono e do enclausuramento. 

Com relação ao mercado de trabalho, algumas empresas têm procurado mais pelos 

deficientes auditivos, isso porque elas acreditam que vão gastar menos com readaptação do 
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local para receber esse profissional deficiente, comparado aos demais tipos de deficiência. 

(SANCHES, 2013). 

Quando se pesquisa o mercado de trabalho pinheirense observa-se que há poucos 

deficientes no mercado de trabalho, ambiente muito pouco preparado, falta de adaptações, 

mas mesmo assim, alguns portadores de deficiência buscam conquistar seus direitos e 

benefícios no meio social em nossa cidade. 

A presente pesquisa visa responder ao seguinte questionamento: como é a inclusão 

como portador deficiência no mercado de trabalho pinheirense? Quais os tipos de 

discriminação são sofridos por essas pessoas? É sabido da existência Lei das Cotas, será que o 

mercado de trabalho Pinheirense cumpre? Quais as iniciativas da Instituição APAE 

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) em inseri-los no mercado de trabalho? Quais 

os tipos de programa de inclusão do portador deficiência no mercado de trabalho? Como a 

APAE (Associação de Pais e Amigos Excepcionais) promove o desenvolvimento da criança 

escolar e social? Como é feito o regaste de reabilitação profissional? Quais os tipos de ações 

que combatem a exclusão da vida em sociedade?  

Essa pesquisa tem por objetivos: investigar os portadores de necessidades especiais 

que estão no mercado de trabalho Pinheirense; analisar a acessibilidade; locais verificar quais 

os principais obstáculos e dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência nos; 

mercado analisar aceitação e relações interpessoais entre as pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho. 

Na cidade de João Pinheiro, são poucos os acessos para o portador de deficiência, o 

que dificulta a possibilidade de locomoção dos portadores, são necessárias mais melhorias nas 

ruas e nos comércios como rampas e calçadas, piso tátil barra de metal para travessia dos 

deficientes, com isso os portadores de deficiência pinheirense garantiriam mais autonomia e 

segurança no direito de ir e vir nos lugares da nossa cidade.   

Ao entrarem no mercado de trabalho, em um primeiro instante, os demais 

colaboradores estranham os colaboradores de necessidades especiais, depois aprendem a 

conviver com suas limitações e capacidades acabam criando um convívio de amizade, 

tornando-se parte da equipe. 

É muito importante para os portadores de deficiência viver e estar em sociedade, 

trabalhar e desenvolver melhoria de vida, olhar e enxergar oportunidades, incentivar a 

igualdade para as pessoas com ou sem deficiência no mercado de trabalho.  
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Essa pesquisa foi realizada na modalidade qualitativa, exploratória e descritiva, por 

meio de História Oral Temática. A chamada História Oral é “um procedimento metodológico 

que busca, pela construção de fontes e documentos, registrar, através de narrativas induzidas e 

estimuladas, testemunhos, versões e interpretações” (DELGADO, 2006, p.15). 

Recorrer a relatos orais não é um expediente novo na história da humanidade. Desde 

os primórdios o homem se utiliza de relatos orais para "expressar o legado de seus 

antepassados ou simplesmente proteger do esquecimento os eventos mais recentes", tendo o 

relato oral "raízes na própria natureza do homem". (IGLESIAS, 1984, p.59) 

Nesse sentido foram realizadas 10 entrevistas com profissionais portadores de 

deficiência que atuam no mercado pinheirense, para saber como foram feitos os trabalhos de 

capacitação e desenvolvimento dessas pessoas, elaboração de projetos de inclusão social, 

oportunidades e obstáculos de inserção das mesmas no mercado de trabalho, suas conquistas e 

obstáculos até serem contratados pelas empresas, como foi o processo seletivo, se sofreram  

preconceito e como superou o mesmo, quais foram seus maiores desafios, frustações, 

preconceitos impostos pela sociedade, sua maior realização profissional e se as empresas 

pinheirenses tem implantado a Lei de Cotas. 

 

1-A LUTA PELA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DOS PORTADORES DEFICIÊNCIA  
 

A história do portador de deficiência revela que por muito tempo os excepcionais eram 

vistos como incapazes e invisíveis totalmente riscados do convívio social, no Brasil são 

milhares de portadores deficiência que ainda estão sendo discriminados no meio em que 

vivem, rejeitados socialmente acabam sendo privados de estar no mercado de trabalho. 

É preciso mudar essa maneira de ver os portadores de necessidades especiais suas 

deficiências não impossibilitem de evoluir como quaisquer outras pessoas, que tem sonhos e 

objetivos de vida e principalmente querem sua realização profissional, pessoas que lutam para 

estar no mercado de trabalho, por seus direitos que querem respeito, igualdade, oportunidades, 

autonomia de vida. 

No Brasil, iniciou nos meados do século XXI, uma evolução pela luta e garantia dos 

direitos dos portadores de alguma necessidade especial, esse movimento é impulsionado pelo 

cenário Internacional em 1948 com Declaração Universal dos direitos iguais, fundamental 

para a liberdade e justiça. 

Esses conceitos vêm sendo conquistado através de portadores de deficiência que se 
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organizaram para promover um forte movimento político em busca de requerer cidadania em 

vista da omissão dos governos com a realidade dos portadores de necessidades especiais. 

A Constituição Federal Brasileira teve um avanço na questão dos direitos de proteção 

a essas pessoas, em várias áreas da condição humana, educação, nos transportes e no meio 

social, muito importantes para esses excepcionais conseguirem avançar nas legislações 

constitucionais, dar mais visibilidade na luta por seus direitos como cidadãos brasileiros com 

deficiência. 

  

Uma sociedade inclusiva é aquela capaz de contemplar, sempre, todas as 

condições humanas, encontrando meios para que cada cidadão, do mais 

privilegiado ao mais comprometido, exerça o direito de contribuir com seu 

melhor talento para o bem comum (WERNECK, 2003, p.37).  
 

Quanto o maior número de pessoas se relacionarem com alguém que teve ou tem 

alguma condição ou limitação física ou outro tipo deficiência maior, há uma quebra desses 

paradigmas, criando um novo conceito sobre a deficiência com atitudes e respeito, dessa 

forma serão mais compreendidos por terem suas limitações, mas também, reconhecidas pelas 

suas habilidades e talentos pessoais e profissionais.  

No século XX foram criadas as entidades filantrópicas APAE (Associações e Pais e 

Amigos dos Excepcionais) voltado para a assistência aos portadores deficiência. O 

movimento criando na década de 1970 vem lutando para ter o apoio e força na área publica, 

constituem assistencialistas com atendimentos educacionais e reabilitação e são sem fins 

lucrativos, ações de solidariedade buscando apoio para os deficientes e para seus familiares. 

Nos últimos anos vem quebrando barreiras e paradigmas criando novas bases e 

concepção de vida, maneira de encarar suas limitações, sendo compreendidos por terem 

deficiência, e sendo inseridos em sociedade e principalmente no mercado de trabalho. 

O problema na maioria das vezes dos portadores deficiência não está neles 

propriamente, está na sociedade, que criam barreiras com relação a suas diferenças e 

diversidade humana, com maneiras preconceituosas e discriminativas, principalmente pelos 

gestores na hora de contratação, desconfiança de suas habilidades e capacitações profissional 

a inclusão consiste na adaptação das diferenças na capacidade do indivíduo, indiferente de 

aparência física e sim pelo seu conhecimento. 

O terceiro setor procura defender o campo da sociedade que tem necessidades de 

suporte fundamentais para o desenvolvimento e engrandecimento do individuo portador de 
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necessidades especiais, eles lutam por uma parcela dessa população, das diferenças sociais, 

violência, descriminação. 

Assim sendo, o terceiro setor nutre a esfera social, de modo que as ações sejam 

revestidas em benefícios para uma comunidade a fim de garantir aos cidadãos: cultura e 

recreação, educação e pesquisa, saúde, assistência social, ambientalíssimo, desenvolvimento e 

defesa dos direitos, religião e associações profissionais, entre outros aspectos básicos da 

qualidade de vida (ANDRADE, 2002).  

 
[...] todos os deficientes experimentam a deficiência como uma restrição 

social, não importando se estas restrições ocorrem em consequência de 

ambientes inacessíveis de noções questionáveis de inteligência e 

competência social, se da inabilidade da população em geral em utilizar a 

linguagem de sinais [...] (OLIVER, 1990, p. xiv). 

 

Muitas das vezes os portadores deficiência sentem-se inferiores, com olhares 

preconceituosos, desmotivados, se limitam de seus direitos, procuram se esconder da 

sociedade, mas a instituições, como as APAES, foram criadas para mudar essa concepção de 

vida dessas pessoas, melhorando suas condições, assegurando os seus direitos, desenvolvendo 

suas habilidades profissionais, conscientizando que a diversidade pode ser vivida de maneira 

comum com um cuidado especial. No Brasil, temos 15 milhões de deficientes, com isso 

mostra a importância da integração no convívio social e agregação dessas pessoas no mercado 

de trabalho, na melhoria da qualidade de vida. 

O objetivo da APAE (Associações e Pais e Amigos dos Excepcionais) é desenvolver 

um trabalhando em equipe, buscando a recuperação dos pacientes, visando à melhoria na 

educação, atividades físicas, no cuidado com a saúde, destacando o principal a inclusão social 

dos deficientes em sociedade. 

O apoio é necessário seja em caráter governamental ou não, no campo de projetos 

independente do trabalho desenvolvido preocupando sempre com desenvolvimento da saúde e 

qualidade de vida desses portadores deficiências, o que já produz impacto benéfico quanto 

para os alunos tanto para seus familiares. Sentem-se acolhidos e valorizados no seu convívio 

diário. 

O tratamento das instituições integram rapidamente as pessoas na sociedade com bom 

nível e qualificação, com maior relevância em especialmente as que nasceram com a 

deficiência física que aprendem a dar os seus primeiros passos quebrando os obstáculos para 
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um ótimo desenvolvimento educacional na formação no contexto social e políticos, os demais 

também mostram  melhoria de vida independe da sua deficiência, aprende a se articular suas 

atitudes direcionamento na construção de sua autonomia e qualidade de vida, a física 

liberdade maior de articulação e ações de fazer suas próprias escolhas aumenta o poder de 

atuação, poder politico e o poder de persuasão desse segmento. 

A sociedade atual vem dando passos significativos em direção à inclusão passaram a 

conhecer e conviver com os excepcionais, entender suas limitações, compreender sua 

condição de vida, principalmente aceitar seus direitos de estar também no mercado de 

trabalho independe das suas condições físicas.  

Há algumas formas de compreender a deficiência como uma diversidade humana, 

respeitar e valorizar como pessoas, garantir a igualdade no tratamento da adequação em suas 

dificuldades, estimular e reconhecer o potencial das pessoas com direitos à igualdade na 

integração na sociedade apoiando e dando suporte.  

Muitas empresas ainda não possuem uma equipe qualificada para essas contratações 

para lidar com essas situações, gestores capazes de avaliar com critérios adequados na hora da 

contratação para a inclusão no mercado de trabalho. 

Nesse segmento é interessante as empresas terem o cuidado de uma equipe preparada 

para a diversidade humana, fazer parcerias com instituições de ensino para proporcionar 

especializações aos seus quadros de funcionários, e mais viáveis aplicar mesma temática da 

diversidade, mais inclusão no mercado de trabalho, com mais acessibilidade, conhecimento 

esclarecidos haveria mais avanços na inclusão social, mudar a maneira interna dos 

colaboradores de ver a deficiência como diversidade humana e não diferença, oportunidade 

especifica, elaboração de melhores tratamentos no convivo profissional. 

Os portadores vieram apontados sendo a diferença para fazer a diferença lutam e 

buscam sua autonomia, com direitos e qualificação profissionais, alguns estudaram, tem 

cursos, pós-graduados enfrentam situações para o seu crescimento profissional, são 

extremamente comunicativos e expressivos, estimulantes nos seus direitos como contas na 

hora da contratação, estão no mercado de trabalho desempenhado suas funções com muita 

capacidade e profissionalismo. 

Existe uma grande diferença ainda a serem vista na maioria das empresas garantirem o 

desempenho profissional indiferente ser portador de necessidades ou não, enxergarem 

capacidades e habilidades ver além da aparência ou deficiência. 
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Oportunidades primeiramente de conhecer seu trabalho, observar suas competências, 

conhecer seu trabalho, comprometimento com seus cargos nas organizações efetivamente 

convivência com seus colegas de trabalho, na maioria das vezes se tornam grandes amigos 

criam um ambiente forte de solidariedade e companheirismo. 

Os desafios da inclusão vão além do que implantação das Cotas e pela a 

conscientização promover o respeito, dignidade de direitos dessas pessoas de serem inseridas 

no mercado de trabalho, igualdade de oportunidades para todos. Todos esses aspectos foram 

produtivos em um caminho de a independência tanto do ponto de melhorias social e 

econômica.  

 

A guinada de perspectiva sobre a compreensão da deficiência provocada 

pelos teóricos do modelo social não significava que eles não reconheciam a 

importância dos avanços biomédicos para o tratamento ou melhoria do bem-

estar corporal dos deficientes, no entanto, a resistência deles era ao amplo 

processo de medicalização sofrido pelas pessoas deficientes [...] (DINIZ, 

2005, p. 2). 
 

 Se as empresas derem a oportunidades de contratação e conhecer os portadores de 

necessidades especiais, é possível a diminuição e até eliminar possíveis preconceitos dos seus 

colaboradores, dando autonomia de  trabalho para esses portadores de deficiência, exercendo 

sua cidadania, adquirindo o respeito de todos no local trabalho e principalmente no convívio 

social em geral, melhoria de vida, muda a visão e conceito da sociedade, para respeitar as 

pessoas com cidadão indiferente de sua raça, cor ou deficiência. 

Um país justo e incluso enxerga as pessoas além das aparências, indiferente de ser 

deficiente ou não, incentivando conhecimento com prioridade, e habilidades para desenvolver 

tarefas nas organizações, desenvolveria pessoas, agregando assim direitos e igualdade para 

todos.  

 

2-RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Aqui analisamos as entrevistas com portadores de necessidades especiais que estão 

inseridos no mercado de trabalho Pinheirense. 

Em um primeiro momento buscamos traçar um perfil social dos entrevistados. 

 

Sexo 
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 Gráfico 1: Sexo dos entrevistados 

 Fonte: Pesquisa direta, 2017. 

 

O gráfico objetivou saber o gênero dos entrevistados, foram 10 pessoas, 6 são homens 

que corresponde a 60% e 4 são mulheres que corresponde a 40%, proporção dessas pessoas 

que forma entrevistados na cidade, que estão inseridas no mercado de trabalho Pinheirense. 

 

Um legado dos novos movimentos sociais que a partir dos meados do séc. 

XX apresentam demandas por direitos específicos relativos ao gênero, à 

etnia, à faixa etária, bem como pelos direitos das futuras gerações, os ligados 

às questões ambientais, pacifistas e ao patrimônio genético (KAUCHAKJE, 

2000: p 206). 

 

A assistência social trás aos cidadãos direitos de seguridade a integração nos 

mercados de trabalho indiferente de gêneros, faixa etária, para garantir o atendimento em 

condições de igualdade às necessidades de cada pessoa.  

 

Qual seu grau de escolaridade?  
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Gráfico 2: Escolaridade 

Fonte: Pesquisa direta, 2017. 

 

A pergunta visou saber o grau de escolaridade dessas pessoas e suas qualificações 

profissionais totalizando 10 pessoas; 1 pessoa têm o ensino fundamental que corresponde a 

10%, 5 pessoas têm o ensino médio que corresponde a 50%, 3 pessoas têm ensino superior 

que corresponde a 30%, 1 pessoas têm pós-graduação corresponde a 10%, mostram que 

realmente esses profissionais estão capacitando e buscando preparação para está no mercado 

de trabalho.     

 
A empregabilidade não resulta apenas do esforço individual da pessoa com 

deficiência, que procuraria ser mais qualificada através de cursos de 

capacitação profissional. A empregabilidade dessa pessoa depende também 

de uma nova postura por parte de outras pessoas à sua volta: familiares, 

potenciais empregadores, instrutores de escolas profissionalizantes e assim 

por diante. (SASSAKI,2005, p. 3). 

 

Os portadores de necessidades especiais vêm cada vez mais adotando uma postura de 

mudanças da realidade que muitas pessoas pensam que os portadores deficiência não 

precisam estudar e trabalhar, hoje eles se capacitam profissionalmente, quebram barreiras, são 

desafiadores de mais uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho. 

Com estudo e o trabalho adquirimos melhores salários para satisfazer nossas 

necessidades e prazer pessoal e ajudar aos familiares e outros. Partindo dessa observação é 

que foi perguntado para os entrevistados: Qual é sua renda mensal?    
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Gráfico 3: Salários  

Fonte: Pesquisa direta,2017 

 

A pergunta sobre salariais, números de entrevistados 10 pessoas, 4 pessoas ganham 1 

salário mínimo que corresponde a 40%, 3 pessoas ganham 2 a 3 salários que corresponde a 

30%, 1 pessoa ganha 3 a 5 salários que corresponde a 10%, 2 ganham mais de 5 salários 

corresponde a 20%, mostram que que com muito esforço e muita dedicação estão e exercendo 

suas tarefas e tendo seus retornos salariais.   

O Gráfico demostrou 60% que os entrevistados ganham mais de um salário mínimo, 

porque buscou aperfeiçoamento contínuo, atualizações, alguns fizeram cursos superiores e 

pós-graduação para acompanhar o mercado competitivo, obterem o sucesso e uma qualidade 

de vida melhor. 

 

Direito ao trabalho, ao salário igual por trabalho igual, direito à previdência 

social em caso de doença, velhice, morte do arrimo de família e desemprego 

involuntário, direito a uma renda condizente a uma vida digna, direito ao 

repouso e lazer e direito à educação (TELLES,1999: p. 173). 
 

Os direitos, oportunidades para os trabalhadores como emprego e salários devem ser 

iguais para todos, indiferentes de ser ou não um portador de deficiência.  

Em João Pinheiro ainda existem muitas dificuldades de contratação de portadores de 

deficiência pela Lei das Cotas.  

Partindo dessa constatação é que foi perguntado aos entrevistados: Este é seu 

primeiro emprego? 
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Gráfico 4: Este é seu primeiro emprego?  

Fonte: Pesquisa direta, 2017 
 

A pergunta corresponde a seu primeiro emprego e sua trajetória e dificuldades para 

entrar no mercado de trabalho, foram 10 pessoas entrevistas que responderam o seguinte: 2 

pessoas formaram sim seu primeiro emprego a empresa em que estão trabalhando no 

momento que corresponde a 20%, 8 pessoas responderam que não já trabalharam em outras 

empresas que corresponde a 80%. 

Mesmo sendo poucas as contratações por número de cotas, dos nossos empresários 

Pinheirenses, tem sim alguns portadores deficiência no mercado local tanto no setor público e 

privado a grande maioria não é seu primeiro emprego, desenvolvendo diferentes áreas de 

atuações profissionais. 

 

A preocupação de se criar um programa não paternalista, mas possibilitador 

da inserção laboral da pessoa portadora de deficiência, em condições de 

igualdade, na exata medida de suas desigualdades, sempre foi um constante 

de todos envolvidos com o tema” (Ministério Público do Trabalho, 2000: 

43). 

 

As leis foram criadas para dar e trazer possibilidades da inclusão dos portadores 

deficiência no mercado de trabalho, medidas protocolado no ministério público do trabalho. 

Com o mercado competitivo atual as pessoas têm mais informações de seus direitos e 

deveres. A pergunta foi a seguinte:  você se capacitou antes de conseguir o seu primeiro 
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emprego? Pretende fazer novos cursos para ampliar seu campo de conhecimento? 

 

Sempre me capacito, já fiz inúmeros cursos de capacitação. (Entrevistado 1) 

 

Não. Sim todo conhecimento a mais faz com que você atinge seus limites. 

(Entrevistado 2) 

 

Sim. Capacitei-me, batalhei muito para chegar aqui; pretendo fazer curso 

superior a partir de 2018 na área de gestão pública. (Entrevistado 3) 

 

Sim. (Entrevistado 4) 

 

Sim. Pretendo fazer outro curso superior. (Entrevistado 5) 

 

Sim. Pretendo para aprimorar meus conhecimentos. (Entrevistado 6) 

 

Para o primeiro não, mas com o passar do tempo tive que fazer alguns. Sim 

pretendo sempre é bom aumenta o conhecimento pessoal. (Entrevistado 7) 

 

Não. Meu maior sonho fazer nutrição. (Entrevistado 8) 

 

Não. Sim fazer uma faculdade. (Entrevistado 9) 

 

Sim. Sim fazer nos cursos e curso superior. (Entrevistado 10).  

 

Analisando as respostas dos nossos entrevistados pode se afirmar que na vida não 

basta ser portador deficiência para entrar nas empresas por número de cotas, ele tem que se 

qualificar fazendo cursos profissionalizantes e até cursos superiores, essa pesquisa mostra que 

esses portadores deficiência pinheirenses são capacitados e preparados para estar e entrar no 

mercado de trabalho. 

 

No processo de recrutamento, deve-se informar às entidades de reabilitações 

associação de pessoas com deficiência assim que houver vagas. Dizer as 

agências de emprego que a empresa está aceitando pessoas com deficiência 

qualificadas. (SASSAKI,.2010, p. 65). 

 

O processo de seleção é muito importante para avaliação e capacitação dos indivíduos, 

principalmente para a inclusão dos portadores deficientes, compreender suas necessidades e 

melhoria desses colaboradores, identificar as competências e seus potenciais. 

Todos os colaboradores buscam se desenvolver dentro da empresa, com isso criam 

ações e quebram barreiras. Qual seu maior obstáculo para chegar ao mercado de 

trabalho? E sua maior conquista promocional? 

 

Obstáculo não tem e conquista são os reconhecimentos das pessoas em 

relação a minha função desempenhada.  (Entrevistado 1) 
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O maior foi ter a confiança dos clientes; pois principalmente aqui em nossa 

cidade a grande desconfiança da capacidade da pessoa com deficiência. 

(Entrevistado 2) 

 

O maior obstáculo foi a discriminação, minha maior conquista foi conseguir 

passar em concurso público e chegar aqui por mérito meu. (Entrevistado 3) 

 

Inexperiência, por onde passei procurar me qualificar ao máximo fazer bem 

para ser melhor. (Entrevistado 4) 

 

Acredito que seja o transporte para locomoção, maior conquista foi fazer o 

curso superior. (Entrevistado 5) 

 

Quebra o preconceito dos funcionários, ter conquistado meu ensino superior. 

(Entrevistado 6) 

 

A maior dificuldade foi dividi ao meu problema não foi fácil encontrar um 

trabalho onde eu me encachace, sem que me prejudicar. Olha que a maior 

conquista é estar sempre que você dispôs a fazer na empresa. (Entrevistado 7) 

 

A Inclusão. Pretende futuramente fazer uma faculdade de nutrição. 

(Entrevistado 8) 

 

Aceitação; conquista minha carteira de habilitação. (Entrevistado 9) 

 

O preconceito de uma forma indireta, como você não precisa disso tem seus 

benefícios fica em casa, conquista a contratação minha na empresa onde hoje 

eu trabalho. (Entrevistado 10) 

 

A resposta da maioria dos entrevistados foram sua alta superação, barreiras quebradas, 

obstáculos deixando para trás e sempre olhando para frente firme no propósito de vida, 

sempre superando a própria deficiência e limitações é parte essencial para o equilíbrio é você 

se alto ver para depois a sociedade. E sempre bom humanizar o acolhimento entre o portador 

de necessidades especiais entidades e no setor empresarial para conviver em sociedade de 

forma justa. 

Segundo o pensamento de Lukács (1979): 

 

 (...) através do trabalho, uma posição teleológica é realizada no  interior 

dose material, como nascimento de uma nova objetividade. A primeira 

consequência disso é que o trabalho torna-se proforma de toda a práxis 

social (...) sua forma originária desde que o ser social se constitui. O simples 

fato de que o trabalho é a realização de uma posição teleológica é para todos 

uma experiência elementar da vida cotidiana. (LUKÁCS, 1979, p.99). 

 

O trabalho faz com que as pessoas traçam metas, objetivos de vida, com isso buscam 
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suas realizações profissionais. 

As pessoas julgam muitas das vezes pelo o físico ou aparência. Você já sofreu algum 

tipo de preconceito ou discriminação em seu trabalho? Conte-nos como o superou? 

 

Não, nunca fui descriminado pelos meus colegas de trabalho. 

(Entrevistados 1,3,5, 7,8,9) 

 

Sim, quanta vez foi embora angustiador pelos fuxicos que ouvir até mesmo 

das pessoas que diziam amigas, colegas e foi quando um dia sem 

demagogia pedir para ela olhar para frente, pois qualquer um tem o 

direito de ir e vir independente de sua classe social, credo, cor, etc. 

(Entrevistado 2) 

 

Sim, sou um deficiente e não um inválido não pode correr, mas Deus me 

deu uma mente muito clara. (Entrevistado 4) 

 

Não diretamente, mas sim com olhares e insinuações procuro me impor e 

acima de tudo sou mais eu. (Entrevistado 6) 

 

Sim, supero sempre com um sorriso no rosto e fazendo meu trabalho. 

(Entrevistado10) 

 

A pergunta questionou o preconceito e discriminação sofrida e como foi superar, 

suas lutas incessantes para terem seus direitos a igualdade de oportunidades, eles sofreram por 

terem suas diferenças físicas e limitações e conviver com algumas pessoas preconceituosas, 

partindo dessas constatações é evidente que o respeito é parte essencial para uma sociedade 

inclusa para o bem de todos. 

 

 [...] grande parte das pessoas tende a tratar os portadores de deficiência 

dentro de um quadro de doença. Um portador de deficiência pode ter algum 

problema de saúde, é claro, mas a limitação de um membro, da fala ou da 

visão, em si, não constitui doença. (ASTORE, 2001, p. 26). 
 

A maioria das pessoas veem os portadores deficientes como incapazes de ter uma vida 

normal com casa, filhos e trabalhos, eles têm suas limitações, mas são capazes sim de ter uma 

vida normal constituir suas famílias e suas carreiras profissionais. 

Há uma necessidade muito grande ainda de envolvimento dos gestores na inclusão dos 

portadores deficiência no mercado de trabalho. Se você tivesse oportunidade de publicar 

uma mensagem direcionada a todas as pessoas com deficiência, que encontram 

dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, o que diria? 

 

Vão à luta com perseverança, mas com honestidade e desempenho, pois 
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você é igual a todas as pessoas, porem com pequenas limitações que 

poderão ser compensadas, depende apenas de você. (Entrevistado 1) 

 

Que não desanime aproveitam seus direitos como filas em bancos, 

estacionamentos privativos, pois a lei foi feita para ser cumprida e não 

devemos criticá-la, devemos sentir orgulho de saber que podemos ser 

justos como cidadãos perante a lei e se um dia a sociedade conscientiza 

que a lei é feita para ser comprida e não para ser arquivada em sua 

estante da sala da biblioteca. (Entrevistado 2) 

 

Eu diria que não desistam nunca de lutar em busca de seus ideais, pois nós 

só chegamos onde o nosso esforço, determinação e coragem nos levar, 

lembrando que depende somente de nós. (Entrevistado 3) 

 

Lembre-se, você é um deficiente é fato, mas você é capaz de buscar em 

outra parte do seu corpo algo a oferecer, muitas das vezes quem te ver 

como deficiente é, mas deficiente do que você, somos visualmente 

deficientes, mas a deficiência maior está dentro do ser humano. Deixe que 

te julgue, faça o seu melhor o importante e o que Deus vê eu sei que não é 

fácil, mas pelo amor temos a Deus podemos superar. (Entrevistado 4) 

 

Capacite porque há mercado para todos, e deixe a comodismo de lado. 

(Entrevistado 5) 

  

Luta independente de sua condição de vida ou física sempre com um ideal. 

(Entrevistado 6) 

 

Nunca pare, pois sempre haverá um lugar em que você se encaixa. 

(Entrevistado 7) 

 

Siga em frente (Entrevistado 8) 

 

Primeiro passo você se aceita, para depois os outros, acredite sempre em 

você. (Entrevistado 9) 

 

Luta pelos seus sonhos sempre. (Entrevistado10). 

 

As respostas dos entrevistados portadores de deficiência mostram como 

oportunidades transformam a vida para melhor de quem está em sociedade, exercer seus 

direitos como cidadãos, movimentar e sair do isolamento social, trazer com isso mais 

acolhimento para eles, bases para o engajamento de forma humana e igual para todos.  

Como bem escreveu Antunes: 

 

Dizer que uma vida cheia de sentido encontra na esfera do trabalho seu 

primeiro momento de realização é totalmente diferente de dizer que uma 

vida cheia de sentido se resume exclusivamente ao trabalho, o que seria um 

completo absurdo. Na busca de uma vida cheia de sentido, a arte, a poesia, a 

pintura, a literatura, a música, o momento de criação, o tempo de liberdade, 

tem um significado muito especial. Se o trabalho se torna autodeterminado, 
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autônomo e livre, e por isso dotado de sentido, será também (...) por meio da 

arte, da poesia, da pintura, da literatura, da música, do uso autônomo do 

tempo livre e da liberdade que o ser social poderá se humanizar e se 

emancipar em seu sentido mais profundo (ANTUNES, 1999, p.143). 

 

Na vida precisamos viver e dar seguimento, indiferente das limitações ou diversidades, 

o trabalho trás uma autonomia de vida livre de preconceitos e de direitos iguais a todos 

principalmente aos portadores deficiência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos dados da pesquisa de campo foi possível observar que os portadores de 

deficiência entrevistados conviveram e superaram as discriminações até chegarem ao mercado 

de trabalho pinheirense, aos poucos os gestores adotaram posturas inclusivas, foram surgindo 

algumas oportunidades, vagas de emprego e adaptaram algumas estruturas no comércio da 

cidade. 

Os entrevistados têm escolaridade ensino médio, superior pós-graduação e rendas 

variadas. Fato esse que demonstram que essas pessoas estão se preparando para ocuparem 

lugares no mercado de trabalho. As entrevistas evidenciaram sonhos, lutas e grande esforços 

para vencerem as barreiras e se inserirem no mercado de trabalho. 

Os objetivos deste artigo foram alcançados diante das respostas dos entrevistados e da 

pesquisa bibliográfica, momento em que foi constatado a existência de obstáculos, 

discriminação e preconceito, assim como a falta acessibilidade nos locais da cidade de João 

Pinheiro. 

Foi percebido também, que conquistas foram feitas, melhorias na acessibilidade nas 

lojas e locais públicos mais adaptados com rampas, pisos táteis, faixa específicas para 

cadeirantes garantindo a todos o prazer de locomoção liberdade desfrutar dos espaços sociais. 

Os empresários pinheirenses aos poucos estão preenchendo e disponibilizando vagas 

na Lei das Cotas, aos poucos vem crescendo o número de vagas dessas pessoas 

A APAE (Associação de Pais e Amigos Excepcionais) tem como missão promover o 

diagnóstico e desenvolver as potencialidades, dando orientações na formação continuada; 

promovendo conhecimentos, atua na prevenção e na inclusão das pessoas no mercado de 

trabalho e na vida social. 

Preconceitos infelizmente têm em atitudes quase que imperceptíveis e outras gritantes, 
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mas todos superados pelo esforço e um sorriso no rosto levando sempre em conta seus sonhos 

e objetivos, independentemente de suas condições físicas não desista de lutar em busca de 

seus ideais lembrando sempre que depende somente de nós.    
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