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RESUMO

O presente estudo tem por objeto de investigação o ensino de história em rede digital.
Tem como base teórica os pensadores Vigostki e Lukács e possui uma perspectiva
metodológica de cunho praxiológico. Para isso foi realizada uma experiência prática de
educação online em abordagem pedagógica sócio construtivista para o ensino de
história nos municípios de Barreiras, Feira de Santana e Itaberaba. Esta experiência foi
configurada a partir da execução de um curso de extensão na modalidade online com a
temática história da educação na Bahia, para graduandos em história da UNEB nos
municípios citados e possibilitou uma compreensão acerca das potencialidades de um
curso online sócio-construtivista para o ensino de história.
Palavras – chave: Rede; História, Sócio-constutivismo
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ABSTRACT

This study is the object of investigation the teaching of history in the digital network.
The theoretical basis and Lukacs Vigostki thinkers and has a methodological
perspective of praxeological nature. For it was made a practical experience of online
education in socio-constructivist pedagogical approach to teaching history in the towns
of Barry, Feira de Santana and Itaberaba. This experiment was set from the execution of
an extension course in online mode with the thematic history of education in Bahia, for
students in the history of the cities cited UNEB and enabled an understanding of the
potential of a distance learning course for the socio-constructivist teaching of history.

Keywords - Keywords: Network, History, Socio-constutivismo
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1. INTRODUÇÃO

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) apresenta-se no contexto
contemporâneo como uma potencialidade para construção e difusão de conhecimento.
Autores como Castells (1999), Tomael(2005), Matta (2006), Souza (2003) e outros
trazem dados conclusivos acerca da utilização das tecnologias para difusão de
conhecimento.
É pensando esta potencialidade, que o presente estudo teve por objeto de
investigação o ensino de história em rede digital. Para isso propomos a realização de
uma experiência prática de educação online em cinco municípios da Bahia: Barreiras,
Feira de Santana, Itaberaba, Itabuna e Juazeiro. A proposta consistia na montagem e
realização prática de um curso de extensão na modalidade online, com a temática
história da educação local, que nos apresentasse uma nova metodologia de ensino em
rede, baseada nos pressupostos do sócio construtivismo e do modo de pensar histórico,
longe dos modelos instrucionais que estamos acostumados a ver pela web.
Sendo assim, destacamos como problema de pesquisa: É necessário
desenvolver uma práxis pedagógica sócio construtivista em rede, capaz de
conduzir ao ensino de história na UAB/UNEB.
Ou, na forma interrogativa: Que solução pedagógica sócio construtivista de
curso online está adequada para o ensino de História na UAB/UNEB ?
Ou seja, este problema nos conduziu a buscar uma solução prática sócio
construtivista para construção de uma rede organizada de aprendizagem de curso para o
ensino online de história, na Universidade Aberta do Brasil (UAB).
Dos cinco municípios que a proposta contemplava, devido a problemas
técnicos, que explicaremos no capitulo especifico, conseguimos executar concretamente
a proposta de ensino de história na modalidade online em três: Barreiras, Feira de
Santana e Itaberaba. Nestas cidades contamos com a participação de diversos sujeitos:
Professores/Cursistas, que são moradores da localidade, estão na prática de ensino atual
e são estudantes da graduação em história da UNEB/UAB e Professoras/Depoentes, são
Mulheres Professoras Tradicionais da cidade, que enriqueceram a proposta com sua
memória acerca da educação no município.
Por se tratar de uma pesquisa experimental buscamos inicialmente apresentar
as bases que construímos a proposta pedagógica de curso, para depois apresentar a parte
empírica e seus resultados.

16

Desta forma, este estudo foi dividido em capítulos. O próximo capitulo tratará
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), Redes Digitais e suas
potencialidades para o ensino online, demonstrado como estas podem, ao estarem
aliadas ao processo de aprendizagem podem contribuir como um elemento agregador
para a construção de conhecimento.
O terceiro capítulo trata do material didático que será utilizado no curso,
abordando os conceitos principais acerca da temática que versará o curso, será utilizado
também para situar em linhas gerais o Professor/Cursista no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) e o leitor que não conhece a história das cidades que fazem parte
do estudo.
O quarto capítulo refere-se a proposta de curso, seus objetivos e a estrutura de
interface que o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) deverá ter para atender a
proposta de educação online que estará sendo apresentada, buscamos aqui tratar de
forma bem especifica para que possa ser utilizada por outros pesquisadores com o
objetivo que a proposta seja aprimorada e contribua para novas construções de
conhecimento em ambientes colaborativos.
O quinto capítulo desenvolve a discussão sobre a metodologia da abordagem
empírica, assim como uma discussão sobre praxiologia e seu caráter dialético/dialógico,
como base da abordagem científica adotada.
O sexto capítulo realiza a descrição de todas as etapas do curso, apontado
dificuldades, modificações que a proposta de curso sofreu devido à necessidade da
experiência prática e alguns relatos da experiência, culminando na análise do curso e de
suas interfaces para construção de uma abordagem pedagógica de ensino de história em
rede.
A perspectiva praxiológica demonstrou-se como a abordagem metodológica
que mais se adaptou a pesquisa experimental que foi aplicada em diálogo com os
conceitos do sócio construtivismo que permearam a solução pedagógica. Esta auxiliou
na escolha dos instrumentos de coleta de informação e análise dos dados da pesquisa,
pois contribuiu para manter o caráter de dialogismo e construção de conhecimento com
base na práxis do sujeito. Estas informações serão mais profundamente abordadas no
capítulo especifico, que é o capítulo 5.
Penso que dialogar sobre ensino de historia em rede e a construção de uma
proposta pedagógica para a construção de conhecimento de forma colaborativa, ativa e
dialógica é de fundamental relevância, principalmente diante dos avanços dos métodos
instrucionais e mecânicos que a cada dia adentra mais a educação superior e
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tecnológica. Desta forma, este estudo também nos convida a uma reflexão sobre as
metodologias aplicadas para o ensino online e a necessidade de propostas pedagógicas
que potencializem a autoria e o trabalho colaborativo em rede.
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2. O ENSINO EM REDE E AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO (TIC)

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) vem destacando-se como
campo fértil para produção e difusão de conhecimento, pois “praticamente todos os
cenários e ambientes de convivência entre seres humanos estão, hoje, influenciados
pelas tecnologias da informação e suas consequências sociais.” (MATTA, 2006, p.25)
É pensando as tecnologias aliadas a educação que o presente estudo apresenta
uma pesquisa experimental, acerca do ensino de história em rede, através da execução
de um curso na modalidade online sobre a história da educação local dos municípios
que farão parte da pesquisa.
Destacaremos neste capitulo as potencialidades da rede digital, suas interfaces
e os elementos que compõem uma abordagem pedagógica sócio construtiva para a
educação online, diante da revolução tecnológica e expansão da capacidade de registro,
armazenamento e interpretação de informações através da rede.
Para isso, as contribuições de autores como Castells (1999), Matta (2006),
Santos (2003), Tomaell (2005), Jonassem (2003), Vigotski (2009) estarão presentes
para definição de conceitos importantes que possibilitam uma compreensão mínima,
acerca da potencialidade da rede para o ensino. Estes conceitos são: Sociedade em
rede, Redes Digitais, Educação online e Sócio construtivismo.
Iniciaremos com o conceito de Sociedade em Rede e a possibilidade de
interferência dos sujeitos nas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para o
ensino, ou seja, busca-se uma compreensão inicial acerca da relação Tecnologia x
Sujeitos para o ensino em rede.

2.1 A SOCIEDADE EM REDE

A restruturação do capital nos anos 1980 foi responsável pela difusão da
tecnologia, esta foi a ferramenta indispensável para as transformações que nos
conduziram a uma nova sociedade, que chamamos sociedade em rede.

Essa Sociedade é caracterizada pela globalização das atividades
econômicas decisivas do ponto de vista estratégico; por sua forma de
organização em redes; pela flexibilidade e instabilidade do emprego e a
individualização da mão de obra” (CATELLS, 1999, p.17).
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Esta discussão acerca das características da sociedade em rede e as
consequências sociais que a revolução tecnológica trouxe são travadas por diversos
autores que destacam a possibilidade/ou não possibilidade de interferência dos sujeitos
no aparato tecnológico. Não pretende-se aqui tratar de forma aprofundada sobre o
assunto, pois não é este o objetivo da pesquisa, mas faz-se necessário destacar que não
corroboramos com o determinismo tecnológico apontado por alguns autores, pois
compreendemos que as tecnologias ocupam lugar na vida social, mas não determinam a
sociedade.
Neste aspecto, estamos em acordo com Castells (1999) e Caputo (2008) ao
destacarem que a sociedade não pode ser entendida nem representada sem suas
ferramentas tecnológicas; nem a tecnologia pode ser determinada pela sociedade, mas a
sociedade pode utilizar a estrutura hegemônica tecnológica, fruto do capital, a favor da
transformação social. Portanto, “a habilidade ou inabilidade da sociedade em dominar a
tecnologia é quesito decisivo para estabelecer a capacidade de transformação social”.
(CAPUTO, 2008, p.8)
É pensando a possibilidade de transformação social que repousaremos sob
conceito de sociedade em rede de Manuel Castells (1999), pois este traz a práxis social
como elemento definidor em uma sociedade em rede.
Casttells (1999) define sociedade em rede como:

(...) uma estrutura social baseada em redes operadas por tecnologias
de comunicação e informação fundamentadas na microeletrônica e em
redes digitais de computadores que geram, processam e distribuem
informação a partir de conhecimento acumulado nos nós dessas redes.
(CASTELLS,1999,p.23)

Corroborando com a afirmação de Castells (1999), acrescentamos que as
tecnologias são uma condição necessária para a emergência de uma nova forma de
organização social baseada em redes, mas os sujeitos podem ser agentes nesta
sociedade, interferindo para atender suas necessidades e valores pessoais.
Desta forma, o presente estudo demonstra-se como uma possibilidade de
interferência dos sujeitos nas tecnologias, utilizando-a para o ensino da história local,
tendo os sujeitos participantes da experiência como agente no processo de construção de
uma educação em rede, pois serão estes que irão dar forma e potencialidade ao aparato
tecnológico enquanto agentes na produção e compartilhamento de informações em rede,
de acordo com interesses e objetivos comuns.
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Esta compreensão: Tecnologia x Sujeitos esta diretamente ligada ao segundo
conceito que destacaremos a seguir, que é a Rede Digital, pois o agrupamento em rede é
peculiar ao ser humano, seja no trabalho, na família e/ou com amigos. Na sociedade em
rede, isto não é diferente, com um elemento a mais, que é a tecnologia e a possibilidade
de compartilhamento de informações e conhecimento em segundos (sem limites de
fronteiras geográficas), através das redes digitais.

2.2.

AS REDES DIGITAIS

Sabe-se que as redes digitais nascem da necessidade que os sujeitos possuem
de estarem ligados a outros utilizando o aparato tecnológico. Esta movimentação para a
formação de “ellos digitais” entre os sujeitos são responsáveis por estruturar a sociedade
em rede, por isso Castells (1999, p.149), conceitua a rede digital como “a coluna
vertebral da sociedade em rede”, pois estas são responsáveis pela existência da
sociedade.
As redes digitais proporcionam que pessoas movidas pelos mesmos objetivos,
compartilhem informações e conhecimento de qualquer tipo, seja formal ou informal,
em uma estrutura não linear, descentralizada e flexivel, visto que, podem estar
interconectados de qualquer parte do país e do mundo, de forma síncrona ou assíncrona,
sem perder o objetivo principal que é o compartilhamento de informações.
Pensando este compartilhamento de informações por sujeitos de localidades
diversas (como é o caso da proposta em estudo), repousamos sobre os conceitos de
Rede Digital dos autores Manuel Castells (1999, p.149) e Tomaell (2005, p.94). O
primeiro conceitua a rede digital como “um conjunto de nós interconectados.” e o
segundo como “um espaço de interação, a cada conexão, contatos proporcionam
diferentes informações, imprevisíveis e determinadas por um interesse que naquele
momento move a rede”.
Ou seja, a reunião de pessoas em uma web formam a rede e a sua inter relação
(de acordo com os interesses comuns) é o que movimenta a rede. Nos capítulos
seguintes demonstraremos através do relato detalhado da experiência prática, a
formação e movimentação da rede apontada pelos autores em seus estudos, através dos
diálogos entre sujeitos de localidades distintas, conectados e movidos por um interesse
comum, o estudo da história.
A concretização desta rede como um espaço comum para construção coletiva
de conhecimento leva-nos aos próximos conceitos que destacaremos a seguir que são:
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educação online e a abordagem pedagógica sócio construtivista, a fim de
compreendermos de que forma estes elementos podem contribuir para o ensino de
história em rede.

2.3.

A EDUCAÇÃO ONLINE

A difusão das tecnologias, a proliferação de redes para o compartilhamento de
conhecimento e a emergência de ambientes informatizados, contribuiu para a criação de
uma modalidade de educação, a educação em rede, atendendo aos anseios de um
sistema que demandava uma sociedade versátil, criativa e flexível, capaz de conciliar
diversas atividades no seu dia-a-dia com o apoio das Tecnologias.
Esta relação tecnologia e educação é apontada por Aragão (2009) como :
Uma discussão fundamental para se refletir a educação numa
sociedade cada vez mais interconectada por redes tecnológicas. Os
desafios postos diante da EaD têm sido cada vez mais evidenciados e
podem ser percebidos através da crescente abordagem do tema nos
diferentes fóruns de discussão educacional.(ARAGÃO,2009, p.2)

Concordamos com Aragão (2009), que uma sociedade em rede, conceito já
destacado anteriormente, demanda uma educação conciliada com suas necessidades,
pois apresenta características próprias. São estas características que estarão em teste no
presente estudo através da abordagem pedagógica sócio construtivista.
Vale ressaltar que em contraposição a Aragão (2009) e outros autores optamos
pela utilização do termo educação online em substituição ao termo educação a distância,
pois o termo educação a distância nos remete a antiguidade, Grécia e Roma, em que os
povos de localidades distantes praticavam troca de informações e transmissão de
notícias entre si, através de cartas e documentos escritos, que levavam dias/meses para
chegarem aos destinatários, o que fortalecia o termo a distância. Hoje a informação
chega em tempo real, fração de segundos sujeitos de qualquer parte do país tem acesso a
diversas informações através da rede, o que fortalece o termo online.
O Quadro 1 demonstra o que consideramos gerações de educação a distância e
educação online, e apresenta-nos uma visão geral das modificações sofridas pela
educação a distância e o que possuímos na atualidade em tecnologia aliada a educação e
suas potencialidades para o ensino online.
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Quadro 1 – Gerações de Educação

GERAÇÃO

DESCRIÇÃO

1a Geração

Educação por correspondência

2a Geração

Educação por radiodifusão

3a Geração

Educação por tele e vídeo conferência

4a Geração

Comunicação Mediada por Computador

5a Geração

e-learning ou m-learning
Fonte: Elaborado pelo autor

Consideramos a partir da terceira geração de educação descrita no Quadro 1 o
termo educação online, pois surge através da emergência da internet nos anos 1990, o
aparecimento das primeiras comunidades virtuais e o trabalho colaborativo em rede. A
Quarta Geração efetiva a educação em rede com a conferência por computador e correio
eletrônico, associados aos bancos de dados, bancos de informações e bibliotecas
eletrônicas.
Já a quinta geração, viabilizada por aparelhos e/ou dispositivos de
comunicação portáteis e sem fio, chamados Móbile Learning ou m-learning1 apresentanos a mobilidade da educação online, pois os sujeitos podem estar a qualquer momento
e qualquer localidade em rede, seja na condução a caminho do trabalho, ou em espera a
uma consulta médica, bancos, etc. Portanto, a ideia de um tempo e local estipulado para
o estudo não existe mais com a quinta geração de educação online.

A queda das barreiras de espaço e tempo é, simultaneamente, o principal
desafio e trunfo para a expansão da EaD, entendida como um processo
educativo que envolve diferentes meios de comunicação capazes de
ultrapassar os limites de tempo e espaço e permitir a interação dos sujeitos
com as diversas fontes de informação. Assim, alteram-se papéis
tradicionalmente cristalizados: o aluno deixa de ser um receptor passivo e se
torna responsável por sua aprendizagem, com direito a trabalhar num ritmo
individualizado, sem perder, no entanto, a possibilidade de interagir com seus
pares e com o professor. Esse deixa de ser o dono do saber e o controlador da
aprendizagem, para ser um orientador que estimula a curiosidade, o debate e
a interação com os participantes do processo. (SOUZA, 2004, p.34)

Portanto a construção de conhecimento de forma autônoma e em interação com
os outros sujeitos, apresentada por Souza (2003) é possibilitada pelo uso da tecnologia a

1

Compreendemos por estes termos a aprendizagem móvel através de celulares, i-pods e laptops.

23

favor da educação. Isso pode ser visualizado de forma concreta nos Ambientes Virtuais
de Apredizagem (AVA) utilizados como interface para a educação em rede.

2.3.1 Ambiente Virtual de Aprendizagem interface para a Educação online
Compreendemos o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), como um
espaço de interação para construção de conhecimento em rede. Santos (2003) apresenta
a definição que mais dialoga com a nossa compreensão de ambiente de aprendizagem,
destacando-o como “um espaço fecundo de significação onde seres humanos e objetos
técnicos interagem potencializando assim, a construção de conhecimentos, logo a
aprendizagem.” (SANTOS, 2003, p.2)
Ou seja, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem configuram-se como “a
coluna vertebral” para a educação online, pois é o espaço em que o processo de
aprendizagem se efetiva com o auxilio de objetos técnicos, que são as “ferramentas
cognitivas” que compõem os ambientes virtuais e contribui com o processo de
aprendizagem ao estarem associada a uma abordagem pedagógica.
Sistematizamos no Quadro 2 os Ambientes Essenciais e Ambientes
Recomendáveis para a Aprendizagem

em rede apresentados por Matta

(2003)

escolhidos por estarem em diálogo com os conceitos de VIgotski (2009), Jonassem
(2003) e Paulo Freire (1980) que são base da abordagem pedagógica que será utilizada
nesta proposta de curso.
Matta(2003) apresenta-nos ambientes em diálogo com o universo sóciohistórico e a práxis dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem, em
contraposição aos ambientes instrucionais, receptivos e limitados, isso aproxima o
pensamento do autor do conceito de educação online, como um espaço de interação e
dialeticidade , que estaremos utilizando na pesquisa.
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Quadro 2 – Ambientes Essenciais e Ambientes Recomendáveis de aprendizagem Socioconstrutivista
Ambiente

Tipo

Descrição

Ambiente de Apoio à
Interação dos sujeitos
participantes

É o ambiente no qual se realizam todas
as atividades de suporte ao processo de
ensino-aprendizagem.
Exemplo: lista de discussão

Essenciais
Ambiente de mediação dos
processos de ensinoaprendizagem colaborativa

São os ambientes nos quais se dá o
verdadeiro processo de ensinoaprendizagem. Necessita de assincronia
e estar sempre disponível na rede.
Exemplo: fóruns de discussão.

Ambiente de Construção e
Autoria Coletiva

Ambientes da produção dos resultados
finais que permitem o exercício da
autoria coletiva. um simples servidor
FTP pode servir para este fim.

Ambiente para interações
em tempo real, ou on line;

Ambientes que permitem o encontro
síncrono, de sujeitos separados pelo
espaço.
Permitem palestras, conferências e
interações diversas em tempo real. Os
exemplos típicos e mais conhecidos deste
tipo de ambiente são os famosos "bate
papo" ou chat, ou ainda as soluções de
vídeo conferência.

Ambiente de gestão EAD

Aumenta o controle e segurança,
características muitas vezes
recomendável tendo em vista a
insegurança e ameaça de invasão via
rede. Gerenciem senhas de acesso,
servirá para simplificar e facilitar os
serviços.

Recomendáveis

Fonte: Matta, 2003

O Quadro 2 demonstra-nos que os ambientes essenciais se caracterizam pela
possibilidade de interação e construção de conhecimento coletivo por isso chamado pelo
autor de essencial, pois uma abordagem de educação online partindo do universo do
sujeito deve ter a interação e dialeticidade como ponto “chave” para o processo de
construção de conhecimento.
Já os ambientes recomendáveis de aprendizagem apresentam-se como
interfaces que podem ou não, serem utilizadas para a educação online, pois possuem um
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caráter de complemento do processo de aprendizagem, permitindo o contato do
interagente com outras interfaces de diálogo em rede.
O detalhamento destes ambientes, bem como a escolha das ferramentas
cognitivas utilizadas no estudo, serão apresentadas nos capítulos 3 e 5, pois tratam
especificadamente da parte empírica. Destacaremos agora os elementos que irão compor
a abordagem pedagógica do curso, pois estes irão influenciar diretamente a escolha dos
ambientes, suas interfaces e como a sua execução prática será realizada.

2.4 ABORDAGEM PEDAGÓGICA PARA O ENSINO ONLINE
Devido a necessidade de intervenção dos sujeitos nas tecnologias, pois
consideramos que as tecnologias digitais sozinhas “não mudam nada”, principalmente
no âmbito educacional, partiremos para a abordagem pedagógica que será utilizada na
solução de ensino online que será experienciada no presente estudo.
A abordagem pedagógica adotada esta em acordo com a considerada por
Jonassem (2003), Matta (2006), Martins (2009), Valente (2007) e pode ser definida
como sócio construtivista ou construtivismo social como aponta Jonassem (2003).
Defenderemos aqui, com a utilização do sócio construtivismo, o conhecimento
construído a partir do universo sócio histórico dos sujeitos, estes são agentes no
processo de aprendizagem, pois pensam sobre o que fazem, sobre o que acreditam,
sobre o que os outros fazem e este conhecimento empírico é utilizado como mediador
no processo de aprendizagem.
Ou seja, a construção de conhecimento será realizada a partir do engajamento
dos sujeitos no processo de aprendizagem, a medida que as ideias e os conceitos
apresentados tenham aplicabilidade em problemas vivenciados em sua realidade prática.
Apresentaremos a seguir os conceitos e perspectivas do sócio construtivismo
que irão compor a solução pedagógica para o ensino de história em rede, a fim de
experienciar sua adequação para a educação online, pois será base para a análise da
experiência de curso que estará em teste no presente estudo. São eles:

2.4.1. O Pensar Histórico
Defendemos uma abordagem para o ensino de história capaz de engajar o
aprendiz na práxis e contexto histórico de sua coletividade, que fomente o pensamento
reflexivo e envolva os sujeitos como agentes no processo de construção de
conhecimento histórico e não receptores de fatos e conceitos prontos.
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Para isso, considera-se a categoria “pensar histórico”, apresentada por
Martineau (1997), como característica da aprendizagem de História, segundo os
pressupostos sócio construtivistas. A história é, para o sócio construtivismo, como
mostra o autor, uma habilidade do pensamento e sua aprendizagem consiste no
aprimoramento da interpretação do pensar histórico de cada sujeito sobre sua
experiência e práxis social, tendo em vista o contexto histórico ao qual pertence.
Esta abordagem foi considerada a mais adequada para ser adotada como
princípio de aprendizagem e construção do conhecimento histórico, tendo em vista, o
princípio sócio construtivista da pesquisa.
Martineau (1997) aponta o ensino do raciocínio histórico como a questão
central do modo de pensar histórico, da aprendizagem da História, e da própria natureza
do conhecimento histórico, no que para fins deste trabalho, é aceito, já que o trabalho do
historiador é considerado em termos de construção de problemas históricos e elaboração
de suas soluções. Características definidoras do pensar histórico de Martineau (1997).
Matta (2006) e Martins (2009) trazem dados conclusivos acerca da eficiência
do sócio construtivismo, trabalhando o modo de pensar histórico como princípio
norteador da aprendizagem da história a partir da formulação, solução e interpretação de
questões-problemas; fortalecendo o pensamento critico e autônomo do aprendiz para um
ensino de história útil e motivador.
O Quadro 3 apresenta as etapas do raciocínio histórico da abordagem
pedagógica sócio construtivista aplicada à aprendizagem da História e à construção do
pensar histórico e sua aplicação, pelo sujeito aprendiz, através de exemplos práticos,
que irão orientar a construção da proposta de curso que será apresentada nos capítulos
seguintes.
O Quadro 3 também servirá como facilitador para análise da experiência
prática, visto que, as etapas apresentadas no quadro apontam elementos que devem
permear a execução da solução pedagógica.
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Quadro 3 – Etapas do Pensar Histórico
Descrição prática

Etapa



Elaborar problemas



O estudante elabora um problema;
O estudante pensar no problema;

Procurar e criticar fontes de informação

O estudante usa o raciocínio metódico para
resolver o problema;

Interpretar as informações

O estudante propõe uma explicação a partir de
sua interpretação;


Tirar Conclusões ou chegar a uma síntese
interpretativa

O estudante elabora opiniões fundamentadas e
interpretações plausíveis como resposta as questões
levantadas;

Fonte: Elaborado pelo autor

2.4.2. Insterestruturação do conhecimento
Este trabalho concorda com o sócio construtivismo no sentido de considerar
que outras abordagens não propõem a conexão entre os conceitos apreendidos e o
mundo concreto do sujeito histórico. A proposta de interpretação que defendemos para
o melhor processo de ensino-aprendizagem, é a de que o conhecimento humano é
construído por inter estruturação. Ou seja, parte do conhecimento é homo estruturado,
advindo da elaboração interna da mente humana, outra parte é heteroestruturada advinda
da interação e contato entre o sujeito e suas condições de existência, a interestruturação
do conhecimento apresenta a construção do conhecimento, levando em conta o universo
em que os sujeito aprendiz esta inserido.
Esta relação entre a realidade dos sujeitos e a construção de conhecimento
levou a adoção deste conceito no estudo, visto que defenderemos a aplicabilidade dos
conceitos e da história no concreto vivenciado no dia a dia dos sujeitos.
Not (1981) foi o primeiro a chamar esta abordagem de insterestruturada,
segundo ele, os limites e necessidades apresentadas pelos sujeitos, devem ser utilizados
como parâmetro para a definição dos procedimentos didáticos, organização e
direcionamento das atividades de aprendizagem.
Em diálogo com o conceito apresentaremos na proposta de curso os caminhos
didáticos a serem percorridos para construção de uma prática pedagógica em acordo
com a realidade do contexto em que os sujeitos estão inseridos.
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2.4.3. Autenticidade das Questões
Este conceito também foi adotado por estar em acordo com uma pedagogia
ativa, voltada para o conhecimento prévio dos sujeitos, pois as tarefas/ou questões
apresentadas deverão estar em diálogo com o interesse dos sujeitos, suas necessidades e
dificuldades, ou seja, as problematizações apontadas devem estar em acordo com a
realidade concreta dos sujeitos para que ele perceba a relevância do que esta sendo
estudado para os seus interesses pessoais.
Autores como Rogers (1980) e Matta (2006) trazem dados conclusivos acerca
do engajamento dos sujeitos, sua motivação e empenho para enfrentar as dificuldades da
aprendizagem quando deparam-se com uma aprendizagem centrada nele próprio.
Concordamos com Matta(2006) que uma aprendizagem centrada no sujeito
leva “o estudante a encarar a atividade da aprendizagem como sendo de seu interesse
particular, a autenticidade do problema dado provoca auto iniciativa, produz
responsabilidade, e possibilita a autoaprendizagem, autocritica e auto-avaliação.”
(MATTA, 2006, p. 67)
Este pensamento leva-nos a um desafio que é a reflexão do estudante sobre o
seu contexto e a possibilidade de transformação deste a partir da construção de
conhecimento. Soma-se a este desafio um segundo fator motivador que é a execução
desta reflexão em rede e com outros agentes que podem ter expectativas e contextos
similares.

2.4.4. Mediação
O conceito de mediação foi escolhido porque a proposta de ensino de historia
será executada em rede e os ambientes informatizados são mediadores para construção
de conhecimento.
A mediação ocorre quando a relação entre dois elementos recebe a
interferência de um terceiro, neste momento a construção do conhecimento é partilhada
e é através do outro que as relações entre sujeito e objeto se concretizam (VALENTE,
2009).
Vigotski (2009) estendeu a noção de mediação homem-mundo pelo trabalho e
uso de instrumentos ao uso de signos. Afirma que a relação do indivíduo é mediada,
pois este, enquanto sujeito de conhecimento, não tem acesso imediato aos objetos e sim
a sistemas simbólicos que representam a realidade.
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Ao concordar com Vigotski (2009), acrescento a nossa compreensão das
tecnologias digitais, enquanto instrumento e signos que propiciam a mediação para
construção de conhecimento coletivo, pois os signos são o elo intermediário entre a
situação problema e a resposta, nesta intersecção a interação e o dialogismo se interrelacionam para a mediação do conhecimento, demonstrando a fluidez e dialeticidade
que o sócio construtivismo apresenta, sendo a concepção mais adequada ou satisfatória
no que diz respeito à experiência do processo de aprendizagem online.
O conceito de mediação esta diretamente ligado ao conceito de Zona de
Desenvolvimento Proximal (ZDP) e Interação que serão apresentado a seguir.

2.4.5. Zona de desenvolvimento proximal (ZDP)
Este conceito representa a existência de conhecimentos desenvolvidos de
forma individual e conhecimentos que necessitam de uma outra pessoa, ou de um grupo
de sujeitos para que em interação possa construir conhecimento.
Ao tratarmos de uma pesquisa sobre ensino em rede, o processo de
aprendizagem elaborado por Vigostki (2009) apresenta-se como o mais adequado para
compreensão acerca do desenvolvimento e da aprendizagem dos sujeitos.
Vigotski (2009) em estudo sobre a psicologia educacional introduziu o
conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e a existência de uma área
potencial para o desenvolvimento cognitivo dos sujeitos, que o Autor definiu como a
distância entre o nível de conhecimento atual, que o sujeito já possui e o seu nível
potencial. Nesta vertente, este desenvolvimento cognitivo pode ser representado da
seguinte forma:
Figura 1 – Zona de Desenvolvimento Proximal

Nível de Desenvolvimento Potencial

Nível de Desenvolvimento Real

ZDP
Fonte: MARTINS (2009)

Portanto, o Nível de Desenvolvimento Real (NDR) representado na Figura 1
refere-se ao conhecimento que o sujeito possui e exerce domínio sem o auxilio de
outros sujeitos; já o nível de desenvolvimento potencial (NDP) são processos que ainda
vão amadurecer, o sujeito ainda irá alcançar.
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Ao pensamento de VigotskI (2009) acrescentamos as considerações de Valente
(2009) e Matta (2006) ao destacarem que a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP)
também pode ser aplicada a ambientes informatizados, a medida que possibilita
exercícios de significação sobre o mundo virtual, pois “Além dos outros sujeitos da
coletividade, objetos, livros, computadores podem servir de mediadores entre a NDR e a
NDP na ZDP.”(VALENTE, 2009,p.2)
Portanto, a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) é o espaço entre o que o
Sujeito conhece e é capaz de realizar sozinho, e o que ele realiza com a colaboração do
outro. É nesta zona que a aprendizagem acontece em interação com outros sujeitos.

2.4.6 Interação
Este conceito refere-se aos relacionamentos que ocorrem na Zona de
Desenvolvimento Proximal (ZDP) entre os diversos pensamentos reflexivos e ações
integradas que possibilitam o crescimento da consciência dos sujeitos envolvidos no
processo de aprendizagem.
A Figura 2, apresentada por Carvalho e Matta (2008) representa o ponto de
intersecção entre os pensamentos reflexivos fomentando a interação entre o sujeito
conhecedor e a realidade a ser conhecida.
Figura 2 – Interatividade na concepção sócio construtivista

Fonte: (CARVALHO, MATTA, 2008)

Vigotski(2009) destaca que o Nível de Desenvolvimento Potencial (NDP) que
será atingido pelos sujeitos dependerá das interações que irão ocorrer na Zona de
Desenvolvimento Proximal (ZDP), pois é nítido e aqui defenderemos, que quanto mais
“rica” as interações entre os sujeitos, melhor será o desenvolvimento potencial destes.
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2.4.7. Concretude
Estudos apontam a importância de relações concretas entre os sujeitos e os
objetos, sejam os objetos conceituais ou outros que levem a construção de
conhecimento. Por se tratar de uma experiência de ensino em rede através dos
ambientes informatizados, o conceito de concretude se aplicará nas relações concretas
entre os sujeitos e sua atuação na virtualidade, pois o que ele percebe de sua realidade é
o que levará a construção de conhecimento.
Ainda tratando da compreensão acerca da abordagem pedagógica que
utilizaremos na proposta de ensino em rede, o Quadro 4 sistematiza os conceitos
pedagógicos até aqui discutidos, para orientar a análise da solução pedagógica, facilitar
o uso dos conceitos adotados e demonstrar como serão considerados no estudo.

Quadro 4 - Conceitos para abordagem pedagógica que queremos
Interestruturação do
conhecimento

Autenticidade de questões

Mediação

Zona Proximal

Interação

Concretude

Conhecimento é construído pelo sujeito a partir de suas experiências e em direção ao
equilíbrio entre suas concepções e a realidade apresentada pelo contexto.

As questões, problemas devem ser autênticas, ou seja, devem pertencer ao universo real
de dificuldades e necessidades do aluno e seu contexto social.
Acontece quando a relação entre dois elementos é mediada por um terceiro. Os signos
são mediadores entre o mundo e a aprendizagem do sujeito. Os brinquedos,
instrumentos, ferramentas, um ambiente, uma tarefa, podem também estar mediando a
relação entre o mundo e a reflexão.
Existe um espaço entre o que se conhece e o que está fora do alcance momentâneo de
conhecer-se. Neste espaço o sujeito pode realizar uma tarefa ou resolver um problema,
não de forma autônoma, mas sim acompanhado por outros.

Relacionamentos existentes, na zona proximal, entre os diversos pensamentos reflexivos
participantes das várias ações integradas, que fazem surgir a construção e o crescimento
da consciência de todos os envolvidos, inclusive professores e assim resultar em
aprendizagem e construção de conhecimento.
É uma relação entre o sujeito e determinados elementos dos objetos ou contextos
percebidos. As relações concretas do sujeito aprendiz com o que ele percebe de sua
realidade é que provocariam os contrastes entre suas concepções e o que se observa do
contexto, provocando desequilíbrio e gerando a aprendizagem.

Fonte: Matta, 2006
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3.0.

UM ENSINO DE HISTÓRIA EM REDE

Por se tratar de uma experiência de ensino online, será necessário a utilização
de material didático, disponibilizado em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA),
para contextualizar o participante da experiência sobre a temática abordada no curso.
Este capítulo visa destacar os conceitos abordados neste material didático, a fim de
contextualizar o leitor, em linhas gerais, sobre a temática que versará o material
disponibilizado e a história e memória das cidades que irão compor a rede em estudo.
Além disso, busca-se na construção deste capítulo situar o pesquisador no
contexto da pesquisa, visto que, a abordagem metodológica do estudo é de cunho
praxiológico, e promover o amadurecimento dos conceitos, que serão abordados no
curso, através de teóricos que tratam sobre o assunto, a fim de auxiliar a construção e
execução da proposta, pois o Professor Mediador da experiência prática será o próprio
Pesquisador.
Para a organização e estrutura do material didático escolhemos o método
dialético de interpretação da história e uso do tempo de Lukács (2003) pois
compreendemos a necessidade de superar a distância aparentemente intransponível
entre passado, presente e futuro, sem cair no predomínio unilateral e quantitativo da
longa duração de Braudel (1992).
Para Lukács (2003) o passado é necessidade e o futuro é liberdade, não existe
um vazio entre o passado e o futuro, pois estão dialeticamente inter ligados, visto que
um sujeito é sujeito-objeto ao mesmo tempo em que é um elemento social que carrega
na reprodução de sua existência tanto o passado, quanto uma abertura para o futuro
através de uma categoria central, que é o presente.
Enquanto o homem orientar seu interesse para o passado ou para o futuro de
maneira contemplativa e intuitiva, ambos se fixam num ser estranho, e entre
o sujeito e objeto instala-se o “espaço nocivo” e intransponível do presente.
Somente quando o homem é capaz de compreender o presente como devir,
reconhecendo nele aquelas tendências, cuja oposição dialética lhe permite
criar o futuro, é que o presente, o presente como devir, torna-se o seu
presente (Lukács, 200 402-3).

Pensando a história enquanto processo não podemos lidar com o presente, sem
a devida compreensão do passado, na perspectiva de compreender o devir. É necessário
estudar as tensões históricas pertencentes às tendências do contexto em estudo.
Portanto, para construir o material didático do curso, é necessário estudar a história da
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formação da população e das cidades, e de sua construção social, para que o curso possa
ser ministrado segundo os princípios adotados na pesquisa.
Faz-se necessário salientar que este capítulo e o curso em si, não pretende a
realização de uma discussão aprofundada sobre a história da educação dos cinco
municípios e sim situar o participante da experiência, fomentando a possibilidade de
aprofundamentos futuros, de acordo com seus interesses, pois o que esta em teste é a
experiência em rede e sua potencialidade para o ensino de história, e não o
conhecimento historiográfico de toda a história da educação.
Apresentaremos a seguir os conceitos que serão abordados na solução
pedagógica de curso, organizado a partir do método de interpretação da história de
Lukács (2003). Sabemos das criticas a história total e o retorno ao passado para explicar
o presente apresentada por alguns autores, e até concordamos com algumas criticas, e a
importância dos sujeitos para a história, mas não estamos em acordo com o
esquecimento da totalidade em detrimento do estudo focado na micro-história.
Portanto, assumo os riscos que esta abordagem pode representar, em prol de
compreender as tensões sociais em sua origem, fora da superficialidade e da
fragmentação das lutas.

3.1. A FORMAÇÃO DA POPULAÇÃO E AS LOCALIDADES EM ESTUDO
O curso a ser projetado e ministrado, incluindo seu material didático, irá tratar
inicialmente sobre as organizações sociais dos Indígenas, Ibéricos e Negros e seus
processos formativos, destacando a educação feminina dos séculos XIX e XX.
Sabemos que a Bahia tinha, na época dos descobrimentos, três grupos étnicos
indígenas: Tupiniquins (no litoral), Tupinambás (baixo sul até Sergipe), e Tapuias
(interior). Estes grupos foram os que, forçosamente, receberam outras etnias
estrangeiras, e em conjunto realizaram o processo de formação do povo brasileiro.
Os indígenas constituíram grupos locais, não classistas, com unidade
econômica auto-suficiente, produção do necessário para sobrevivência e coleta de
recursos naturais em princípios cooperativos, com a distribuição e consumo, realizado
de forma interna, em cada grupo familiar, uma coesão social como afirma Fernandes
(1963), pois, as relações emergiam em comunalidades.
Os saberes estavam ligados a práticas de sobrevivência da tribo e contribuíram
para a construção de relações sociais internas, inclusive a divisão sexual do trabalho em
detrimento da social. “A função de procriação bem como a constituição física que a
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natureza reservou a mulher, foram certamente os fundamentos básicos da divisão do
trabalho na sociedade indígena” (YAMAUTI, 2006, p.100).
Esta organização que chamamos de “sócio-educacional”, alimentou um sistema
de comunalidades, que sofreu a ingerência do ibérico nos primeiros tempos de
colonização, absorveu a tradição cristã ao mesmo tempo em que exerceu influência nos
costumes europeus.
O resultado desta miscigenação são as comunidades tradicionais caboclas, do
interior da Bahia, que mantém até hoje em suas práticas, uma organização social
baseada em comunalidades, mesmo imersa em uma urbanidade que a cada dia adentra
mais o sertão baiano. Ou seja, compreende-se a reprodução da existência destas
comunidades tradicionais a partir das relações sociais do passado, pois o presente esta
envolto nas suas tradições comunais.
Ao destacar a miscigenação nos primeiros anos de colonização, também
aponta-se elementos do passado ao acrescentarmos que a origem étnica do “Branco
Ibérico”, é em parte africana, devido à dominação dos negros do norte da África, os
Berberes2 e os Cartagineses3, que chegaram a ter mais da metade da península Ibérica
em seus domínios, perdendo para os romanos nas guerras púnicas4. (MOKTAR, 2010)
O processo educativo Ibérico destinava-se a manutenção das relações de
apadrinhamento típicos da organização social Senhorial Patriarcal, em que estavam
inseridos. Poucos tiveram acesso a alfabetização no período colonial, e quando a
realizava, tinham interesse em suas relações de prestigio.
A formação profissional da sociedade senhorial era feita informalmente. Os
artífices e artesãos e demais trabalhadores aprendiam seus ofícios por meio
do convívio com os mais velhos. Aliás, esta era a forma de educação
existente entre os índios antes do descobrimento. (MATTA, 2002, p. 11).

Esta educação profissional apontada por Matta(2002) também foi herdada
pelas comunidades tradicionais da Bahia, os trabalhos manuais passados por gerações
ainda são fonte de renda em diversas comunidades, ou seja, passado e o presente
dialogam a construção de um futuro.

2

Os Berberes são Negros islâmicos do Norte da África que falavam a língua berbere, da família de
línguas afro-asiáticos.
3
Cartago é uma antiga cidade, originalmente uma colônia dos fenícios no norte da áfrica. Foi uma
potencia foi uma potencia disputando com Roma o domínio do mar mediterrâneo. Esta disputa originou
as três guerras púnicas. Cartagineses são negros originados desta região.
4
As Guerras Púnicas foram três conflitos entre Roma e Cartago, a grande cidade africana fundada pelos
Fenícios. O seu nome tem origem em "Punus", nome latino para os cartagineses. Ver.
http://pt.shvoong.com/humanities/history/1703708-guerras-p%C3%BAnicas/
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A mulher ibérica estava inserida nesta sociedade seguindo a relação de
subserviência, em que: “As únicas funções das mulheres eram casar, cuidar do marido e
dos inúmeros filhos que gerasse” (RIBEIRO, 2000, p. 5).
Esta afirmação de Ribeiro (2000) se comparada a afirmação de Yamuti (2006)
evidencia um hiato entre o processo educativo e social da mulher indígena e a mulher
Ibérica, pois enquanto a primeira possuía uma educação voltada a sua constituição física
e função na tribo, a segunda relaciona-se com a moral patriarcal e dominação que os
Senhores exerciam sobre elas.
Este posicionamento patriarcal, religioso e moralista do Ibérico contribuiu para
construção de recolhimentos para controle social, fomentando a educação formal,
através de instituição religiosas, inclusive com a participação de negras nos conventos, o
que as insere na instrução formal, mesmo em número reduzido.

A função que serva e escravas desempenhavam na instituição era
praticamente a mesma, sendo que a primeira tinha direito a instrução e a
segunda, não. Aquelas eram geralmente forras, mas prestavam serviço no
convento por diversas razões, como gratidão, devoção, abrigo ou
alimentação. (FERREIRA, 2006, p. 94)

Corroborando a informação de Ferreira (2006), destacamos a participação do
negro para formação da população Brasileira e Baiana. Iniciada com o sequestro em
África, trazidos como mão de obra, diante da dificuldade em escravizar indígenas e a
“caça” ao islamismo pelos Ibéricos5.

Vê-se, portanto que, desde o começo do século XVI e, em particular ao longo
da segunda metade deste século, a África desempenhou um papel
extremamente importante, ainda que pouco invejado, de fornecedora de mãode-obra e uma certa quantidade de ouro para uma economia mundial em
pleno desenvolvimento. (MALOWIST, 2010, p. 11)

Autores como Malowist (2010), Abreu & Barros (2008) destacam a África
como fornecedora de mão de obra e de ouro para a economia mundial em
desenvolvimento e para a consolidação da economia colonial especialmente no
Nordeste, onde a agroindústria se concentrou e floresceu a partir do cultivo da cana-deaçúcar.
Os sudaneses eram nativos da região do nordeste da África, de influência
muçulmana, foram mandados em grande parte para a Bahia. Os Bantus,
5

Os descobrimentos portugueses tinham também um caráter de continuação da reconquista contra o Islã,
assim como de fortalecimento do cristianismo contra os tradicionais rivais maometanos. (MATTA)
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nativos oriundos Angola, Congo e Moçambique, foram enviados para o Rio
de Janeiro, Minas gerais e para a zona da mata do nordeste. Outros grupos
étnicos menores vindos da África são os yorubá, fon, ashanti, Ewe e outros
grupos nativos de Gana, Benim e Nigéria. (ABREU & BARROS, 2008, p.37)

O conhecimento dos Negros acerca das técnicas do trabalho nas lavouras de
açúcar alimentou e intensificou a exploração da mão de obra Negra, para atender a
necessidade de capital excedente europeu. Destas relações de exploração entre Ibéricos
e Africanos, eclodiram movimentos de resistência ao sistema, os chamados quilombos6.
Os Negros dominavam as práticas econômicas do Senhor e as Mulheres o
conhecimento das prendas domésticas. Estes saberes permearam o cultivo de alimentos
e a produção de farinhas, doces, frituras, que tornaram-se comidas “típica” de
localidades do interior da Bahia.
Após compreendermos em características gerais a formação e saberes das 3
etnias, as organizações sociais em que estiveram inseridas, sistematizamos no Quadro 5
estas informações, a fim de realizar um comparativo entre educação formal e informal
feminina, demonstrada a partir da reprodução da existência de cada etnia.
O Quadro 5 será utilizado como material didático, a fim de alertar o
participante da experiência a necessidade de sistematizar e comparar os processos
educativos de acordo com as organizações sociais e os autores que versarão sobre a
temática percebendo similaridades e disparidades no processo educativo.

6

Os Quilombos representam uma das maiores expressões de luta organizada no Brasil, em resistência ao
sistema colonial-escravista, atuando sobre questões estruturais, em diferentes momentos histórico-
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Quadro 5 - Educação Feminina até o século XVIII
INDIGENA

IBERICA

NEGRA

Educação Informal voltada para
as práticas diárias de
sobrevivência da tribo;
Plantação e colheita de
alimentos, fabricação de farinha,
confecção de redes;

Educação informal voltada para a
relação de subserviência
senhorial;
Prenda domestica como bordado,
costura, como serem boas
esposas e mães;

Educação informal voltada para
estratégias de sobrevivência de seu
grupo;
Produção de farinhas, doces, frituras;

Educação formal vinculado ao
processo de catequização dos
jesuítas;

Educação formal vinculada a
relação de subserviência
senhorial de controle social
através dos conventos e ordens
religiosas;

Educação formal – poucos casos de
acesso aos conventos e ordens
religiosas;

Fonte: Elaborado pela autora

O Quadro 5 demonstra um panorama geral da educação feminina do século
XVIII, deixando explicito as práticas diárias na educação informal e a participação de
ordens religiosas na construção de uma educação formal com objetivos específicos de
catequização e proliferação do “pensamento” cristão.
Após esta visão geral da educação, partimos para a compreensão acerca da
educação no século XIX e XX a fim de destacar a educação feminina que teve seu auge
no século XX, mas foi construída pelas organizações sociais do período anterior, fator
relevante para o estudo, visto que, o resultado destas transformações permeará os
diálogos da experiência de curso. Os Professores/Cursistas e Professores/Depoentes que
estarão falando sobre suas experiências do século XX trazem em seu enunciado
aspectos do passado, pois ele é fruto das tensões e transformações que a sociedade
sofreu ao longo dos anos.

3.1.1. A educação no século XIX E XX

No contexto mundial identificamos transformações no processo educativo
europeu e americano, buscando instruções que atendessem a emergência do liberalismo
econômico e do capitalismo.

culturais do país, sob a inspiração, liderança e orientação político-ideológico de africanos escravizados e
de seus descendentes de africanos nascidos no Brasil.
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No Brasil a primeira constituição apontou a necessidade de educação gratuita a
todas as cidades, já demonstrando o caráter modernizador que o Império pretendia em
atenção a proposta de nação livre da metrópole.
A primeira constituição brasileira foi, portanto, outorgada, em 1824, por
D.Pedro I. Em seu título 8o afirmava – no artigo 179 - que a inviolabilidade
dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros seria garantida entre
outras coisas pela educação, citada nos itens XXXII: A instrução primária é
gratuita a todos os cidadãos (NUNES,1999, p.2).

Esta Constituição de 1823 apontada por Nunes (1999) desencadeou o decreto
de 1827, formalizando a criação de instituições escolares para atender os objetivos de
instrução gratuita, inclusive o decreto faz referência a instrução feminina, retirando das
ordens religiosas a educação formal, até então exclusiva.
Silva (1999) encontrou registros da criação de escolas neste período em
Cachoeira, Santo Amaro, Itapagipe (povoação), ilha de Itaparica, Nazaré, Muritiba, Rio
vermelho (Arraial), Maragogipe, São Francisco de Sergipe do Conde e Santo Amaro de
Ipitanga.
A criação de escolas nestas localidades não garantiu seu funcionamento
efetivo, “fortalecendo” a educação informal, principalmente no interior da Bahia em que
o exercício do saber hereditário e a participação de professoras leigas7 foram
responsáveis pela educação de maior parte da população devido a distância dos grandes
centros.
É importante destacar que mesmo em número reduzido de escolas em
funcionamento e de estudantes frequentando esta ação já demonstra-se avançada para a
época e marca o inicio de uma educação formal fora dos conventos e de instituições
privadas.
Fagundes e Souza (2004) destacaram em seus estudos que para estas escolas
foram nomeadas mestras, que no julgamento de cada presidente da província fossem
consideradas dignas do ensino e da arte de bordar e coser. O que demonstra-se
contraditório em relação ao decreto que estabelece que seria ensinado:
A ler e escrever, as quatro operações de aritmética, prática de quebrados,
décimas e proporções, as noções mais gerais de geometria prática, a
gramática da língua nacional e os princípios da moral cristã e da doutrina da
religião católica romana, proporcionadas à compreensão dos meninos;
preferindo para as leituras a Constituição do Império e a História do Brasil.
(NUNES,1999, p.3)

7

Ver. MACHADO, P. B. VOZES SILENCIADAS: ODISCURSO DAS PROFESSORAS LEIGAS.
Salvador: UNEB, 2010. Disponível em http://blogpaulomachado.wordpress.com/2010/09/07/vozessilenciadas-o-discurso-das-excluidas-professoras-leigas/ Acesso em26/02/2011
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Professores que só precisavam conhecer a arte de coser e bordar
provavelmente não possuíam a qualificação apresentada no Decreto, o que leva-nos a
questionar a criação das Escolas Normais logo após o Decreto e sua função neste
processo de educação nas pedagogias, neste momento parece-nos que o objetivo era a
proliferação de estudantes e não mais de escolas devido ao baixo número de estudantes.
A primeira Escola Normal Brasileira foi criada em Niterói na Província do Rio
de Janeiro, em 1835. Depois em 1839 foi criada a Escola Normal de Ouro Preto, em
1841 a escola Normal de Salvador e em 1846 a escola de São Paulo.
Em 2 de agosto de 1850, foi feita uma lei provincial, de n° 403, referente ao
ensino, mais especificamente, à formação de professores. Tal lei elevava a
dois anos o curso do professorado e criava a Escola Normal para senhoras, no
mesmo prédio da de homens e subordinada ao mesmo diretor, alternadas as
lições para os dois sexos. Em um dia, tinham aulas os rapazes, no outro, as
moças. (NUNES, 1999, p.7)

As Escolas Normais eram colégios especializados na formação de professores
para o ensino, com um currículo que incluía: português, aritmética, música, literatura,
história, francês e pedagogia.
A criação da Escola Normal para Senhoras fomentou a participação feminina
mais efetiva na educação, intensificada no século XX atrelada ao mundo do trabalho e a
necessidade de mão-de-obra de baixo custo. Se relacionarmos ao momento histórico em
que o Brasil estava inserido, após o golpe de Getúlio Dorneles Vargas8, percebe-se que
a emergência burguesa contribuiu para a proliferação da educação formal, com
educação mista, ou exclusiva de meninas. (FAGUNDES & SOUZA, 2004).

A maioria das mulheres continuava se vinculando a profissões ditas
adequadas à sua identidade de gênero, e menos valorizadas socialmente,
quando confrontadas com profissões ditas masculinas. Há, inclusive, uma
situação de abandono silencioso por parte dos homens, de profissões que vão
progressivamente sendo ocupadas pelas mulheres, como foi o caso do
magistério, no Brasil, assim como em outras partes do mundo. (FAGUNDES
& SOUZA, 2004, p.176)

Portanto, no século XIX a prática hegemônica de dominação masculina incitou
as mulheres para o lar e o cuidar, já a segunda metade do século XX, a mesma
dominação foi “mascarada” pelo “discurso” de igualdade de oportunidade, educação e
trabalho da burguesia capitalista.

8

A Revolução de 1930 foi o movimento armado, que culminou com o golpe de Estado, o Golpe de 1930,
que depôs o presidente da república Washington Luís em 24 de outubro de 1930, impediu a posse do
presidente eleito Júlio Prestes e pôs fim à República Velha. Matta (2002) acrescenta que é a partir do
golpe de 1930 que o país passou a vivenciar os aspectos de uma sociedade Burguesa.
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Pensando a reprodução da existência dos sujeitos, a partir de uma práxis de luta
de classes, o presente estudo leva-nos ao seguinte desafio: compreender a partir de uma
proposta de ensino de história a construção de uma educação feminina com base na
multipluralidade que encontramos ao adentrar o sertão baiano, sem esquecer a totalidade
de ações que envolveram a história da educação brasileira.

3.2. AS LOCALIDADES DE REFERÊNCIA PARA O ESTUDO
Diante da formação da população baiana e compreensão de educação no século
XIX e XX, busca-se a história das cidades que irão compor a rede e que os participantes
da experiência residem. Pretende-se compreender em linhas gerais o universo histórico
em que os sujeitos da pesquisa estão inseridos, ação que em acordo com os conceitos de
interestruturação, autenticidade das questões e concretude que fazem parte da
abordagem pedagógica que esta em estudo, já destacada no capítulo 2.
Iniciamos com a expansão territorial do sertão para compreender a importância
do povoamento destas localidades para formação de sua população e consequentemente
de seu processo educativo.
Para isso utilizaremos as informações de Sampaio (2009), pois este traz de
forma ampla a expansão territorial e seus objetivos dividido didaticamente em três
momentos:

No primeiro em meados do século XVI, expedições adentraram com o intuito
de escravizar índios para atender as necessidades de mão de obra da
economia açucareira do Recôncavo. As primeiras expedições seguiram rumo
ao norte pela costa e pelo interior, no território compreendido entre os rios
São Francisco e Paraguaçu. No segundo, ainda no século XVI as expedições
ao interior partiram em busca de minérios, principalmente ouro. E, no
terceiro, que ocorreu a partir do século XVII, foi motivado pela busca de
terras propicias para o pastoreio, avançaram pelo interior formando currais;
conduzindo a boiada e estabelecendo os caminhos que se tornaram os vetores
do povoamento das áreas que são as mais densamente povoadas da Bahia
(SAMPAIO, 2009, p. 30).

Nesta discussão apresentada por Sampaio (2009) é importante destacar que o 3
momento apresentado pelo Autor encontra-se participações hegemônicas das famílias
Garcia D’ Ávila9 e Guedes de Brito10, responsáveis pela expansão Senhorial para o
9

Garcia d’Ávila fora um dos dois filhos bastardos que Tomé de Sousa tivera, chamado Garcia (o outro,
Francisco), e servira na Índia, de acordo com o Nobiliário de Rangel de Macedo. O nome Garcia, aliás,
era usual na família de Tomé de Sousa, primo que era de Garcia de Sousa Chichorro, cujo filho também
chamado Garcia de Sousa foi morto em Tanger. Muito significativo, como evidência da estreita ligação
de parentesco, foi também o fato de que Tomé de Sousa vendera ou legara a Garcia d’Ávila mais 14
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interior da Bahia. Estes montavam um curral e um criatório de bois, depois galinhas,
carneiros, culminando na formação de roças, e povoamento do sertão.
A Figura 3 apresenta um mapa com os domínios da Casa da Torre e da Casa da
Ponte, nesta pode-se observar que a Família Garcia d’Ávila adentrou o sertão pelo
litoral norte e Rio São Francisco e os Guedes de Brito utilizaram as rotas do sul, a partir
da entrada do Rio Paraguaçu, chegando a fazer fronteira com os D'Ávila no Rio São
Francisco.

Figura 3. Áreas baianas de Currais da Casa da Torre e Casa da Ponte

Esta expansão de territórios pelas duas famílias culminou no povoamento do
Sertão da Bahia, mas não ocorreu de forma pacífica, tanto os D'Ávila quanto os Guedes
de Brito entraram em choque com as populações locais, que reagiram diante da
imposição e tomada de terras pelo colonizador.
Partindo desta compreensão sobre o povoamento das regiões do interior da
Bahia destacar-se a história de formação das cinco cidades específicas em estudo: Feira
de Santana, Juazeiro, Itaberaba, Barreiras e Itabuna.

3.2.1. Feira de Santana, a Fazenda Sant”Anna dos Olhos d’Água.
Localizada entre o recôncavo e o semiárido baiano, teve origem com a
formação de currais dos Guedes de Brito. Já no século XVIII, Domingos Barbosa de
léguas de terra de sesmaria, que o rei D. Sebastião lhe outorgara, em 1563 e 1565, e que se estendiam
desde um pouco acima de Itapoã até o rio Real, além de Tatuapara, onde ele erguera a sua torre.
Ver.Revista
Espaço
Academico,
n
74,
julho
2007.
Disponivel
em
http://www.espacoacademico.com.br/074/74liv_bandeira.htm acesso em 24-03-2011.
10
Antiga família de origem portuguesa, estabelecida na Bahia, que teve princípio em Antonio
Guedes (nascido em 1560, Tarouca, Portugal - morto em 7.9.1621 em Salvador, Bahia) filho de Rui
Guedes e de Ana de Lisboa.
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Araújo e Anna Brandoa11 ergueram uma capela na Fazenda Sant’Anna dos Olhos
D’Água, em homenagem à sua santa de devoção, Senhora Sant’Anna.
Dessa maneira pouco a pouco se ia desenvolvendo uma feira periódica em
Santana dos Olhos d’Água. A feira, que teve início no primeiro quartel do
século XVIII, deu o seu nome à atual Feira de Santana. Conhecida a princípio
como a Feira de Santana dos Olhos d’Água, depois se chamou simplesmente
de Feira de Santana. (ALMEIDA & BARROS, 1999, p. 20)

Como vila recebeu a denominação de Villa do Arraial de Feira de Sant’Anna,
território desmembrado de Cachoeira. A vila era um ponto obrigatório de viajantes e
tropeiros procedentes do alto sertão baiano a caminho do porto de Cachoeira.
Feira de Santana se configurou como uma cidade comercial, de base agropecuária. A
atividade industrial, até a metade do século, era doméstica ou constituída de
manufaturas com baixa tecnologia.
No âmbito educacional Autores como Almeida & Barros(1999), Souza (1999)
apontam a contratação de Professores para o ensino em casa e a criação de Escolas
Normais no século XX, abrigando inclusive mulheres das cidades circunvizinhas que
viam a formação de Professoras como uma possibilidade de trabalho. Acrescentamos as
informações das autoras, pela proximidade, que provavelmente as pedagogias de
Cachoeira12 também eram frequentadas por uma parte da população de Feira no século
XIX.
Criada em 1926 por decreto do Governador Francisco Marques de Goês
Calmon (1924-1928) de 27 de janeiro e inaugurada em 1º de junho de 1927, a
Escola Normal de Feira de Santana representa uma iniciativa de formação de
professores associada à Implementação da instrução primária na Bahia.
(ALMEIDA & BARROS, 1999, p. 3)

Feira de Santana foi local de forte iniciativa educacional pela formação
comercial que a cidade constituiu, e a necessidade de mão de obra especializada,
demonstrando-se parte de um projeto modernizador, comercial, de emergência
burguesa, fruto da necessidade de utilização da educação como estratégia de
manipulação das massas advinda da política Getulista.

11

Colonizadores da fazenda Olhos d’água.
Feira de Santana só foi desmembrada de Cachoeira formalmente em 1832, a pedagogias foram
implantadas a partir de 1827.
12
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3.2.2. Nossa Senhora das Grutas De Juazeiro
Localizada na bacia sub-média do Rio São Francisco na Bahia, território que
fez parte dos currais dos D’ Ávila, foi oficialmente criada em 1833, mas desde 1596 seu
território já era percorrido por Belchior Dias Moreira13. As missões para catequização
dos indígenas e criação de uma capela deu o nome a cidade de Nossa Senhora das
Grutas de Juazeiro.
Na educação encontramos influência dos franciscanos, através dos conventos, e
uma escola primária para o sexo feminino com uma professora leiga. Sobre o ensino
ginasial só encontramos registros na segunda metade do século XX, o que deixou
explicito que a solução para os estudantes de Juazeiro que possuíam condições
financeiras era ir para a capital.
Esta informação leva-nos a uma educação para uma pequena parcela da
população das cidades do interior, que possuía recursos, para financiar estudos em
outras regiões. A população com menor renda em Juazeiro teve acesso somente ao
Clube Comercial de Juazeiro, fundado nos primeiros anos de República, alinhado ao
projeto burguês de qualificação de mão-de-obra, para alfabetização de adultos e preparo
de jovens para o comércio local.

Somente na metade da decada de 1940, o desejo por escola secundária em
juazeiro transforma-se em iniciativa de ação da sociedade local, na qual se
destaca o professor Agostinho José Muniz, que lança um apelo e,
posteriormente une-se a politicos e outras pessoas da comunidade e fazem
circular um panfleto, convocando a sociedade e as autoridades locais para a
criação de uma escola secundária.” (RODRIGUES, 2009, p. 176)

Na década de 1950, Juazeiro possuía 35.000 habitantes, 18.000 moradores
urbanos e 17.000 moradores da zona rural, deste montante 2.500, frequentavam a
escola, isso colaborou para a implantação do Ginásio Ruy Barbosa em 1950, mas
estacionou até os anos 70, década em que encontramos uma proliferação mais efetiva da
educação secundária.
A localização geográfica de Juazeiro-Bahia contribuiu para que fosse desde o
século XIX entreposto comercial de passagem entre as regiões Nordeste e Sudeste,

13

Belchior Dias Moréia, feirante brasileiro, tem seu nome ligado à serra de Itabaiana, nos arredores de
Araguaçu, e ao mito do eldorado no Equador. Era ainda conhecido como Belchior Dias Ferroso ou
Belchior Dias Caramuru, por ser parente de Diogo Álvares o Caramuru. Seria nascido no Brasil por volta
de 1540, tinha fazendas ou currais junto a serra do Canini, nos sertões do rio Real (hoje município de
Tobias Barreto), entre o rio Real e o rio Jabiberi.
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favorecendo para o acelerado crescimento no âmbito educacional e cultural (se
comparado a outras localidades).
O acesso a ferrovias que ligavam a região a capital e as hidrovias no
escoamento das mercadorias foram fatores preponderantes, para o crescimento da
cidade e proliferação de escolas.

3.2.3. Itaberaba, a Vila do Orobó
Localizada na Chapada Diamantina, território da família Guedes de Brito. A
região, que hoje incorpora o município, integrou a capitania da Bahia de Todos os
Santos (1535-1548) e foi cedida através de sesmarias, sendo vendida por seus
sucessores, aproximadamente cem anos depois, a aventureiros vindos de vários pontos.
As terras que hoje pertencem ao município de Itaberaba eram habitadas pelos
grupos indígenas tapuias, do grupo lingüístico Quiriri, que antes viviam no litoral de
onde foram expulsos pelos Tupinambás. Elevou-se a categoria de vila do Orobó com a
Primeira Câmara instalada em 1877.

Particularmente, a ocupação que resultou nos núcleos urbanos do Orobó e a
articulação de sua rede urbano-regional se ligam indiretamente às atividades
econômicas do açúcar, gado e metais preciosos, acontecidas respectivamente
no Recôncavo, localidades em seu entorno como Castro Alves e Ipirá e
Chapada Diamantina (Lençóis, Mucugê e Andaraí), na Bahia dos séculos
XVII, XVIII e XIX (BRANDÃO, 2009, p.89).

Segundo Costa (2010) na segunda metade do século XIX só existia uma instituição
escolar, voltada para o sexo masculino, o que levou algumas famílias a encaminhar suas
filhas para a comarca de camisão, a Autora aponta que:

Segundo Relatório do Diretor Geral de Instrução Pública no ano de 1871, a
Província contava com 269 escolas públicas, sendo 211 para o sexo
masculino e 58 para o feminino. Neste momento a Freguesia de Nossa
Senhora Rosário do Orobó contava apenas com uma cadeira de sexo
masculino e uma matrícula de 44 alunos e frequência acima da média, 43
alunos. (COSTA, 2010, p.12)

Somente em 1876 foi criada uma cadeira para a educação feminina ocupada pela
professora Maria Florinda Queiroz de Azevedo, o que demonstra uma educação não
mais restrita a espaços domésticos, relegando os assuntos da educação a um preceptor
particular. (COSTA, 2010)
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O século XX apresenta-se como o momento de proliferação da educação,
inclusive no interior. Góes Calmon em 1926 já fazia referência a construção de prédios
escolares para o ensino primário nestas regiões, Magalhães atesta que:
Inauguraram-se em 1932 grupos escolares, tipo modelo, nos municípios de
Cachoeira, Cruz das Almas, Pojuca e Itaberaba. Encontram-se em construção
os dos municípios de Afonso Pena, Areia, Maragogipe, Barra da Estiva,
Palmeiras, Itaparica, Jequié, Conquista e outros. (apud. MAGALHÃES,
1932, p.84)

Desta forma vamos presenciar a partir de 1932 quando foi criado o Grupo
Escolar de Itaberaba, a proliferação da instrução mais efetiva na cidade, ou seja, mais
uma vez a década de 1930 apresenta-se como o “marco” para a proliferação de escolas
no interior.

3.2.4. São João de Barreiras
Localizada a oeste da Bahia o território fez parte da sesmaria dos Guedes de
Brito. A comunidade surgiu a partir do escoamento de produtos locais para a região de
ouro das Minas Gerais sob o nome de São João de Barreiras. Em 1880 era um povoado
com 20 casebres e a produção de borracha foi o fator decisivo para que tivessem outra
atividade econômica sem ser o gado.
Isso fez o povoado progredir rapidamente e conquistar no ano seguinte o titulo
de freguesia, dez anos depois virou distrito de paz e em seguida, no mesmo ano virou
vila, adquiriu foros de cidade em 1902.
No âmbito educacional destaca-se os franciscanos e capuchinhos. Até 1920 não
encontramos registros de instituições de educação em Barreiras, demonstrando uma
educação formal tardia, sendo as aulas ministradas nas residências dos professores e
estudantes, fator que levou pais de uma parcela pequena da população a encaminhar
seus filhos desde o século XIX para educação nos grandes centros.
Em 1922, na gestão do prefeito Francisco Rocha, já havia duas escolas
municipais na sede do município, uma com o nome de Escola Municipal, em
que era professor o Cap. Joaquim Raulino Sampaio, e outra chamada Escola
Popular, sob a regência de Francisco Luiz Pinto. (Site Prefeitura municipal de
barreiras, 2009)

Diferente das outras localidades em estudo, o processo de educação formal em
Barreiras teve origem no século XX, encontramos registros, no acervo da Prefeitura da
cidade, de escolas municipais em seus distritos, inclusive a participação de mulheres no
magistério do ensino primário, e preparação de alunos para o exame ginasial nos
grandes centros a partir da década de 1920.
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3.2.5. Itabuna, o Arraial de Tabocas
Localizado no sul da Bahia, o povoamento ocorreu quando a região era
utilizada como ponto de parada de tropeiros que se dirigiam a conquista, surgindo assim
o Arraial de Tabocas.
A intensificação do povoamento ocorreu a partir da fixação do sergipano Félix
Severino do Amor Divino e seus agregados. Foram estes os primeiros a plantar cacau na
região, trazido de uma colônia estrangeira que existia em cachoeira de Itabuna. A partir
de 1900 percebemos uma intensificação de migrantes do sertão, Sergipe e Alagoas,
atraídos pelo cacau. Foi elevada a condição de vila em 1906 e cidade em 1910
(CARVALHO, 2009).
Concordamos com Carvalho acerca da intensificação de migrantes a partir da
atividade econômica da cidade, neste caso o cacau e acrescentamos que foi também
esta atividade econômica que contribuiu para um “retardo” no processo educativo da
região, pois a educação estava ligada as atividades rurais, visto que, as instituições de
educação só existiam em cidades vizinhas.

Uma cidade com características marcadamente rurais, cujo início do processo
de desenvolvimento econômico era centrado na agricultura de um único
produto primário de exportação: o cacau. Por conseguinte, uma economia
com estas características não exigia, naquele momento histórico,contingentes
de trabalhadores com um nível de escolarização mais levado. (ASSIS, 2008,
p.94)

A partir do auge da exportação de cacau percebe-se modificações tanto em
desenvolvimento urbano da cidade, quanto nas pressões em torno de escolarização.
Os municípios de Itabuna e Ilhéus tornaram-se os mais auspiciosos do
Estado, justamente pelas suas produções cacaueiras. Com isso, houve um
grande crescimento urbano e as atividades de comercialização e exportação
cresciam de forma animadora, tornando a economia muito dinâmica, pois,
afinal, o capital financeiro circulava com desenvoltura, através da compra e
venda das amêndoas do cacau entre os produtores (os coronéis) e as empresas
exportadoras. (ASSIS, 2008, p.38)

Somente no século XX ocorreu a criação de escolas primárias e o ginásio
Itabunense (1932), pois Getúlio Vargas buscou na educação a força para manutenção de
sua hegemonia. “Era preciso superar a defasagem entre educação e desenvolvimento,
pois o modelo econômico estava a exigir outro tipo de educação, mais adequado ao
modelo de Estado moderno que se implantava.” (ASSIS, 2008, p. 47)
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Já neste momento temos a inserção de mulheres na educação em Itabuna, tanto
como estudante, quanto como professoras, atuando em diversos espaços, escolas de
rua14 ou escolas isoladas15.
O Quadro 6 sintetiza algumas informações abordadas no material didático
sobre a formação e atividades econômicas das cidades em estudo. Este quadro também
será utilizado como exercício didático no curso.
É importante ressaltar que mesmo partindo da mesma totalidade, que foi
adentrar o sertão através do gado e a participação das famílias Guedes de Brito e D'
Ávila, existiram aspectos específicos, ligado as regiões, que contribuíram para sua
formação enquanto cidades; seja a produção de borracha em Barreiras ou o cacau em
Itabuna, são influências que transitam pela formação da população local e da educação.

Feira de Santana

Quadro 6 – Formação das cidades e atividade econômica
Juazeiro
Itaberaba
Barreiras

Itabuna

Guedes de Brito

Garcia D’Ávila

Guedes de Brito

Guedes de Brito

Gudes de Brito

1832- Elevado a
Vila

1833- Elevado a
Vila

1877- Elevado a
Vila

1891- Elevado a
Vila

1906- Elevado a
Vila

1873- Elevado a
Cidade

1878- Elevado a
Cidade

1897- Elevado a
Cidade

1902- Elevado a
Cidade

1910- Elevado a
Cidade

Atividade
econômica
comércio;

Entreposto
comercial

Atividade
econômica pecuária
bovina;

Atividade
econômica
Borracha

Atividade
econômica Cacau

Fonte: Elaborado pela autora

Portanto, encontramos um acelerado processo educacional em Feira de
Santana-Bahia e Juazeiro (menor proporção que Feira de Santana), devido a sua
14

Segundo a Professora Edith Santana, em 1931 a professora nomeada pela prefeitura Otaciana Pinto, que
era conhecida também pela sua habilidade em fazer partos na cidade, auxiliando mulheres de diferentes
classes sociais, e, por conseguinte, tinha grande popularidade no meio do povo. Porém, existia um fator
de impedimento para que as aulas iniciassem: a falta de um espaço físico para abrigar a escola. Então, a
professora decidiu começar as suas atividades de ensino no passeio das casas, ou seja, no meio da rua.
Nessa direção, passamos a denominar esta forma de atuação do ensino como “Escola de Rua”. (ASSIS,
15
Eram pequenas escolas dispersas, que funcionavam em uma única sala, sob a regência de um professor
que ministrava aulas para os alunos em diferentes graus de escolaridade. A literatura educacional aponta
que esse modo de organização do ensino era uma realidade que caracterizava a educação nacional até a
década de 1930.
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característica comercial e a necessidade de mão de mão de obra especializada, e não
vamos encontrar este desenvolvimento em Itabuna-Bahia, visto que estavam voltados
para a produção de Cacau que não empregava trabalhadores com nível de escolarização
mais elevado, nem em Barreiras que acelerou sua escolarização a partir da extração da
borracha.
Este mosaico de informações similares e/ou especificas vão dar “vida” a rede
em estudo, pois sujeitos de cada uma destas localidades citadas no capítulo, estarão em
um espaço virtual, contextualizando a história do município que ele reside podendo
fazer conexões entre o que possuímos de informações acadêmicas sobre a historia dos
municípios e o que eles possuem de conhecimento empírico sobre a historia da
educação local.
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4.

A PROPOSTA DE CURSO

Após a compreensão das redes como potencialidade para o ensino online e a
abordagem pedagógica destacada no capitulo 2, e os conceitos de história da educação
que versará o curso abordado no capitulo 3, sistematizaremos neste capitulo todos os
conceitos dos capítulos anteriores aplicando-o em um plano de curso que será utilizado
na experiência de curso.
Por se tratar de uma solução pedagógica na forma de curso, optamos pelo
modelo de curso criado por Brien (1990), este apresenta um método voltado para a
aquisição de competências pelo sujeito/aprendiz que esta em acordo com os conceitos
da abordagem pedagógica adotada para a execução do curso.
Nesta vertente, os elementos apresentados por Brian (1990), que estaremos
demonstrando nos itens seguintes, contribuem para as relações de interação e construção
de conhecimento com foco no sujeito, o que esta em acordo com o interesse da presente
proposta de estudo.

4.1. O PLANO DE ENSINO

4.1.1. Ementa
O curso propõe a construção de uma história dialógica acerca da educação na
Bahia, a partir dos testemunhos de Mulheres que estiveram em sala de aula no século
XX, destacando suas práticas educativas, o universo sócio histórico em que estiveram
inseridas e a forma como reproduziram sua existência enquanto educadoras.

4.1.2. Objetivos:
4.1.2.1.Objetivos globais do curso:
- Construir de forma coletiva e dialógica a história da participação feminina na
educação da Bahia através da mediação em rede digital;

4.1.2.2. Objetivos de processo:
- Compreender o processo de construção da História das cidades em estudo, a partir de
sua cidade de origem, e a participação feminina nesse contexto;
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- Compreender-se e aos próprios depoimentos como parte da história e da rede de cada
ponto a partir do qual se participa;
- Produzir coletivamente uma interpretação histórica da rede participante do curso, um
texto no wiki acerca da história da educação dos municípios em estudo, apontando
similaridades e disparidades a partir dos depoimentos das professoras;
4.1.3. Elementos de conteúdo:
- Diálogos dos Professores/Depoentes sobre historia da educação dos municípios;

4.1.4. Objetivos terminais e cenários de aprendizagem:
Objetivo de processo 1: Compreender o processo de construção da História
das cidades em estudo, a partir do contexto de sua cidade de origem, e a participação
feminina nesse contexto.
Será disponibilizado em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) textos,
vídeos, imagens e outros recursos, que tratem acerca da história da educação nos
municípios - Barreiras, Feira de Santana, Juazeiro, Itabuna e Itaberaba, com uma
provocação que fomentará diálogos, sobre o conhecimento que os Professores/Cursistas
já possuem, acerca de sua cidade de origem.
Os conceitos que serão tratados no material didático disponibilizado no AVA
já foram explicitados no capítulo, este material será utilizado com o objetivo de situar,
em linhas gerais, o Professor/Cursista acerca da história da educação de seu município e
dos demais.
Após este conhecimento prévio acerca da história da educação dos municípios,
utilizaremos o fórum, ambiente essencial de aprendizagem, por proporcionar interação
de forma assíncrona e possuir uma interface mediadora para os diálogos entre os
Professores/Cursistas sobre a temática do curso. Esta etapa corresponderá a 10 horas do
curso.
Espera-se que nestes diálogos do fórum, os conceitos sobre a história da Bahia
e história da educação do município possam surgir, contribuindo para reflexões acerca
do contexto histórico em que a Bahia estava inserida no século XX, Preparando o
Professor/Cursista para a segunda etapa do curso que será as entrevistas com as
Professoras/Depoentes.
A participação no fórum será a avaliação deste objetivo, e analisaremos cada
comentário do Professor/Cursista, observando os caminhos que está sendo percorrido, o
diálogo dos sujeitos sobre sua práxis e a práxis dos outros sujeitos do curso e vice-versa.
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Objetivo de processo 2: Compreender-se e aos próprios depoimentos como
parte do contexto histórico da rede e de cada ponto a partir do qual se participa.
Esta etapa corresponde a segunda parte do curso, com carga horária de 25
horas, será o momento em que o Professores/Cursista poderá relacionar a parte
introdutória (teoria e os diálogos do fórum) com a apresentação de depoimentos de
Professoras/Depoentes das cinco cidades em estudo (Barreiras, Feira de Santana,
Juazeiro, Itaberaba e Itabuna).
Será utilizado o sistema de web conferência, ambiente recomendável de
aprendizagem, que possibilitará a interação em tempo real/ online entre os
Professores/Depoentes e os Professores/Cursistas. De forma síncrona, os participantes
do curso irão dialogar acerca da historia da educação dos municípios.
Será utilizado um roteiro guia para os depoimentos, construído em colaboração
com os Professores/Cursistas, estes também poderão interagir no momento da web
conferencia com provocações, de reflexões surgidas no momento do depoimento, e
outras informações que possui acerca da educação em seu município de origem. O
roteiro será construído pelos Professores/Cursistas com uma estrutura que possibilitará
inserções e modificações ao longo do processo da web conferencia.
Portanto, ao mesmo tempo em que os Professores/Cursistas estarão fazendo
reflexões acerca das informações colhidas através dos Depoimentos, poderão interagir
com os Professores/Depoentes, apresentar experiências de seu município identificar
similaridades e diferenças com os outros municípios, construindo uma aprendizagem a
partir de exemplos concretos do seu universo em dialogo com o universo de outros
Professores/Cursistas e Professores/Depoentes.
A práxis de cada sujeito irá compor a rede, se inter-relacionará formando uma
rede de colaboração e construção de conhecimento coletivo acerca da historia da
educação dos municípios.
A avaliação deste processo ocorrerá a partir dos diálogos por web conferencia.

Objetivo de processo 3: Produzir coletivamente uma interpretação histórica
da rede participante do curso, através de um texto no wiki acerca da história da
educação dos municípios em estudo, apontando similaridades e disparidades a partir
dos depoimentos das professoras.
Para esta etapa utilizaremos a wiki, ambiente recomendável de aprendizagem,
visando a construção de um texto coletivo. Esta etapa corresponde a terceira parte do
curso, com carga horária de 5 horas.
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A wiki terá inicio a partir de uma provocação que poderá levar o
Professor/Cursista a refletir sobre os conceitos e diálogos realizados durante o curso. Os
Professores/Depoentes serão consultores neste processo, estabelecendo diálogos com os
participantes acerca de suas reflexões.
Todos os Professores/Cursistas deverão apontar pelo menos um elemento de
similaridade e/ou disparidade na wiki, sendo a construção desta, a avaliação desta etapa.

4.1.5. Avaliação detalhamento:
A avaliação será realizada durante todo o processo do curso e não sobre os
resultados. Isso significa que a avaliação será feita a cada postagem no fórum, a cada
participação por web conferencia e na construção da wiki sendo utilizado como critério
para a certificação. Os pesos estarão assim divididos:
 O primeiro conceito será referente a participação no fórum. O Professor/Cursista
deverá ter no mínimo 3 participações ativas; a primeira deve ser reflexiva sobre
os conceitos estudados, a segunda deve ser em dialogo com outro
Professor/Cursista de sua localidade ou de outra cidade; a terceira deve ser uma
treplica a comentários realizados da primeira participação reflexiva; Esta
atividade terá peso 2,0.


O segundo conceito será referente a participação no debate por web conferencia.
O Professor/Cursista deverá participar ativamente dos diálogos, tecer
comentários acerca das experiências dos seus municípios, bem como deverá
realizar diálogos sobre informações colhidas de outras localidades. Esta
atividade terá peso 5,0.

 O terceiro conceito será referente a construção coletiva da wiki, todos os
Professores/Cursistas deverão fazer pelo menos uma contribuição no texto,
identificando similaridades e/ou disparidades entre a historia da educação dos
municípios estudados. Esta atividade terá peso 3,0.

4.1.6 Macro-organização do curso:
A experiência será apresentada em um curso de extensão com 40 horas, na
modalidade a distância, reunindo 5 Professores/Depoentes um de cada cidades em
estudo e 3 Professores/Cursistas de cada cidade (Barreiras, Feira de Santana, Juazeiro,
Itaberaba, Itabuna), totalizando 20 participantes na rede proposta.
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O curso estará dividido em três etapas, no primeiro momento com uma
abordagem mais teórica a fontes secundarias, no segundo uma vivência pratica através
dos depoentes das Professoras e a possibilidade de interação em tempo real e a terceira
etapa a construção de um texto coletivo pelo wiki acerca da historia da educação.
A mediação do processo de aprendizagem será realizada por um Professor, que
será o próprio pesquisador que estará disponível no AVA, participando dos fóruns, lista
de discussão e será mediador na atividade síncrona, podendo marcar chat para
esclarecimento de duvidas.
Utilizaremos além do fórum de aprendizagem um fórum para: conversas
informais, divulgação de eventos acadêmicos, indicações de filmes, musicas, etc. O
ambiente de aprendizagem a ser utilizado será o moodle por possuir a interface
necessária para execução do curso.
A execução do curso consiste na experiência pratica do presente estudo, visto
que se trata de uma pesquisa de caráter experimental que busca colher indícios das
possibilidades da utilização da rede para o estudo da historia da educação feminina da
Bahia.

4.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPOSTA DE CURSO

O curso será oferecido como atividade de extensão com carga horária de 40
horas, na modalidade online, para os graduando em história da UNEB/UAB dos polos
localizados nas cidades que irão compor a rede, já apresentadas no capítulo 3.
Terá como temática a história da educação destas localidades e irá reunir 5
Professores/Depoentes, um de cada cidades em estudo, e 3 Professores/Cursistas de
cada cidade, totalizando 20 participantes na rede proposta, número considerado
satisfatório para um curso em rede mediado por 1 Professor.

4.2.1. Os participantes do curso

Para execução da proposta de curso contaremos com 3 categorias de sujeitos:
 Professores/Cursistas - Professoras que lecionam na Rede Pública Municipal
e/ou Estadual, nascidas em uma das cinco localidades que compõe a rede, e na
atualidade estão em prática de sala de aula em escola do município que
representa.
 Professoras/Depoentes – Professoras nascidas em uma das cidades que compoe a
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rede, tendo lecionado na localidade que representa em um dado momento da
história, quanto mais antigo o período em que esteve em atuação nas escolas,
mais enriquecedor será o curso.
 Professor/Mediador - Próprio Pesquisador.

4.2.2. Os objetivos
Brian(1990, p.144) ao tratar da formulação dos objetivos para a aprendizagem
destaca que “un objectif d'apprentissage n'est rien d'autre qu'un énoncé qui décrit la
performance ou le comportement observable rendu possible par l'acquisition d'une ou de
plusieurs competénces.”
Nos propomos a descrever o objetivo que será alcançado pelo rofessor/Cursista
e o que poderá ser observado nele após a aquisição de competências através da
aprendizagem em rede. Por isso o objetivo global do curso é construir de forma
coletiva e dialógica a história da participação feminina na educação da Bahia através
da mediação em rede digital;
Este objetivo propõe-se a atender uma abordagem pedagógica focada no
sujeito, este deverá construir conhecimento sobre a história da educação de sua cidade
de origem e das outras cidades de forma individual e coletiva, com a mediação dos
ambientes informatizados e o diálogo com os outros participantes do curso
(Professor/Cursista, Priofessoras/Depoentes e Professor/Mediador).
Já os objetivos de processo apresentado no plano de curso foi construído para
atender o sócio construtivismo e o modo de pensar histórico, sistematizados nos
Quadros 3 e 4 do segundo capítulo. Para isso, buscamos a construção de cenários de
aprendizagem que atendessem ao que os estudantes esperam em um processo de
construção de conhecimento.
Descreveremos no tópico seguinte os cenários de aprendizagem e a estratégia
utilizada para atender, cada objetivo especifico, da proposta de curso.

4.2.4. Os cenários de aprendizagem e sua organização didática
Como já destacado no capítulo 2 a organização didática para uma
aprendizagem sócio construtivista deve estar em acordo com a realidade e vivências do
Sujeito/Aprendiz e ter como parâmetro seus limites, dificuldades e necessidades,
destacaremos aqui os cenários de aprendizagem que serão construídos para uma
aprendizagem concreta e engajada com o universo dos sujeitos.
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A proposta de conteúdo de história, abordada no capítulo 3, já apresenta
conceitos que estão em acordo com o contexto histórico que os sujeitos estão inseridos,
visto

que

trata

da

história

das

cidades

que

os

Professores/Cursistas

e

Professores/Depoentes residem, portanto já apresentam elementos que fazem parte da
formação e reprodução da existência destes sujeitos.
Para garantir que a construção de conhecimento não adentre conteúdos que não
possuem utilidade prática para os sujeitos, mesmo tratando-se da história de suas
cidades, o que afetaria a motivação e engajamento dos participantes no decorrer da
experiência, informamos que a proposta de curso poderá sofrer modificações em sua
experiência prática, pois respeitaremos os limites e necessidades dos Sujeitos, a fim de
concretizarmos a construção de conhecimento de forma interestruturada, conceito sócio
construtivista já destacado no capítulo 2.
Para que estas modificações estratégicas possam ocorrer, o Curso estará
dividido em três etapas, a primeira pretende responder aos anseios do primeiro objetivo
especifico e será responsável por situar o Professor/Cursista na temática que esta sendo
estudada (através do material didático explicitado no capítulo 3). Esta etapa também
tem a função de demonstrar quais os conhecimentos prévios que o Professor/Cursista
possui sobre a temática, caracterizando o seu Nível de Desenvolvimento Real (NDR),
conceito também destacado no capítulo 2 ao tratarmos da Zona de Desenvolvimento
Proximal (ZDP).
O conhecimento sobre este Nível de Desenvolvimento Real (NDR) propiciará
observar e fomentar relações de interação e mediação na Zona de Desenvolvimento
Proximal (ZDP), através da participação de outros sujeitos ou provocações realizadas
pelo professor mediador, com o objetivo de adentrar o Nível de Desenvolvimento
Potencial (NDP), que é a concretização da aprendizagem.
Ou seja, o conhecimento empírico do Professor/Cursista somado aos
conhecimentos adquiridos de forma individual com a leitura dos diversos teóricos que
tratam sobre a temática e os conhecimentos adquiridos através da interação e mediação
com os seus pares (outros participantes do curso) espera-se chegar a concretização da
aprendizagem.
Para isso, a escolha de um ambiente informatizado que possibilite a construção
de conhecimento individual e em interação com outros sujeitos faz-se necessário. Para
esta proposta escolhemos o Fórum, ambiente essencial de aprendizagem, para realização
da mediação no processo de aprendizagem, visto que, esta ferramenta cognitiva possui
uma interface que oportuniza os diálogos e a interação entre os sujeitos.
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Nesta etapa espera-se que o Professor/Cursista se debruce sobre os conceitos a
partir de teóricos e dos conceitos que ele já possui sobre a temática em diálogo com os
conceitos que os outros sujeitos participantes da proposta possuem, favorecendo o
dialogismo, a interação e a concretude do processo de aprendizagem mediado pela rede
digital.
Espera-se, que os conceitos apresentados no material didático, somado a
proposição de questões e problemas autênticos possam favorecer reflexões acerca do
contexto histórico em que a Bahia estava inserida no século XX, preparando o
Professor/Cursista para a segunda etapa do curso que será entrevistas as Professoras
Tradicionais de sua cidade.
A segunda etapa do curso atende ao segundo objetivo especifico da proposta,
momento em que os Professores/Cursista já situado na temática, através da primeira
etapa do curso, irá debruçar-se para construção de Questões que serão utilizadas como
roteiro para as entrevistas a Professoras Tradicionais das cinco cidades participantes do
curso. Estas mulheres serão escolhidas pelos Professores/Cursistas de acordo com as
questões que ele pretende resolver e as informações colhidas em seus depoimentos.
A construção de um roteiro guia para o dia da entrevista, com as questões
formuladas, será realizado totalmente pelos Professores/Cursistas, com o objetivo de
buscar informações que respondam as questões propostas com o objetivo de realizar o
raciocínio histórico acerca da educação local.
Nesta proposta, o Professor/Cursista é o agente na construção de
conhecimento, pois não apresentaremos em nenhuma das etapas do curso um
conhecimento pronto e acabado para ser digerido.
Para a realização das entrevistas pretendemos a utilização do sistema de web
conferência, ambiente recomendável de aprendizagem, que possibilitará a interação em
tempo real/ online entre os Professores/Depoentes e os Professores/Cursistas. De forma
síncrona, os participantes do curso irão dialogar acerca da história da educação dos
municípios, o que possibilitará inserções e modificações do roteiro guia de acordo com
novos problemas que surgirem ao longo do processo da web conferencia.
Após a realização da web conferência pretende-se a interpretação das
informações colhidas, atividade também pertinente ao modo de pensar histórico, através
de um fórum que possibilitará expor e dialogar com os outros participantes do curso,
inclusive os Professores/Depoentes, sobre o que foi construído com a interferência dos
depoimentos orais.
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Acredita-se que este diálogo entre Cursistas e Depoentes possibilitará novas
reflexões entre as duas categorias, gerando novas interações entre eles, levando-os a
ação – reflexão- ação que Freire nos apresenta. Nesta vertente a práxis de cada sujeito
que irá compor a rede, se inter-relacionará formando uma rede de colaboração e
construção de conhecimento acerca da história da educação dos municípios.
A terceira etapa do curso atende ao terceiro objetivo específico do curso e tem
como atividade prática a construção de uma wiki16 pelos participantes. O Wiki é um
ambiente recomendável de aprendizagem que possibilita a construção de um texto
coletivo.
Este texto terá a função de sistematização dos conceitos apreendidos durante
todo o curso, e corresponde a terceira etapa do raciocínio histórico de Martineau (1997),
momento em que os sujeitos deverão apresentar as suas conclusões acerca dos conceitos
apreendidos no decorrer do curso.
Espera-se que nas três etapas que compõe o curso, o Professor/Cursista possa
exercitar o raciocínio histórico, método apresentado por Martineau(1997), com o auxilio
dos conceitos que integram o sócio construtivismo. A análise desta experiência estará
descrita no capítulo 6.

16

Os termos wiki (pronunciado /uíqui/ ou /víqui/) e WikiWiki são utilizados para identificar um tipo
específico de coleção de documentos em hipertexto ou o software colaborativo usado para criá-lo. Este
software colaborativo permite a edição colectiva dos documentos usando um sistema que não necessita
que o conteúdo tenha que ser revisto antes da sua publicação.
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5. PERSPECTIVA METODOLOGICA

Após os diálogos com autores, realizado nos capítulos anteriores, visamos com
este capitulo evidenciar a prática, visto que, o presente trabalho trata-se de uma pesquisa
experimental que tem a proposta de estudar a rede digital como interface aliada a uma
proposta pedagógica para o ensino de história na UAB/UNEB.
A experimentação ocorrerá através da execução de um curso na modalidade
online sobre a temática história da educação feminina local. A construção da proposta
de curso, já explicada no capítulo anterior, tem como base uma abordagem pedagógica
sócio construtivista e busca-se através do curso “testar” a rede para o ensino de história.
Diante desta afirmação faz-se necessário o seguinte questionamento: Como
uma práxis pedagógica sócio construtivista poderá conduzir ao ensino de história da
educação local em rede na UAB/UNEB ?
O questionamento acima leva-nos a uma proposta que possibilite o ensino de
história, a partir de conhecimentos teóricos e experiências práticas, de sujeitos que
testemunharam a construção da história da educação em seus respectivos municípios,
visando uma compreensão da rede como potencialidade para construção de
conhecimento coletivo.
Para isso dividimos a pesquisa em dois momentos centrais: O primeiro referese ao conhecimento teórico construído a partir do diálogo com autores. Neste sentido o
segundo, o terceiro e o quarto capítulo destacaram as bases contextuais de diálogo entre
o pesquisador e as condições da pesquisa, estas bases serão utilizadas no segundo
momento que é a experiência prática do curso.
Ou seja, a compreensão sobre as tecnologias e sua potencialidade para o
ensino, os pressupostos da abordagem pedagógica sócio construtivista, os conceitos que
serão apresentados no material didático e a proposta de curso compõem a estrutura base
que será utilizada na experiência prática.
A perspectiva metodológica em que se baseia esta Dissertação esta em diálogo
com os princípios apresentados por Gramsci (1980). Para o Autor a práxis não se
resume ao trabalho humano, mas a tudo que se relaciona, portanto, o ser não pode ser
separado do pensamento e o sujeito não pode ser separado do objeto.
Nesta vertente, a metodologia a ser aplicada também se constrói através dos
diálogos com outros autores como Lukács (2003), Vigostki (2009), Martineau (1997) e
Matta (2003) pois entendemos que os conceitos apresentados por estes autores refletem
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a proposta desta pesquisa, que é a construção de conhecimento em rede a partir do
contexto social em que os sujeitos estão inseridos compreendendo-os como resultado de
um processo continuo de seus atos e práxis.
5.1. TIPO DE PESQUISA
A pesquisa adota uma abordagem metodológica praxiológica, que se inicia
com um diálogo entre o pesquisador e suas referências, com a finalidade de situar o
pesquisador na práxis de uma proposta de ensino de historia em rede, com abordagem
sócio construtiva. Após a primeira parte mais analítica e dialógica, a pesquisa necessita
ter um rumo experimental que vai procurar mostrar que o curso sugerido cumpre os
parâmetros qualitativos do sócio construtivismo e por isso é efetivo para ensinar
história.
Para a efetivação da investigação, torna-se necessário percorrer as seguintes
etapas metodológicas:

a) Primeira etapa: pesquisa exploratória
 Partimos inicialmente de uma pesquisa exploratória, pois esta
possibilita ao pesquisador posicionar-se dialógica e dialeticamente
diante do objeto em estudo, mediante o dialogo com o aparato
teórico disponível que lhe permite situar-se no contexto da pesquisa
e interagir com as fontes pesquisadas.
 Para isso buscou-se através dos diálogos com os autores o
amadurecimento dos conceitos de sociedade em rede, redes digitais
e educação em rede, para levantar dados sobre as tecnologias
aplicadas a educação e os ambientes que poderiam potencialmente
permear a solução pedagógica que será construída.
 Buscou-se também os diálogos com autores que tratam do sócio
construtivismo e do modo de pensar histórico para um
amadurecimentos de seus conceitos e identificar de que forma
poderiam estar imersos em uma abordagem dialética de educação
em rede.
 Realizou-se uma pesquisa exploratória a teóricos que tratam sobre
a historia da educação dos municípios que compõem a rede, para
construção do material didático que será utilizado no curso e para
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situar o pesquisador acerca da temática, visto que, estará em
constante diálogo com os participantes do curso no decorrer da
pesquisa, como Professor/mediador.
As próximas etapas metodológicas conservam seu caráter praxiológico, pois
esta em interação com a fase anterior de forma dialética, a medida que o Sujeito
Pesquisador já esta ciente de seu lugar histórico através do arcabouço teórico
possibilitado pela pesquisa exploratória, esta pronto para ser imerso no campo empírico,
dialogar com as fontes, sem se afastar da condição de sujeito, mantendo o diálogo com
as informações que emergem do campo de pesquisa.

b) Segunda etapa: Pesquisa em campo


Visita as localidades escolhidas para realização de entrevistas á
Professoras Depoentes, que potencialmente estarão integrando e
contribuindo, através da sua práxis e memória, no desenvolvimento
do curso.

c) Terceira etapa: A práxis do curso


Para esta etapa utilizaremos dois ambientes que será demonstrado
em linhas gerais neste capítulo porque já foi tratado de forma
especifica em outros momentos do trabalho. Os ambientes serão:

- Os ambientes essenciais e mediação dos processos de ensinoaprendizagem, que segundo Matta (2003) são os ambientes nos quais se dá o
verdadeiro processo de ensino aprendizagem, para tal estaremos em rede
com participantes dos cinco municípios da Bahia, através dos polos de
educação online da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em convênio com
a Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
- Os ambientes recomendáveis, que serão utilizados para interação em tempo
real com os Professores/Depoentes, este ambiente permitirá o encontro
temporal de sujeitos separados pelo espaço. , Para isso contaremos com os
pontos de web conferência da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
como espaço de interação e aprendizagem, pois de qualquer ponto da Bahia,
o interagente poderá realizar uma aprendizagem dialógica de construção do
conhecimento através da rede.

61

O Professor/Cursista poderá se debruçar reflexivamente sobre as evidências
demonstradas no decorrer do curso, tanto pelas fontes documentais quanto pelos
testemunhos dos Professores/Depoentes, todo processo de estratégias cognitivas e de
sistematização dos conceitos apreendidos será representado através da construção de
uma wiki coletiva (ambiente recomendável de aprendizagem) sobre história da
Educação na Bahia.

5.2. CAMPO EMPIRICO

O campo de pesquisa é um curso na modalidade online reunindo Professoras de
cinco municípios da Bahia. A escolha do curso foi realizada devido a minha experiência
em educação online em cursos de formação para o ensino superior, destacando a
possibilidade de uma construção coletiva da história em rede.
As localidades que irão compor o curso serão: Barreiras, Feira de Santana,
Juazeiro, Itaberaba e Itabuna, escolhidas por possuírem condições técnicas para
comportar a execução de um curso online, pois apesar da expansão da tecnologia e das
redes, a velocidade de conexão ainda é um problema em algumas localidades do interior
da Bahia.

5.3. INSTRUMENTOS DE COLETA DE INFORMAÇÕES
Esta etapa corresponde a efetivação da construção do saber de história em
ambiente online. Nos quadros 3 e 4 do segundo capítulo nos dedicamos a apresentar os
conceitos do sócio construtivismos que serão utilizados como parâmetro para avaliação
da experiência. Apresentaremos agora os instrumentos de coleta de dados que
utilizaremos para validar, mensurar e avaliar o resultado da proposta da solução
pedagógica, que é o curso em rede. São eles:

a) Fórum
Por se tratar de uma interface que possibilita o diálogo entre os
Participantes/Cursistas este será o instrumento através do qual analisaremos todas as
categorias do sócio construtivismo e do modo de pensar histórico, pois serão as
postagens (participações), realizadas pelos Professores/Cursistas, neste espaço que
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demonstrarão se os conceitos do sócio construtivismo estão ou não inseridos na
aprendizagem.

b) Roteiro para Entrevistas
Este instrumento será avaliador do modo de pensar histórico, pois serão as
questões apresentadas e a execução do roteiro que atenderá algumas etapas do
raciocínio histórico como a proposição de questões e busca de informações através de
textos, vídeos, imagens e as entrevistas, para responder a estas questões.

c) Texto construído na wiki
O texto representará a sistematização dos conceitos e conclusões a que os
sujeitos participantes do curso chegaram, atendendo as etapas do modo de pensar
histórico. Isso representará a potencialidade de uma escrita coletiva, à medida que os
sujeitos deverão apresentar suas contribuições em diálogo com as contribuições dos
outros participantes do curso, construindo um texto único, mas com concordâncias e
discordâncias de cada um sobre a temática que versa o curso.
A analise do curso será realizada pensando todo o processo de construção do
curso e de participação dos sujeitos, com o objetivo de perceber se a rede teve ou não
êxito para o ensino de história, o que pode ser aprimorado no método de ensino da
história em rede.
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6. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA E ANALISE DOS DADOS

O curso foi realizado entre 07 de dezembro de 2011 e 10 de janeiro de 2012 em
3 cidades (Barreiras, Feira de Santana e Itaberaba) das 5 que tinham sido planejadas. A
retirada das cidades de Juazeiro e Itabuna foi ocasionada pela ausência de polos da
Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Convênio com a Universidade do Estado da
Bahia (UNEB) com Graduação em História nestas duas cidades.
Por se tratar de uma atividade promovida como extensão vinculada a
Graduação, a utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) por estudantes
com outros vínculos, tornou-se um elemento complicador na execução prática da
pesquisa, momento em que achamos mais viável manter a proposta, reduzindo a
quantidade de polos (cidades), visto que 3 é a condição mínima para construção de uma
rede, portanto a retirada das duas cidades não trouxe prejuízos de ordem técnica para a
proposta de construção de uma rede.
As inscrições para o curso ocorreram entre 1 e 6 de dezembro de 2011, a
divulgação foi feita pela Coordenação dos Polos de Barreiras, Feira de Santana e
Itaberaba pela lista de e-mail dos estudantes, no total tivemos 20 participantes/Cursistas
inscritos.
O Curso foi realizado como atividade de extensão, para não configurar
obrigatoriedade na participação, foi encaminhada uma senha de acesso aos estudantes
interessados em participar da atividade.
Nesta experiência o moodle17 foi à plataforma utilizada para hospedar a sala do
curso, escolhida por dois motivos: primeiro por ser software livre18, portanto sem a
necessidade de licença para sua utilização, e segundo por ser uma plataforma já
utilizada pelos estudantes em disciplinas regulares da Graduação em História que fazem
parte. Tivemos o cuidado de oferecer ao estudante um ambiente familiar a sua prática de
estudos para não causar estranhamento, que poderia influenciar a execução da atividade
em rede.

17

MOODLE é o acrónimo de "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment", um software
livre, de apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual.
18
Software Livre, software de código aberto ou software aberto é qualquer programa de computador cujo
código-fonte deve ser disponibilizado para permitir o uso, a cópia, o estudo e a redistribuição. O conceito
de livre ou aberto se opõe ao conceito de software restritivo (software proprietário), que é vendido..
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A Figura 4 demonstra a sala em que foi realizado o curso a fim de situar o
leitor acerca da interface do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado na
experiência.
Figura 4 – Interface do Ambiente Virtual de Aprendizagem Utilizado

Fonte:WWW.ava4.uneb.br

Para melhor descrevermos a atividade prática optamos por dividir em etapas, as mesmas
etapas que permearam a proposta do curso, de modo que fique mais didático a
compreensão sobre como foi realizada a experiência.
6.1 ETAPAS DE REALIZAÇÃO DO CURSO
Após a realização da inscrição dos Professores/Cursistas, o cronograma de
realização do curso que foi divulgado pelos coordenadores entre os estudantes previa a
realização de três dias de ambientação dos estudantes para com o curso. Nestes dias a
orientação dada pelo Professor/Mediador aos Professores/Cursistas, foi que fizessem
upload dos textos, imagens e vídeos e escolhessem quais materiais iriam utilizar na
etapa do curso seguinte que, previa uma compreensão em linhas gerais da história da
educação dos municípios e participações no Fórum 1 Diálogos sobre a Historia da
Educação dos Municípios. Os links dos textos, vídeos e imagens utilizados na proposta
de curso encontram-se em anexo.
Os estudantes foram orientados a escolher não somente textos que versassem
sobre a história do seu município e sim ter acesso a história dos outros até para realizar
uma comparação sobre o processo educativo em pelo menos duas localidades.
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Ainda na fase de ambientação foi solicitado que participassem de um fórum
inicial de apresentação, informando a que cidades pertenciam e que conhecimentos
possuíam sobre a história de sua localidade. Este fórum foi pensado já na montagem da
sala, portanto não estava previsto na proposta inicial do curso, mas teve relevância para
o estudo, pois possibilitou uma compreensão inicial mais aprofundada sobre quem eram
os sujeitos que estariam imersos no curso, de que universo histórico estava tratando,
demonstrando-se um elemento enriquecedor para a proposta de curso.
Neste momento um perfil dos Professores/Cursistas acabou sendo traçado,
mesmo não estando em análise, onde identificamos que todas as participantes são
casadas e afirmaram já possuir outra graduação.
Fizemos uma coletânea de algumas participações deste fórum, que estão em
anexo, a fim de apresentar estes dados como parte importante para construção de uma
proposta de ensino em rede, visto que, possibilitou trabalhar com o conceito de
interestruturação do conhecimento, buscando o diálogo entre a realidade que o sujeito
traz de suas vivências e a construção de conhecimento.
As informações colhidas neste fórum foram utilizadas na mediação dos fóruns
seguintes, pois as experiências concretas apresentadas pelos Professores/Cursista foram
utilizadas como ponte para os diálogos no processo de mediação dos fóruns.
6.1.1

A Primeira Etapa do Curso – AMBIENTAÇÃO E TEORIA

De posse da escolha dos materiais em que iriam debruçar-se os
Professores/Cursistas iniciaram a primeira etapa do curso através das participações no
fórum Diálogos sobre a História dos Municípios. Os conhecimentos prévios, advindos
da experiência de vida destes Professores, caracterizaram as primeiras participações, o
que já demonstra que os sujeitos foram em busca da sua realidade concreta para
escrever suas primeiras palavras no curso. A participação destacada abaixo demonstra
esta ligação entre o tema e o que esta no conhecimento homoestruturado dos sujeitos.
A experiência do meu pai na escola ocorreu por volta de 1958, numa escola da
zona rural, era uma escola municipal. Meu pai relatou que mais ou menos
quinze crianças de idades variadas estudavam com ele, era uma única turma.
Nem todas as crianças estudavam, pois muitos tinham que ajudar nas
atividades da roça. Quem frequentava a escola, também precisava faltar para
contribuir com as atividades da agricultura e pecuária. Os materiais didáticos
eram caderno, lápis, cartilha e começava com o ABC. Também se fazia muita
cópia e ditado. ( Estudante da UNEB, polo Itaberaba, 2011)

66

O relato da estudante, não foi único nos fóruns, os Professores relataram a sua
experiência ou de seus pais, amigos e parentes na educação. Destacaremos agora mais
uma participação em que a Professora/Cursista opta por falar primeiro do seu universo.

Minhas contribuições neste fórum estão fundamentadas na história oral
da minha família. Achei pertinente a ocasião para relatar um pouco do
processo educacional, o qual perpassou muitas gerações. Sei que o tema
em debate está relacionado aos municípios de Barreiras, Itaberaba, Feira
de Santana etc. Porém, o fato ocorreu em outro município, mas não
perde a característica do estudo.
Minha família morou por muito tempo na zona rural, no município de
Andaraí, Chapada Diamantina. Como não tinha escola, meus pais
contrataram uma professora formada em magistério para ensinar os
filhos e esta, morou em casa por um ano. No ano seguinte, mudaram
para a Vila de Ubiraitá, município de Andaraí, para dar continuidade
aos estudos. O ensino oferecido contemplava até a admissão, de forma
tradicional, com a prática da palmatória, castigos ajoelhados aos grãos
de milho ou feijão.
Quando comecei a estudar não alcancei os castigos já mencionados,
porém ficava sem recreio quando não decorava a tabuada. Sou a 22ª
filha, sendo que tive 12 irmãos gêmeos. Como tantos outros, os meus
pais não tiveram acesso à escola.
No ano de 1983, mudei para a cidade de Seabra com os meus pais e em
1986 concluir o magistério. O ensino também era tradicional, com
avaliações só quantitativas. Como a cidade não oferecia o ensino
superior, só então em 2007, concluir a graduação em Normal Superior.
Exerço a docência desde 1986. Moro a um ano na cidade de Barreiras.
Casada, tenho um casal de filhos, Bacharel em Ciências Contábeis pela
UNEB.( Estudante da UNEB Barreiras, 2011)

A participação dos estudantes acima foi motivada pela identificação nos textos
e nas discussões dos fóruns de elementos que apontavam para sua realidade concreta, o
que para o sócio construtivismo demonstra-se como elemento engajador em um
processo de aprendizagem.
Isso poderia ter sido ignorado pelos Cursistas, se tivesse em mente uma história
da educação acadêmica, voltado somente a informações dos teóricos da história da
educação, através de textos, vídeos e imagens, que inclusive estavam disponíveis em
ambiente virtual. Mas optou-se primeiro por falar de si (demonstrando que as questões
estavam em acordo com o conceito do sócio construtivismo) e depois inserir elementos
dos textos e vídeos, o que contribuiu para o engajamento dos sujeitos já nesta etapa.
Conversando com colegas de trabalho sobre a educação em Itaberaba, me
falaram que uma escola que fica próxima a minha casa é bem antiga (inclusive
já dei algumas aulas lá com PST, mas como moro a pouco tempo aqui no
município não tenho muitas informações sobre as escolas, só agora é que estou
buscando informações), então fui a escola e perguntei se eles tinham um
histórico da escola, então me passaram algumas informações que achei
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interessante pois cita a professora Olga Magalhães que é a pessoa com quem
vamos fazer a entrevista, inclusive na escola tem várias fotos em
sua homenagem. Então vou escrever as informações adquiridas na escola do
mesmo jeito que estar registrado lá.
A escola Góes Calmon sediada a Av. Góes Calmon s/n anexa ao Colégio
Estadual de Itaberaba conforme consta a sua denominação do seu Regimento
Interno, está autorizada conforme ato de criação pela portaria 4098 D.O. do dia
11-06-1981 por parte da Autoridade superior da Secretaria da Educação e
Cultura do Estado da Bahia.
Em 1960 funcionava apenas por portaria de designação de professores.
Inicialmente foi denominada de Escola Lions Club por ter sido iniciada por
este Serviço. Mais tarde, foi denominada Escola Anexa ao Ginásio pelo seu
objetivo de atender aos alunos da 3ª série do curso pedagógico, aplicando os
métodos e técnicas estudadas. Entretanto não havia um ato específico de
Constituição, funcionando nas dependência física do Colégio Estadual de
Itaberaba.(...)
Enfim não são muitas as informações , mas nos mostra que está escola
começou a funcionar aproximadamente no meado do século XX (Estudante da
UNEB Itaberaba, 2011)

Este relato nos apresenta um exemplo de Autenticidade das Questões, pois ela
leva o dialogo que estava sendo tratado em Fórum para o trabalho em busca de mais
informações sobre a história de Itaberaba, lá recebe o incentivo de um Colega acerca de
uma Escola que é próxima a casa dela vai à busca de mais informações sobre a escola
na própria escola.
Isso demonstra as relações concretas do processo de aprendizagem, pois ela
percebeu em meio aos diálogos, que a escola próxima a casa dela possui uma historia
“interessante”, mas que ela não conhece, mesmo já tendo passado por lá e ensinado
como PST. Neste momento ela resolve ir à busca das informações que perdeu durante o
tempo que esteve nesta escola, provocando a aprendizagem, pois na Escola ela teve
acesso aos documentos que fez um breve relato na postagem.
Como o Nível de Desenvolvimento Real (NDR) dos sujeitos já estavam sendo
destacado a todo instante nos fóruns, optou-se por fazer uma provocação que levasse o
Professor/Cursista a dialogar também sobre os outros municípios, motivados pela
compreensão do município que residem e da interação que estava surgindo, aplicandose assim o conceito de mediação e Zona de Desenvolvimento Proximal de Vigotski
(2009).
Após a provocação, outros relatos mudaram o caráter do fórum para uma construção
mais ativa com base nos textos que estavam sendo disponibilizados em dialogo com as
experiências dos sujeitos.
Após ler os textos indicados por você, percebi o quanto o papel social da
mulher sofreu mudanças no contexto educacional, que é nosso foco desse
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curso... O texto que relata sobre a Escola Normal de Feira de Santana, por
exemplo, tem uma descrição muito interessante e comum a todas as cidades
da Bahia, pois uma boa parte eram fazendas
A origem da cidade surgiu em um espaço que era uma fazenda e que
pertencia a um proprietário cuja descendência era portuguesa e que se
transformou num lugar de encontros para os viajantes que ali frequentavam, e
com essa frequência comercial ela foi se transformando em um ponto
importante para atividades comerciais, cuja atividades econômicas eram a
agricultura, a indústria, fumo, carvão e as olarias. Como em qualquer cidade
que está em constante transformações, a necessidade de comunicação mais
rápidas com outros lugares fez com que a construção de estradas fossem
necessárias para o deslocamento dessas pessoas. Isso eu observei entre as
décadas de 40 até 70 onde a cidade teve um crescimento demográfico muito
rápido. (Estudante de Barreiras, 2011)

A participação da Estudante resultou em comentários dos estudantes de Feira de
Santana, que fizeram novas contribuições, configurando aos poucos um mosaico de
informações colhidas por pessoas de diferentes cidades. Abaixo uma das participações
em resposta ao comentário acima:

O município de Feira Santana vem de origem demarcada pelo comércio,
cidade princesa do sertão com o foco ligado comercio que passa a cada dia no
nossa região com tanto crescimento econômico, a educação também
apareceu, o avanço político, surgem as primeiras escolas de educação normal
com sede no centro de nome Anísio Teixeira, logo temos o Instituto de
educação Gastão Guimarães com o ginásio secundário e com um forte avanço
para o crescimento educacional do município e até mesmo formação para os
professores daquela época. (Estudante de Feira de Santana, 2011)

Neste momento os Professores/Cursistas começavam a dialogar sobre as
historias dos três municípios, as informações que traziam eram complementadas pelos
colegas, o que fez com que as relações de interação entre eles emergissem já no
primeiro fórum.
Para concluir o relato da primeira etapa destaco que entre as participações do
fórum Diálogos sobre a história do Município, dos 20 Professores/Cursistas, 14 fizeram
postagem (comentários) fazendo relação com o conhecimento que já possuíam sobre a
história da educação da cidade através de relatos sobre sua própria vivência ou de
parentes e amigos, o que para nós explica a alta participação no fórum, chegando a 125
postagens (participações).
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Isso surpreendeu o próprio pesquisador, visto que, estes mesmos estudantes em
disciplinas regulares da Graduação em História a qual fazem parte, só realizam 3
comentários por fórum se este número for obrigatório. Neste caso da pesquisa, foram
realizadas mais que o dobro das disciplinas regulares.
Acredita-se que o fórum conduzia-os a dialogar, o que contribuiu para o
engajamento dos sujeitos nas atividades favorecendo a interação nos fóruns e a
mediação no processo de aprendizagem ao serem conduzidos para construção de
conhecimento sobre as outras cidades.
6.1.2 A segunda Etapa do Curso – AS ENTREVISTAS
Esta etapa é a mais complexa da proposta de curso, pois trata da parte mais
extensa e envolve a participação de outros Professores/Tradicionais das cidades dos
Professores/Cursistas e seus testemunhos.
De posse do conhecimento teórico trazido do seu universo e adquirido com os
textos, vídeos e imagens, iniciou-se a segunda etapa da proposta de curso, que consistiu
em entrevistar Mulheres que vivenciaram na prática a educação que foi dialogada no
primeiro fórum.
O Professores/Cursistas inicialmente elaboraram questões que possuíam
interesse em buscar respostas sobre a temática história da educação em seu município e
para coletar informações/respostas acerca das questões elaboradas a proposta de curso
indicava a realização de entrevistas a Professoras/Tradicionais da cidade.

Para a

realização da entrevista cada grupo/cidade deveria construir um roteiro guia.
Este roteiro foi totalmente construído pelos Professores/Cursistas, que após a
realização do primeiro fórum criaram Questões/problemas sobre a história de suas
cidades e precisavam buscar informações além do material didático que estava
disponível. A proposta era buscar em dados empíricos as informações e depois de posse
de todo o material coletado tirar suas conclusões e postá-las na wiki.
A proposição de questões teve o interesse em contribuir para o raciocínio
histórico dos sujeitos com base na proposta de Martineau (1997). Neste momento os
Cursistas elaboraram individualmente uma questão e partiram para a busca de
informações acerca da questão. Atendendo assim ao método de estudo da historia, o
pensar histórico.
Cada Professor/Cursista ficou responsável por elaborar uma questão/problema
e postar no Fórum Construção do Roteiro, totalizando 20 questões, destas cada grupo
(polo) deveria escolher dez questões que tiveram a função de guia das entrevistas.

70

Importante destacar que as questões escolhidas permearam 4 temáticas descritas abaixo
no Quadro 7:
Quadro 7 – Questões do Roteiro
Temática

Descrição
7 questões trataram sobre a história de vida das
Professoras/Depoentes. Quem eram, onde estudaram,
como foi o ingresso no magistério foram as perguntas
mais executadas nas entrevistas

História

Abordagem Pedagógica

6 questões referia-se a abordagem pedagógica . Quais
os métodos utilizados quando professora? Como era a
avaliação?

Comportamento do estudante

5 questões tratavam do comportamento dos estudantes;
Como era o comportamento? Relação da escola com os
país?

Remuneração

2 questões sobre remuneração. Qual o valor? Se
conseguiam sobreviver com esta remuneração
Fonte: Elaborado pela autora

Não foi solicitado que as perguntas versassem sobre as temáticas descritas no
quadro, somente foi solicitado que procurassem problematizar algo que tivessem
interesse em responder. Acredita-se que devido ao universo do Professor/Cursista ser a
educação, os subtemas citados no quadro são aqueles que ele tem interesse no âmbito da
história da educação.
Trabalhar com proposição de questões foi motivador, apesar de algumas
questões iniciais saírem do foco do tema do curso. Neste momento foi necessário fazer
intervenção e explicar que a proposta estava sendo pensada sobre a educação no século
XX, e questões muito relacionadas ao século XXI estavam desconectadas do objetivo.
Estes Professores/Cursistas tiveram a oportunidade de refazer as questões em acordo
com a proposta do curso.
A proposta inicial, apresentada aos Professores/Cursistas previa a realização de
entrevistas

nos

três

polos

por

web

conferência,

momento

em

que

as

Professoras/Cursistas e Professoras/Depoentes, deveriam deslocar-se até o polo de
apoio presencial, e lá seriam realizadas as entrevistas online.
Após a criação das questões e do roteiro, os Professores/Cursistas fizeram
sugestões de modificações argumentando, que a web conferencia com todas as
Professoras/Depoentes no mesmo dia, ocasionaria uma perda de informações, pois o
tempo seria pouco para satisfazer o roteiro guia construído a ser utilizado nas
entrevistas.
Os

Professores/Cursistas

também

destacaram

que

convencer

as

Professoras/Depoentes a ir ao polo causaria desconforto e inibição, visto que as
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entrevistadas estariam em um espaço que não era o seu de costume, além de estarem em
contato direto com várias pessoas, mesmo em outras cidades.
Estas problemáticas levantadas pelos Professores/Cursistas já tinham sido
levantadas pelo Professor/Pesquisador, que optou por manter a proposta de web
conferencia, até chegarmos a este momento, a prática do curso, e neste instante lapidar
com os sujeitos participantes qual o melhor caminho e as estratégias a seguir, visto que,
a proposta inicial era um esboço de proposta, pois aguardávamos as interferências dos
sujeitos da pesquisa.
As sugestões foram acatadas e um novo modelo foi construído através do
diálogo entre Professor/Cursista e Professor/ Mediador. Optamos então pela gravação
de vídeos com as entrevistadas, ganhando em qualidade de imagem, áudio, e a
possibilidade de disponibilizarmos os audiovisuais como material didático nos próprios
polos que os sujeitos estudam.
.Ainda na segunda etapa ocorreram as gravações dos vídeos. Cada grupo de
estudantes em sua cidade escolheu Professoras Tradicionais para a entrevista,
encaminhamos um técnico de vídeo aos polos para auxiliar os estudantes nas gravações
e edição, seguindo o roteiro criado pelo grupo.
Gravações realizadas, o grupo escolheu uma das entrevistas para ser
apresentada aos outros polos. Esta escolha permeou qualidade de imagem, som, idade
das entrevistas e atendimento as questões, guardamos os outros vídeos para trabalhos
futuros e o desejo de montar um acervo de audiovisuais nos polos.
As entrevistas serviram na busca de informações para resolver as
questões/problemas que estavam compondo o roteiro guia de cada cidade. Além das
entrevistas os estudantes também poderiam utilizar informações em outras fontes, estas
foram disponibilizadas no Fórum Diálogos sobre as Entrevistas, bem como a explicação
a questão elaborada, partindo de suas interpretações.
O Polo de Barreiras utilizou a entrevista da Professora Priscilina Carvalho, esta
possui 88 anos é Professora e Escritora. No decorrer da entrevista a professora tratou
sobre como executava sua profissão, os castigos, o respeito a educação e o exame
admissional, a não existência de espaços escolares formais e o magistério como
estratégia para as Mulheres de classe média.
O polo Feira de Santana utilizou a entrevista da Professora Valdeci Mamona,
esta possui 55 anos e atualmente é Coordenadora do Todos pela Alfabetização (TOPA)
da Diretoria de Educação 2 (DIREC 2). A Professora/Depoente destacou sua história de
vida, as dificuldades enquanto estudante e no exercício do magistério, emocionada,
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tratou dos processos pedagógicos da educação e do ser professor nos dias atuais e na
época em que exercia o magistério.
O Polo Itaberaba utilizou a entrevista da professora Olga Magalhães, que é
Professora, Escritora e Artista Plástica, possui 67 anos e destes possui 50 anos
dedicados a educação. A professora destacou o seu ingresso no magistério, e as
dificuldades no período da ditadura militar, tratou sobre as leis que regem a educação e
o que as escolas possuíam em estrutura física no período que lecionava em comparativo
ao que os professores possuem hoje.
Após a realização das gravações, os vídeos foram disponibilizados em Fórum
Diálogos sobre as entrevistas, para que os Professores/Cursistas de outros polos
pudessem ter acesso, comentar, refletir e fazer questionamentos, cabendo aos
Professores/Cursistas em fórum, responder aos colegas contando a sua experiência e o
que as entrevistas acrescentaram aos conceitos que já possuíam sobre sua cidade.
Neste momento elas explicavam suas questões com base em pesquisas
realizadas e no depoimento. A participação abaixo da estudante de Barreiras demonstra
que ela pesquisou informações sobre a escola que a Professora/Depoente informou ter
lecionado.
De acordo alguns dados que consegui sobre essa escola, relata o seguinte: "A
Escola Municipal Dr. José da Costa Borges é uma escola antiga, inclusive a
primeira escola da cidade de Barreiras. Ela é relativamente pequena, cujo
prédio apresenta apenas 5 salas de aulas, atendendo 412 alunos, divididos no
turno matutino (208 alunos) e vespertino (204) alunos." É muito interessante...
E, durante a entrevista ela descreveu que entrou nessa profissão para lecionar
na zona rural, até mesmos porque não havia outras profissões acessíveis para
as mulheres. (Estudante de Barreiras, 2011)

Ou seja, os dados empíricos interagem com o que possuímos de arcabouço
teórico versando sobre a historia de Barreiras. E não foram somente os
Professores/Cursistas de Barreiras que buscavam interagir na solução de questões com
os depoimentos da Depoente moradora de lá. Os outros estudantes assistiram aos vídeos
e deram contribuições ao fórum.

(...)Também descreve o tempo que estudou como interna em um colégio de
freiras, onde se tornou mestra e como foi difícil suas primeiras aula ao ar livre
em baixo de uma árvore(por não ter uma sala apropriada), mostra como usava
a criatividade nas aulas aproveitando fatos que ocorriam durante sua
explicação, coisa que mudava totalmente o conteúdo que estava sendo
estudado. Achei isso muito interessante pois ela demonstrou habilidade e
conhecimento para vencer as dificuldades e carências da sua época. (Estudante
de Itaberaba, 2011)
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Em resposta a participação a estudante a participante do grupo de Barreiras,
que fez a entrevistas respondeu:
Ela ensinou numa época que o ensino era tradicional, mas perceba que, a sua
maneira de lidar com a educação já não acompanhava tanto o seu período, ela
já era umas das educadoras nesse período que já buscava uma "educação
nova" e de
qualidade. Isso já é de uma teoria muito
depois,entende?!(Estudante da UNEB, Barreiras, 2011)

Pode-se dizer que a experiência das entrevistas relacionadas aos conhecimentos
que as estudantes já possuíam e aqueles que adquiriram com a mediação dos textos é
apresentado não somente “senso comum”, mas o Professor/Cursista demonstra-se capaz
de problematizar sobre os depoimentos, realizando o raciocino histórico que a proposta
de curso tem interesse em exercitar.
O mesmo ocorre nas postagens abaixo em que as Cursistas destacam a
dificuldade de ser mulher a partir do relato da Professora/Depoente Olga Magalhães.

A professora Olga, mostra ser uma pessoa batalhadora que correu atrás dos
seus objetivos ,e mesmo com algumas dificuldade da época como até mesmo
pelo sexo ,onde através do teste vocacional ela faria medicina em salvador e
não foi por ser mulher.(Estudante da UNEB, Feira de Santana, 2011)
Excelente a entrevista da professora Olga Magalhaes, que mostra as
dificuldades das mulheres em sua época "primaveril". (Estudante da UNEB,
Barreiras, 2011)

As participações também buscavam relacionar o passado e o presente e
apresentaram em vários momentos, criticas a educação atual e o desejo de mudança.
Um ponto da entrevista da professora Valdecir que mim chamou muito atenção
foi quando ela afirma que naquela época o aluno freqüentava a escola porque
queria estudar, porque precisava, porque ali estava seu futuro.
Neste caso vemos as mudanças, visto que, hoje boa parte dos alunos só vão à
escola por imposição dos pais, já que eles não vê na educação elementos os
quais lhes chame atenção. (Estudante da UNEB, Itaberaba, 2011)
O relato da professora nos faz refletir sobre nossa própria prática e os desafios
constantes que temos relacionados à uma formação que acompanhe a
sociedade da informação. Outra época, novos desafios, novos desejos e novos
problemas. Hoje só o amor não é suficiente para enfrentarmos os desafios
constantes, mas precisamos de entusiamo para continuarmos na educação.
(Estudante da UNEB, Itaberaba, 2011)

Os elementos de história também ficaram visíveis, tanto nas falas dos
Professores/Depoentes, quanto nos comentários dos fóruns. Percebe-se no depoimento
da Cursista de Barreiras a participação da igreja católica na inauguração da primeira
escola em Barreiras, já no século XX, o que já tinha sido demonstrado no capitulo 3
através do material didático, retorna na participação da estudante através do
Depoimento da Professora tradicional da cidade.
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De acordo a professora, quando foi inaugurado o primeiro grupo escolar na
década de 20, no qual a escola recebeu o nome de juiz Dr. José Costa Borges
que residia aqui. Quando inaugurada foi um fato histórico para a cidade que
ainda era muito pequena e ainda em um processo lento de desenvolvimento.
No dia da inauguração membro da Igreja Católica como outras pessoas ilustres
estavam presentes para participarem da solenidade e ainda realizaram um
cortejo nas poucas ruas da cidade para oficializar a inauguração da escola.(
Estudante da UNEB, Barreiras, 2011)

Ou seja, além de responder as questões que permeavam o roteiro guia outros
elementos da história eram apontados pela Professoras/Depoente e percebidos pelos
Professores/Cursistas gerando novas pesquisas e novos comentários.

Uma coisa que me chamou atenção na entrevista e quando ela falar das
mudanças das Leis e o período da ditadura militar. A professora também faz
comparações das coisas que tinha na escola na sua época com as que tem
hoje e diz claramente que os professores tinham boa vontade e que isso partia
de dentro para fora ou seja a vontade de ser realmente professor de ter o
interesse em trasformar os alunos em pessoas solidárias. (Estudante da
UNEB, Itaberaba, 2011)

Nesta etapa a busca de informações foi concretizada, pois os estudantes
conseguiram extrair respostas as questões que permeavam seus interesses. A partir desta
etapa percebemos o inicio da analise das informações com os indicativos de conceitos
da história que foram apresentados, ou seja, os estudantes já identificavam nas falas dos
professores sua relação com a historia da cidade e dialogaram sobre isso.
Os diálogos abaixo demonstra a interação apresentada no fórum. Percebemos
na reflexão acerca da entrevista da Professora/Depoente de Itaberaba, feita pela Cursista
de Barreiras, que traz a pratica do seu cotidiano ao identifica-se com a fala da
Professora Olga. Logo uma Cursista de Itaberaba aponta que a passagem também
chamou a sua atenção e parte também para a sua realidade.

Para nós o ponto chave da entrevista da professora OLGA é quando ela diz
que a escola pode mudar sim e que a educação é o caminho para o
desenvolvimento humano, porém é necessário que aconteça a pratica leitora e
escritora em nossas escolas, que nossos alunos sejam estimulados a isso.
(Cristiani Carina Negrão Gallois, Barreiras, 2011)

Cristiani, Nas entrevistas com as professoras Olga, também a minha atenção se
voltou muito para este momento em que ela diz que naquela época os
professores tinha vontade de ser professor, e tinha entusiasmo, e procurava
maneiras de melhorar sua turma, de condicionar o ensino a formar alunos mais
solidários. Daí podemos vê que mesmo em épocas diferentes, e que mesmo
não sendo tão freqüente, ainda bem que alguns desses conceitos ainda vigoram
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nossas instituições educacionais. (Marilu Nascimento da Cruz,

Itaberaba,

2011)

Neste momento a identificação levou a interação, independente do espaço
físico o interesse comum, motivou o dialogo entre os sujeitos.
São referenciais, que a história pode silenciar, talvez, mas a vida se incumbirá
de exemplificar o que se aprendeu e como se aprendeu, sem repreender, sem
excluir, mas com segurança e firmeza para que a Escola fosse um espaço de
pessoas conhecedoras não apenas do saber científico, mas dos saberes plurais
que tornam o ser um verdadeiro cidadão(ã). (Estudante da UNEB de Itaberaba,
2011)

Acredita-se que por isso o Fórum Diálogos sobre as entrevistas foi bem
executando, pois além de estarem apresentando um trabalho construído por eles,
identificavam-se com o que estava posto ali. O que para nós apresenta-se como um fator
motivador, visto que, unir as tecnologias a uma abordagem pedagógica diferenciada e
perceber que isso pode dar certo na pratica é enriquecedor para um pesquisador de
educação em rede.
6.1.3 A Terceira etapa do curso – A ESCRITA COLABORATIVA
Passado as duas etapas de conteúdo, esta configurou-se pela sistematização do
que foi apreendido acerca do curso, com a criação de uma wiki, um texto construído em
colaboração pelos participantes do curso.
O texto foi construído por 10 Professores/Cursistas dos 20 participantes que
possuíamos inicialmente. Destes 20, 5 desistiram na segunda etapa do curso, alegando
estar em fim de ano letivo e que não possuiriam tempo para realização das entrevistas e
5 não apresentaram a sistematização de conteúdos proposta pela Wiki. Acredita-se que
como o a finalização coincidiu com o período de festejos de fim de ano, isto pode ter
influenciado para a não concretização do wiki por estes 5 participantes.
O texto produzido encontra-se em anexo e teve a intenção de realizar uma
sistematização dos conceitos apreendidos e dialogados durante as etapas do curso
atendendo a ultima etapa do modo de pensar histórico.
Neste texto encontramos dois problemas: o primeiro refere-se a compreensão
do Professores/Cursistas da funcionalidade da Wiki e o segundo refere-se a
compreensão do que é uma sistematização de conceitos apreendidos.
Sobre o primeiro ficou visível que os Cursistas não conseguiram colocar a
escrita colaborativa em prática. As participações ocorreram de forma individual, cada
estudante fez sua síntese e transferiu para a wiki. Isso fez com que o texto não possuísse
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uma coerência com inicio meio e fim, parecendo partes separadas de textos extraídos de
diversos locais diferentes e no entanto estavam todos inseridos na mesma temática.
O segundo refere-se a sistematizações, neste caso não foi geral que não tinha relação
com as questões destacadas no roteiro guia, ou seja, para nós demonstra-se como uma
queima da ultima etapa com a inserção de elementos que não estavam vinculados as
questões apontadas no roteiro.
6.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CURSO
Após a descrição e analise do material do curso concluiu-se que a pesquisa foi
parcialmente satisfatória. Os conceitos pertinentes ao sócio construtivismo como:
interestruturação do conhecimento, Concretude, Autenticidade das questões, ZDP e
interação foram executados de forma satisfatória, demonstrada através das participações
em fórum. As reflexões e conclusões a que os estudantes chegavam sobre a temática
estava totalmente em acordo com o seu universo, suas potencialidades e necessidades.
Isso fez com que o curso fosse motivador para aqueles que estavam presentes e os
próprios Cursistas relataram a existência de algo diferente do que estão acostumados em
suas disciplinas regulares. Além do visível engajamento dos participantes nas pesquisas.
O que para nós demonstra-se como um grande ganho para a educação em rede.
Por outro lado, as etapas referentes ao modo de pensar histórico de Martineau
(1997), foi parcialmente satisfatória. As três primeiras etapas que refere-se a criação de
questões , busca de informações e interpretação, foram bem executadas e inclusive isso
foi fator motivador também para os Cursistas, construir questões e tentar resolve-las,
mas a ultima etapa, a síntese interpretativa não foi executada como esperava-se.
Os Cursistas apresentavam interpretações para além de suas questões, e
demonstraram através da sua analise dos depoimentos diversos elementos da história
que não faziam parte da temática do curso, ou seja, o depoimento oral fez parte do
método da aula e contribuiu para a interpretação da historia realizada pelos Cursistas.
Isso leva-nos a pensar que o ensino de historia aconteceu e o material didático
apresentado no capitulo 3 teve participação importante na busca de informações e
explicações apresentadas pelos Cursistas, o que atesta que o método dialético de Lukács
de uso do tempo, que também estava em teste no estudo, foi satisfatório, pois os
Depoimentos das Professoras apresentavam diversas fases da historia e as suas falas não
estavam vazia do passado, elas demonstraram como o contexto da historia e suas
tensões exerceu influencia em sua formação e em suas práticas.
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A quarta etapa que refere-se a conclusão ou síntese interpretativa foi pouco
executada, pois não foi feita uma escrita colaborativa. Cada Participante transferiu a sua
síntese para o ambiente sem a preocupação se alguém estava em acordo com o que ele
estava escrevendo, sem fazer conexões com os colegas, visto que o texto era coletivo.
Outro momento alguns estudantes postaram sínteses que não estão em acordo com as
questões apresentadas nas questões, que para nós demonstra a não existência de uma
síntese, o que apresenta a ausência da ultima etapa do raciocínio histórico.
Avaliando as ferramentas cognitivas utilizadas no curso, neste caso o fórum e o
wiki, percebe-se que os fóruns foram bem executados, atendendo a característica de
possibilitar a interação entre os sujeitos, mas o wiki não foi executado como esperavase.
A partir destas analises, pensamos algumas modificações para o desenho da
experiência, que são:


Incluir a ferramenta cognitiva diário de bordo para que o Cursista faça ao longo
do curso suas considerações sobre as pesquisas e os depoimentos, gerando uma
mini síntese, o que poderá facilitar a construção da síntese interpretativa final.



Incluir a ferramenta blog para construção do texto colaborativo, porque
apresenta uma interface mais dinâmica que o wiki.



Caso opte por manter o wiki, deve-se incluir nas etapas de realização do curso
um momento para explicar ao Cursista o que é um wiki e sua funcionalidade,
fazendo alguns testes com pequenos textos de temas comuns, exercitando a
pratica de escrita colaborativa.



Incluir informações sobre a pesquisa em história e os métodos utilizados para o
uso da história oral;

Com estas considerações espera-se que em outro momento, com outra temática
o curso possa ser executado com as modificações apresentadas acima a fim de
solucionar as dificuldades encontradas no processo.
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7.0. CONCLUSÃO

Ao iniciar o projeto de pesquisa, tinha em mente a execução de um curso com
uma abordagem sócio construtivista que apresentasse aos estudantes da “Graduação em
História a Distância da UNEB/UAB”, que esta distância como é intitulado o curso
poderia ser muito mais próxima, sem a necessidade de se locomover fisicamente. A
proposta era apresentar uma abordagem pedagógica que favorecesse a construção de
conhecimento sobre o ensino de história em diálogo com os pressupostos de Vigostki,
Martineau e Matta com o objetivo que os estudantes não mais carregassem a ideia de
que o ensino online é mais penoso que o presencial, e sim motivador, cheio de
possibilidades de autonomia e autoria para uma educação com muito significados.
Pois bem aos que acreditam que montar um curso em rede é fácil engana-se,
pois por mais que tenha o domínio dos conceitos com a ajuda de teóricos que tratam
sobre o assunto, configurar o curso e fazer ele “rodar” exige conhecimento teórico,
compreensão técnica do ambiente e de suas interfaces, a fim de perceber quais as
ferramentas cognitivas melhor adaptam-se ao modelo, ao mesmo tempo em que deve-se
estar pronto para uma outra ferramenta que possa contribuir de forma mais efetiva caso
alguma interface não atinja os objetivos esperados.
Uma pesquisa experimental é sempre desafiadora para um pesquisador, pois
apresenta-se como algo que ainda esta em teste, neste caso que ainda seria testado, que
poderia ou não no popular “dar certo”, e que caso não “desse certo” deveria ser
explicado os porquês e o que pode ser feito em substituição. Neste momento a escolha
da abordagem metodológica que irá acompanhar o experimento acaba sendo um divisor
de águas quando os primeiros resultados desenharem-se na pesquisa.
Neste estudo utilizamos a praxiológia como metodologia e esta nos conduziu a
realização das adaptações necessárias, seu registro e consequências, tendo o cuidado de
identificar e apresentar o passo a passo da experiência, as dificuldades, estratégias e
avanços necessários para a execução do projeto, pois a pesquisa experimental é sempre
uma “caixa de surpresas”.
Destacamos que mesmo as adaptações sofridas o propósito foi alcançado, que
era a realização de uma abordagem pedagógica sócio construtivista para o ensino em
rede. E o melhor é que isto foi escrito pelos estudantes em fórum. Eles identificaram
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que existia diferença entre este método de curso e outros que já fizeram parte, que
conseguiram construir conhecimento de forma mais efetiva através de uma proposta que
segundo eles estava mais “próxima de sua realidade”., pois buscamos uma proposta
voltada para o universo dos sujeitos e sua pratica social.
Diante dos relatos dos Cursistas e da analise dos dados conclui-se que o
resultado foi parcialmente satisfatório, ainda existem elementos que pretende-se uma
melhor analise em uma outra proposta com um tempo maior para execução prática do
curso e com um tempo maior para debruçar-se sobre a riqueza dos depoimentos orais e
as participações dos estudantes.
Sobre os pressupostos pedagógicos sócio construtivistas abordados no curso,
foram atendidos de forma parcialmente satisfatória, os participantes apresentaram boa
adaptação para uma proposta de curso que ainda não tinham participado, conforme
relato dos mesmos, e os dados evidenciados nas participações das atividades do curso
demonstraram a historia como algo motivador de estudar.
Ao final conseguimos os seguintes resultados:

1)

Testar a solução pedagógica sócio construtivista em rede, que era a

proposta do projeto de mestrado;
2)

Colher material para produção de um documentário com os depoimentos

das professoras;
3)

Fazer um pequeno acervo de audiovisual para os polos de educação

online dos municípios que participaram da pesquisa;
4)

Construir um mosaico de informações sobre a historia da educação das

cidades Barreiras, Feira de Santana e Itaberaba que poderão ser utilizados em outras
pesquisas;
5)

Produção de um texto que tem o interesse de ser apresentado com painel

no I Encontro nacional de Historia da UAB/UNEB e outros eventos pelos estudantes;
6)

Valorização da oralidade como fonte de pesquisa;

7)

Valorização das Professoras tradicionais da cidade e dos próprios

participantes/cursistas da pesquisa como sujeitos da história local;

De posse destes elementos evidencia-se que a proposta gerou frutos tanto para a
pesquisadora, quanto pra os sujeitos participantes da pesquisa e esperamos que
tenha desdobramentos, pois pretendemos a realização de um novo curso com as
modificações sofridas na proposta para outras localidades e pretendemos utilizar
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os vídeos como fonte em trabalhos futuros, em que o depoimento deixarão de ser
parte do método da aula e passarão a ser as fontes para uma abordagem
historiográfica mesmo.
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ANEXO A – PARTICIPAÇÕES EM FORUM
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Re: Apresentação
por VALDINELIA SILVA DOS SANTOS FSA20091-HIS-G14 - quarta, 23 novembro 2011,
09:19
Olá sou valdinélia trabalho na educação.
Mora em Feira de Santana, tenho uma filha chamada Gláucia a
minha espectativa é a melhor possível quero aprender com vcs
e compartilhar o pouco o que sei.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Apresentação
por ISABEL CRISTINA DO ROSARIO BORGES ITA-20091-HIS-G17 - sábado, 19 novembro 2011, 15:52
Olá colegas
Sou Isabel Cristina do polo de Itaberaba, graduada em pedagogia pela UNOPAR pos graduada em
psicopedagogia e agora estou nessa batalha junto com todos vocês na uneb UAB.
Re: Apresentação
por ROSALIA BISPO DA SILVA FSA-20091-HISG14 - terça, 15 novembro 2011, 18:00
i pessoal!!!
Sou ROSALIA, aluna do curso de História em Feira de Santana,.
leciono na rede Municipal, em turmas do Fundamental II. e estou
com muitas expectativas em relação a esse curso ate mais colegas.

Re: Apresentação
por CRISTIANI CARINA NEGRAO GALLOIS BAR-20091-HIS-G11 - domingo, 13
novembro 2011, 16:12
Colegas e Josi!
Sou Pedagoga com especialização em Metodologia do Ensino Superior, Avaliação
da Aprendizagem e Gestão Escolar. Atualmente estou diretora de uma escola do
municipio de Barreiras. Moro na cidade de Luis Eduardo Magalhães a 100 km de
Barreiras, sou também presidente do Conselho Municipal de Educação de Luis
Eduardo Magalhães. Inscrevi nesta formação continuada com o intuito de trocar e
adquirir conhecimentos, para que possamos melhorar a qualidade da educação do
nosso município e estado.
Um abs INTERATIVO
Cristiani Negrão Gallois
por MARIA CONCEICAO
MENEZES SILVA DE
JESUS ITA-20091-HIS-G17
- sexta, 11 novembro 2011,
09:35
Olá a todos,
Sou Maria Conceição Menezes Silva de Jesus, casada, professora , residente em
Itaberaba,esta é a minha primeira graduação. Espero aprender e compartilhar
novos conhecimentos.
Re: Apresentação
por SIVANIVIA CARNEIRO
DA SILVA ITA-20091-HISG17 - sexta, 11 novembro
2011, 00:01
Olá Josy e demais colegas,
me chamo Sivanivia, sou (estou tentando) estudante do curso de História - EAD, do
pólo de Itaberaba. Atuo na educação, no segmento particular, com ensino infantil. Tento
rever no curso o anseio que havia inicialmente, pois sou uma pessoa interessada em
tudo que é novo, mas é preciso motivação.
Pessoalmente, concilio a vida de estudante com a de profissional, esposa, mãe de
Gabriel e da pequena Isabel que chegará em breve ao nosso convívio, ufa!! É muita
coisa, mas...estamos aí.
Re: Apresentação
por ROBERTA OLIVEIRA
XAVIER SILVA ITA-20091HIS-G17 - quinta, 10
novembro 2011, 21:06
Olá Josi e colegas,
Sou Roberta Oliveira Xavier, casada, mãe de Raíssa e Maiara, aluna do curso de
História, pólo Itaberaba.
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Estou buscando minha primeira licenciatura, com algumas dificuldades, mas sem deixar
que os obstáculos me faça desistir. É sempre bom estar aprendendo algo novo.
Beijos.
Re: Apresentação
por MARILU NASCIMENTO DA CRUZ ITA-20091-HIS-G17 - quinta, 10 novembro 2011, 20:25
Meu nome é Marilu, estudante do curso de Historia EaD do pólo Itaberaba, minha cidade. E estou aqui aberta a novos
conhecimentos.
Re: Apresentação
por ROMANA CAMPOS DE ALMEIDA BAR-20091-HIS-G11 - quinta, 10 novembro 2011, 18:40
Olá meu nome é Romana, sou Pedagoga com especialização em História e cultura afro-brasileira, professora
da rede municipal de ensino de Barreiras.
Re: Apresentação
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - quinta, 10 novembro 2011, 15:07
Complementando as informações...
Sou professora há mais de dez anos. Iniciei atuando em Ensino Fundamental I e II, depois no Ensino Médio,em
cursinhos pré-vestibulares(história), cursinho preparatório para CEFET(História),EJA,coordenação pedagógica
e com projetos em espaços formais e não-formais.Hoje atuo novamente com o Ensino fundamental I/II e
também leciono num espaço não-formal. Moro mesmo na cidade de Barreiras,nasci aqui.Os meus interesses
são pelos assuntos da área educacional como a psicologia da aprendizagem,o planejamento em geral,o PPP,a
avaliação,as novas tecnologias, enfim... Com relação ao tema, tenho conhecimento a partir da minha primeira
graduação e também da pós-graduação. Mas,como é um tema bem atraente, irá complementar mais ainda as
minhas informações enquanto estudante e professora. Estaremos "juntas", firmes e fortes nessa nova jornada...
Abs
Re: Apresentação
por MARIA APARECIDA DE SANTANA OLIVEIRA SEA-20091-HIS-G20 - quinta, 10 novembro 2011, 08:59
Cara professora,
Sou Maria Aparecida, acadêmica do curse de História ead na cidade de Barreiras. É muito bom a interação
para ampliar conhecimentos.
Abraços
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Apresentação
por ADAILMA SANTOS DE CARVALHO ITA-20091-HIS-G17 - quarta, 9 novembro 2011, 23:41
Boa noite!
Sou Adailma Santos de Carvalho, aluna do curso de História ,pólo de Itaberaba onde também resido. Estou
aqui aberta a novas interações na busca de ampliar conhecimentos.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Apresentação
por VERA LUCIA COSTA DE SOUZA ITA-20091-HIS-G17 - quarta, 9 novembro 2011, 17:56
Sou Vera Lúcia, aluna do pólo de Itaberaba e moro numa cidade (Nova Redenção) que fica a 148 km de distância,
percorridos única e exclusivamente para os encontros presencias. Contudo penso que nada vem de graça e é necessário nos
esforçarmos quando temos metas e objetivos na vida. O lamento é para os fracos, pois se ancoram em pequenos obstáculos
quando não querem seguir adiante...
Penso que o ensino ead é algo desafiador pelos seus inúmeros atributos, inclusive o estreitamento das barreiras geográficas,
que nos possibilita o acesso a profissionais “competentes” que, nesse caso, fazer parte do universo Uneb. Por isso, vejo
nesse curso de extensão a possibilidade de melhorar a minha pratica pedagógica e levar aos meus alunos novidades que
tornem o ir à escola algo prazeroso e menos enfadonho.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Apresentação
por MARIA APARECIDA NERY PEREIRA ITA-20091-HIS-G17 - quarta, 9 novembro 2011, 16:10
Cida - cursista do Pólo Itaberaba, cidade, a qual resido com meus familiares, sou pedagoga e exerço a função
de educadora na rede municipal e por isso é mister está na busca da construção de novos saberes que
venham dinamizar meu trabalho em educação. E considerando a necessidades da aquisição de conhecimentos
nas áreas referentes às novas tecnologias, percebo que a proposta de sua tese de mestrado é viável e pode
dialogar com/para a socialização de saberes direcionados ao seu objeto de pesquisa .
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Apresentação
por ROSANGELA ALVES MOTA COUTINHO ITA-20091-HIS-G17 - quarta, 9 novembro 2011, 14:46
Olá Josi!
Sou Rosângela Coutinho, sou educadora da rede municipal de ensino da cidade de Ipirá, onde resido há 11
anos. Estou cursando História em Itaberaba, sou pesquisadora e prrocuro está sempre atenta as mudanças na
educação. Está no cuso com você orientando é um prazer , espero que possa interagir a altura.

Re: Apresentação
por IRACEMA MATOS BAR-20091-HIS-G11 - terça, 8 novembro 2011, 19:21
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Olá Priofª Josenilda,
Tenho muito interesse em participar de todo evento que contribui para a melhoria da qualidade da
educação. Espero ter uma boa participação e contribuição neste trabalho de pesquisa sobre educação online.
Sds,
Iracema Matos
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Apresentação
por CRISTIANE BEZERRA DOS SANTOS PRATES FSA-20091-HIS-G14 - quarta, 9 novembro 2011, 08:00
Bom Dia!
Colegas e Professora!
Sou Cristiane Prates ,moro em Feira de Santana do grupo 14.
Gostei do tema do projeto, espero que posso ter bastante o que passar ao grupo e aprender com todos.
Abraço!
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Apresentação
por NOELY DA SILVEIRA SOUZA BAR-20091-HIS-G11 - terça, 8 novembro 2011, 23:58
Olá colegas e professora,
Sou Noely, casada tenho três filhos trabalho como professora de historia do Ensino Fundamental e médio em uma cidade
próxima a Barreiras.
Estou no curso de Historia, no polo de Barreira. Assim como a senhora gosto muito de inovações , por isso vou participar
desse novo desafio, pois tenho certeza que será muito significante para o meu conhecimento.
Noely.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Apresentação
por VIVIANE DOS SANTOS VITORIA ITA-20091-HIS-G17 - terça, 8 novembro 2011, 21:46
olá a todos!
Sou Viviane Vitoria, estudande do curso de História pelo polo de Itaberaba, cidade onde nasci e moro. Esta
será a minha primeira licenciatura onde busco ampliar meus conhecimentos, apesar dos obstaculos. Sou
empresária, casada, grávida do meu primeiro filho e não pretendo atuar na área da educação, mas nunca
sabemos pra onde os ventos vão soprar amanhã...
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Apresentação
por SILVANDIRA APARECIDA DOMINGAS DA SILVA ITA-20091-HIS-G17 - terça, 8 novembro 2011, 21:30
Sou Silvandira Aparecida, estudante do curso de História pela Uneb, sou casada tenho 3 filhos.
Apesar das dificuldades procuro o máximo esforçar-me.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Apresentação
por JUSCELIA AMORIM RODRIGUES ITA-20091-HIS-G17 - terça, 8 novembro 2011, 18:34
Olá sou Juscélia cursista da turma de história do pólo de Itaberaba,esta será a minha primeira
licenciatura.Espero que esse curso venha acresentar elementos novos na busca incessante doconhecimento.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Apresentação
por LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA BAR-20091-HIS-G11 - terça, 8 novembro 2011, 14:25
Sou Luciana Rodrigues, moro na cidade de Barreiras-BA, curso pela 1ª vez uma licenciatura, a busca pelo
conhecimento deve ser constante para quem quer cada vez mais se qualificar na área que atua.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Apresentação
por SIDIARA DE CASTRO CARVALHO ITA-20091-HIS-G17 - terça, 8 novembro 2011, 14:10
Sou Sidiara de Castro Carvalho Borges, estudante do curso de História na Uneb ead, no pólo de Itaberaba,
resido em Rui Barbosa, onde leciono em turmas da educação infantil e fundamental II.
A PROPOSTA DO CURSO É INTRIGANTE, POIS A EDUCAÇÃO PRECISA A CADA DIA SER
ENTENDIDA, QUESTINADA E ANALIZADA PARA TER BONS RESULTADOS.
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PARTICIPAÇÕES NO FORUM 1
Re: Proposta Forum 1
por VIVIANE DOS SANTOS VITORIA ITA-20091-HIS-G17 - domingo, 18 dezembro 2011, 19:12
Durante o século XVIII, mais prescisamnte a partir de 1823 com a Constituição Brasileira desse ano,
foi que desencadeou-se a formalização da educação para feminino (Lei de 15/10/1827). Seguindo
então as primeiras escolas, chamadas pedagogias, em todas as cidades e vilas. Emfim, lugares mais
populares do Império, em cumprimento ao que a Constituição determinava. Nessa época, as mulheres
que ensinavam as meninas eram consideradas menos capazes e também menos remuneradas do
que os homens.Só a partir da metade do século XIX que as oportunidades educacionais para as
mulheres cresceram, isso se deu com o aumento de escolas para meninas e a criação das Escolas
Normais. Mas somente no século XX que a entrada das mulheres foi intensificada, atrelando também
no mercado de trabalho. De lá para cá a figura feminina tem ficado cada vez mais comum tanto na
educação quanto em outras áreas de trabalho.
Re: Proposta Forum 1
por VIVIANE DOS SANTOS VITORIA ITA-20091-HIS-G17 - domingo, 18 dezembro 2011,
18:53
Isabel e Jose!
Em relação a tão simpatica Olga Guimarães, e já que foi ela a entrevistada do nosso polo,
resolvi coletar algumas informações sobre sua trajetória até os dia de hoje, pois sabemos
que ela faz o que gosta e não pretende parar por tão cedo.
Olga é a quinta filha de Nelson Alves de Guimarães Carvalho e Maria Isabel de Carvalho,
nasceu em Itaberaba-Ba em 28 de abril de 1944 em uma casa na Praça do Rosário.
Estudou na Escola Castro Cincurá, primeira escola de Itaberaba, Colégio Coração de Jesus,
Ginásio de Itaberaba, Escola Normal Santa Bernadete (Salvador-Ba -1961), UFBA-Escola d
Belas Artes (1967 a 1968, não concluiu), Ucsal- Curso de Pedagogia- 1975/76c/Adm.Escolar). Casou-se em 23/12/1967 com Cid Costa Magalhães e tem 3 filhos. Olga
dirigiu ao colegiais: Escola Criança Feliz, Escola Góes Calmon, Colégio Estadual de
Itaberaba, e coordenou o Colégio Estadual de Itaberaba, Escola de Educação
Arvoredo,Centro Educacional Ney Braga, Escola Rosalino Celestino de Jesus, Escola
Dr.Alberto de Morais e cursos adicionais à distancia. Também é autora de varias obras e
dedicou a sua vida a educação, além de ser uma exelente artista plastica.
Re: Proposta Forum 1
por ISABEL CRISTINA
DO ROSARIO BORGES
ITA-20091-HIS-G17 sexta, 16 dezembro 2011,
18:17
Re: Proposta Forum 1
por ISABEL CRISTINA DO ROSARIO BORGES ITA-20091-HIS-G17 - quarta, 14 dezembro
2011, 16:51
Josy
Conversando com colegas de trabalho sobre a educação em Itaberaba, me falaram que
uma escola que fica próxima a minha casa é bem antiga (inclusive já dei algumas aulas lá
com PST, mas como moro a pouco tempo aqui no município não tenho muitas informações
sobre as escolas, só agora é que estou buscando informações), então fui a escola e
perguntei se eles tinham um histórico da escola, então me passaram algumas infomações
que achei interessante pois cita a professora Olga Magalhães que é a pessoa com quem
vamos fazer a entrevista, inclusive na escola tem várias fotos em sua homenagem. Então
vou escrever as informações adiquiridas na escola do mesmo jeito que estar registrado lá.
" A escola Góes Calmon sediada a Av. Góes Calmon s/n anexa ao Colégio Estadual de
Itaberaba conforme consta a sua denominação do seu Regimento Interno, está autorizada
conforme ato de criação pela portaria 4098 D.O. do dia 11-06-1981 por parte da Autoridade
superior da Secretaria da Educação e Cultura do Estado da Bahia.
Em 1960 funcionava apenas por portaria de designação de professores. Inicialmente foi
denominada de Escola Lions Club por ter sido iniciada por este Serviço. Mais tarde, foi
denominada Escola Anexa ao Ginásio pelo seu objetivo de atender aos alunos da 3ª série
do curso pedagógico, aplicando os métodos e técnicas estudadas. Entretanto não havia um
ato específico de Constituição, funcionando nas dependência física do Colégio Estadual de
Itaberaba.
Conforme nosso Regimento Interno A Escola Góes Calmon foi inaugurada a 07 de abril de
1968, com depedências próprias, prédio iniciado pelo Lions Club e concluída com a ajuda
da Prefeitura Municipal. posteriormente foi ampliada para cinco salas pela Associação de
Pais e Mestres da referida escola, aumentando sua capacidade para abrigar 630 alunos nos
três turnos. Durante sua história a Escola Góes Calmon teve vários diretores, sendo a sua
fundadora a professora Olga Magalhães, tomando posse em 1962. No exercício de sua
gestão garantiu a instalação desta escola, através de seu bom desempenho e esforço
pessoal. A primeira professora a lecionar foi Maria Cristina Caribé Cincurá de Andrade a
qual trabalhava com uma sala de pré-escolar "
Enfim não são muitas as informações , mas nos mostra que está escola começou a
funcionar aproximadamente no meado do século XX .
Também fui informada que a escola que hoje leva o nome de Colégio Estadual Góes
Calmon e estar passando por uma fase difícil ou seja um processo para ser municipalizada
coisa que não tem agradado muito professores e alunos, inclusive já houve algumas
manifestações contra a municipalização.

Re: Proposta Forum 1
por ROBERTA OLIVEIRA XAVIER SILVA ITA-20091-HIS-G17 - sexta, 9 dezembro 2011, 23:49
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Josi,
Como já foi dito pelas colegas, é muito difícil encontrar registros sobre a Educação do município de Itaberaba.
Conversando com a professora aposentada Mercedes Correia, residente aqui nesta cidade, a qual começou a lecionar no ano
de 1960, contou-me algumas curiosidades desse período.
- As classes eram multiseriadas podendo ter entre 50 e 60 alunos, mas mesmo assim as professoras se preocupavam com o
rendimento dos alunos, e para isso contavam com a ajuda de pais voluntários que ajudavam na sala de aula a controlar as
crianças.
- O material usado pelas crianças era fornecido pelos próprios pais.
- A merenda escolar já era fornecida pelo governo.
- As punições anti-pedagógica existiam, entretanto eram evitadas. Já as pedagógicas eram incentivadas.
- Todas as atividades eram manuscritas, só muito tempo depois teve acesso ao mimeógrafo.
- As escolas eram administradas por uma Delegacia Escolar, que mais tarde passou a ser Coordenadoria Escolar, e os
professores fiscalizados por uma delegada escolar nomeada pelo prefeito da cidade.
Uma informação relatada pela professora Mercedes que me chamou a atenção era que a Secretaria de Educação do Estado
se preocupava com a capacitação do profissional, mandando-o para tomar curso para que o professor pudesse desenvolver
melhor seu trabalho, conscientizando o aluno de que ele deveria ser aprovado e sair da escola preparado. E foi o que
aconteceu com ela quando alguns anos depois foi nomeada para trabalhar no Ginásio de Itaberaba, como professora de
Metodologias e Práticas de Ensino no Curso de Formação para o Magistério, foi enviada para Feira de Santana para se
capacitar na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade Federal de Alagoas, para fazer a Licenciatura Curta
que lhe daria condições de lecionar no Curso de Formação par o Magistério, que na época contava com apenas três alunas.
Após a pesquisa, podemos ver a necessidade de se ter registros oficiais da história da Educação em qualquer município,
além de nos deixar mais curiosos pela busca de informações.
Re: Proposta Forum 1
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - segunda, 12 dezembro 2011, 20:37
Jose:
Na década de 40...
Foi a época em que Vargas governou o Brasil. Ele instituiu o salário mínimo e algumas lies trabalhistas. "Na
década de 40, no Brasil, iniciou-se um aumento das populações urbanas, avanço dos meios de comunicação
escrita e falada e modificações realizadas na estrutura do ensino em todos os níveis. Desde o período imperial,
O Brasil apresentava elevado índice de analfabetismo , pois durante séculos, o acesso à instrução no país era
privilégio das elites dos grandes centros urbanos no país. Depois da Segunda Guerra Mundial, o analfabetismo
começou a diminuir no País, graças à esforços de administradores públicos e de instituições de ensino privado,
os esforços pela diminuição do analfabetismo foram fortalecidos durante o governo do Presidente Dutra."
A professora entrevistada abordou esse período muito bem e que reflexos ele teve na nossa educação...
Prisilina, autora do Livro BARREIRAS conta sua História
por IRACEMA MATOS BAR-20091-HIS-G11 - sexta, 9 dezembro 2011, 14:34
Prisilina Ribeiro Fidélis de Carvalho nasceu em 22 de setembro de 1923, no Município de
Santa Rita de Cássia (BA), filha do casal Frederico Ribeiro Fidélis e Maria Ribeiro Fidélis,
ele exercendo a profissão de farmacêutico prático, conhecido por Dr. Raiz e ela prendas
do lar.
Quando ainda criança iniciou seus estudos no Colégio Santa Eufrásia, dirigido pela
Congregação das Freiras da imaculada Conceição, localizado no Município De Barra
(BA), concluindo ali o Curso Magistério. Formada prestou concurso público, através da
Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia. Foi nomeada para trabalhar na
zona rural do Município de Barra (BA). Transferida para Barreiras foi lecionar no Grupo
Escolar Dr. Costa Borges e mais tarde, no antigo Colégio Padre Vieira.
Durante 30 anos exerceu a mesma função: lecionar para crianças. Casou-se com Anísio
Lopes de Carvalho, radio-telegrafista dos Correios e Telegráficos, dessa união nasceu:
Kedma Sofia, Severo Cândido e Pedrita Martha.
Como a sua vocação foi sempre ensinar, nos horários livres alfabetizava crianças. Criou a
Escolinha Casinha Feliz, mais tarde denominada Escola Padre Anchieta, que funcionou
durante quase trinta anos.
Não conseguido frear a vocação de ensinar, já aposentada, idealizou e criou a Escola
Dedos Mágicos, tentado salvar uma tradição, quase em extinção, a arte manual. Hoje aos
oitenta e seis anos, continua lecionando na referida escola de artes manuais, dedicandose sempre a disseminação do conhecimento e da cultura.
CARVALHO, Prisilina Ribeiro Fidélis de, Barreiras Conta Sua História.
Re: Proposta Forum 1
por MARIA APARECIDA DE
SANTANA OLIVEIRA SEA20091-HIS-G20 - quarta, 7
dezembro 2011, 23:31
Professora Josenilda,
A pesquisa fundamenta conhecimentos, norteia a prática pedagógica. Para ser um bom
professor, implica em saber e querer pesquisar.

Re: Proposta Forum 1
por MARIA APARECIDA DE SANTANA OLIVEIRA SEA-20091-HIS-G20 - quarta, 7 dezembro 2011, 23:23
As leituras dos textos do AVA, os vídeos nos fazem refletir o processo educacional dos municípios
em estudo. Por meio de relatos também se pode fazer uma analogia do ensino antes e em dias atuais.
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Certamente, todos alicerçaram suas práticas em uma educação bancária, como descrevia Paulo Freire.
Ensino onde o professor era o detentor do saber. Pensava-se que o aluno não tinha um conhecimento
prévio, então tudo partia do que o professor achava ser conveniente ensinar.
O ensino era partindo das letras soltas com o ABC, cartilha,cópias...Nossa! tudo sem contexto.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder

Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por MARIA APARECIDA DE SANTANA OLIVEIRA SEA-20091-HIS-G20 - quarta, 7 dezembro 2011, 22:56
Professora Josenilda e colegas
Minhas contribuições neste fórum estão fundamentadas na história oral da minha família. Achei
pertinente a ocasião para relatar um pouco do processo educacional, o qual perpassou muitas
gerações. Sei que o tema em debate está relacionado aos municípios de Barreiras, Itaberaba, Feira
de Santana etc. Porém, o fato ocorreu em outro município, mas não perde a característica do
estudo.
Minha família morou por muito tempo na zona rural, no município de Andaraí, Chapada
Diamantina. Como não tinha escola, meus pais contrataram uma professora formada em magistério
para ensinar os filhos e esta, morou em casa por um ano. No ano seguinte, mudaram para a Vila de
Ubiraitá, município de Andaraí, para dar continuidade aos estudos. O ensino oferecido
contemplava até a admissão, de forma tradicional, com a prática da palmatória, castigos ajoelhados
aos grãos de milho ou feijão.
Quando comecei a estudar não alcancei os castigos já mencionados, porém ficava sem recreio
quando não decorava a tabuada. Sou a 22ª filha, sendo que tive 12 irmãos gêmeos. Como tantos
outros, os meus pais não tiveram acesso à escola.
No ano de 1983, mudei para a cidade de Seabra com os meus pais e em 1986 concluir o magistério.
O ensino também era tradicional, com avaliações só quantitativas. Como a cidade não oferecia o
ensino superior, só então em 2007, concluir a graduação em Normal Superior.
Exerço a docência desde 1986. Moro a um ano na cidade de Barreiras. Casada, tenho um casal de
filhos, Bacharel em Ciências Contábeis pela UNEB.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder

Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por MARIA CONCEICAO MENEZES SILVA DE JESUS ITA-20091-HIS-G17 - quarta, 7 dezembro 2011, 21:21
Jose,
Em relação a Educação do município de Itaberaba,observa-se que atualmente tem acontecido alguns
avanços como formação para professores, desenvolvimento de projetos como o Se Liga e Acelera com o
objetivo de alfabetizar alunos com defasagem idade/série, O pacto pela educação que tem como proposta
alfabetizar alunos até 8 anos.
O governo federal tem investido muito em recursos didáticos e tecnológicos com laboratório de informática
em algumas escolas só que muitas vezes não tem um profissional preparado para trabalhar com os alunos e
assim o instrumento fica sem utilidade.
Quanto a valorização do profissional deixa a desejar, pois o salário é baixo e muitos têm de trabalhar 40 e
60 horas para suprir as necessidades da família e assim não desenvolvem um trabalho de boa qualidade,
existem salas superlotadas sem auxiliar para a turma de primeiro ano que requer um atendimento
individualizado e o professor não tem condição de fazer o trabalho sozinho. Existe a falta de respeito ao
servidor que tem direito a licença prêmio e ficam três até quatro licenças acumuladas. Sendo a esducação
uma missão especial precisaria de mais compromisso ético e político por parte dos administradores em todos
os sentidos ( piso salarial, transporte, merenda , estrutura física...) fazendo com que os servidores
desenvolvessem seus trabalhos com satisfação sendo respeitados e valorizados, pois a educação de qualidade
é de direito de todos independente da situação social do indivíduo, e assim o município ainda tem muito o que
fazer para alcançar uma educação que comtemple a todos no mesmo nível social é preciso buscar soluções
para garantir aos alunos uma educação de acordo com a evolução do século XXI.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder

Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por MARIA CONCEICAO MENEZES SILVA DE JESUS ITA-20091-HIS-G17 - quarta, 7 dezembro 2011, 21:01
Jose,
Após fazer leitura do livro Fragmentos do Passado, de Arailza, pude conhecer um pouco da história do
meu município.
Apesar de poucas escolas públicas antigamente, o ensino era de qualidade, ministradas por
professores que trabalhavam por ideais e amor à profissão.
A primeira escola pública com sede própria foi a Escola Reunida: Castro Cincurá, fundada em 11 de
setembro de 1932, situada à Avenida Rio Branco e sempre foi mantida pelo Estado.
Além dessa havia a Escola dos Pobres, na Rua Ramiro Pimentel (mais tarde foi demolida para fins
comerciais) A Everaldo Bacelar situada na Praça do Rosário e a Escola Centro Operário.
Por muitas e muitas décadas o Ginásio permaneceu particular e era mantido pela " Cooperativa Cultural
de Itaberaba Ltda, desde a sua fundação em 1983.
Os anos foram passando e para a felicidade de todos o Ginásio foi estadualizado com o nome "Colégio
Estadual de Itaberaba", em l8/02/70.
Também foi implantado em Itaberaba, nos anos 70, o "Mobral", Movimento Brasileiro de Alfababetização.
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Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder

Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por ISABEL CRISTINA DO ROSARIO BORGES ITA-20091-HIS-G17 - quarta, 7 dezembro 2011, 17:06
Noely
Gostei de sua fala, infalizmente muitas vezes falamos e até mesmo prometemos aos nossos alunos fazer
determinada coisas e de repente o sistema muda e ai como fica a situação do professor perante a turma?
Cito como exemplo você faz um projeto com a turma e promete que no final vão apresentar para toda a escola,
ai de repente você é informada que por algum motivo não poderá mais apresentar pois outra turma vai usar o
mesmo espaço( o qual você já havia reservado com antecedência), ai vai a pergunta da turma por que eles
podem e a gente não?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder

Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por ISABEL CRISTINA DO ROSARIO BORGES ITA-20091-HIS-G17 - quarta, 7 dezembro 2011, 16:45
Sivanivia parabéns pelos seus comentários, faço minhas as suas palavras, moro e sou professora aqui em
Itaberaba( a pouco tempo) e sinto falta de locais onde obter informações sobre como surgiu a educação aqui
no município. Já quem existe o site do município seria interessante que no mesmo falasse de educação, afinal
é como você citou o slogan do governo: EDUÇAÇÃO PARA TODOS, então estar na hora de começar a
divulgar a educação.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder

Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por NOELY DA SILVEIRA SOUZA BAR-20091-HIS-G11 - terça, 6 dezembro 2011, 15:41
Também concordo com a senhora professora a pesquisa é realmente importantíssima quando se fala em educação,
principalmente para quem estuda como nós, e também para todo educador, pois, hoje tudo ocorre rapidamente e se não
estamos atentos ás novidades logo as perdemos. É freqüente acontecerem coisas que para nos educadores seria importante
participarmos ou levarmos nossos aluno e por falta de atenção e a correria do dia a dia, nem ao menos ficarmos sabendo.
A poucos dias lá em Catolândia meus alunos não queriam fazer a prova do Avali, conversei com eles, falei que era
importante, e eles iam fazerem a prova. No dia da aplicação da prova não aconteceu. Adivinha por quê? Pelo simples fato
de não terem chegado às provas para todos os alunos, já que os responsáveis na escola não cadastraram todos,
principalmente os da extensão, na zona rural, local que trabalho. Quando entrei na escola a primeira coisa que ouvi de um
aluno foi é professora, é realmente importante a prova do Avali, deve ser que nós aqui do Mozondó é que não somos tão
importantes, fiquei literalmente com a cara no chão. Nessa situação ai faltou pesquisa por partes dos responsáveis,para
saber como agir nesta situação.As pessoas que fica á frente de uma instituição de ensino devem estarem muito bem
informado sempre.
Infelizmente muitas vezes falamos para nossos alunos para terem uma determinada postura diante de uma situação, e por
um motivo ou outros as praticaram totalmente ao contrario.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder

Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por VALDINELIA SILVA DOS SANTOS FSA-20091-HIS-G14 - terça, 6 dezembro 2011, 09:39
E uma educação que está se desenvolvendo principalmente nas series iniciais,pois se tem uma preocupação
maior com o aprendizado das crianças. Antigamente era uma educação com os métodos tradicionais onde se
aprendia mas não tinha o resultado muito satisfatório como as crianças estão tendo pois não vão para a escola
obrigada , mais por motivação das pessoas que fazem uma educação voltada para satifazer uma sociedade
desmotivada.
Re: Proposta Forum 1
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - segunda, 5 dezembro 2011, 20:17

Também penso igual a você, abs
Re: Proposta Forum 1
por Josenilda Pinto Mesquita CC - sábado, 3 dezembro 2011, 21:08
Olá Janete,
É importante ir a pesquisa.
Obseerve que só a educação online possibilita isso que fez. eu escrevi algo que nao compreendeu, você
refletiu questionou (ação), eu respondi voce fez outra reflexao com base no que escrevi e foi em busca de
fontes (outra ação), fez outra reflexão e mais uma ação postando aqui no fórum.
Só uma pratica pedagógica em rede possibilita esta açao e reflexão com interação tantas vezes, percebeu
isso? Esta é a proposta do curso, compreender esta pratica pedagogica para estudo da história.
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Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Proposta Forum 1
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - sábado, 3 dezembro 2011, 17:18
Pesquisei e achei esse texto o menor sobre a minha dúvida... Mesmo esclarecida por você, gosto de
complementações.
O termo axiologia (do grego axiologos, digno de ser dito) começou a ser empregado no começo do século para
designar o estudo dos valores que então se estruturava, no ciclo inicial abrangendo apenas os valores morais
e, subseqüentemente, os demais. Weber o emprega no sentido amplo.
O propósito principal de Weber consiste em estabelecer uma nítida distinção entre o registro dos fatos e as
avaliações valorativas. As ciências sociais lidam com fatos acerca dos quais determinadas épocas os
apreciaram de modo diferente (a escravidão, por exemplo) e em relação aos quais posicionam-se os próprios
homens de ciência. A distinção parece-lhe fundamental a fim de fazer progredir a investigação. Insiste em que
os sociólogos dificilmente chegarão a um acordo quanto à maneira de avaliar este ou aquele fato. Contudo,
proposta e aceita a escolha saberão como estudá-lo de modo sistemático e de forma que suas conclusões
possam ser aceitas ou refutadas considerado apenas o método empregado na análise. Assim, o procedimento
científico recomendado para as ciências sociais é o que denominou de neutralidade axiológica.
Fonte:http://br.answers.yahoo.com
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Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - sexta, 2 dezembro 2011,
13:22
Josenilda:
Estive analisando aqui em textos que "o percentual de analfabetos no ano de 1900,
segundo o Anuário Estatístico do Brasil, do Instituto Nacional de Estatística, era de
75%."
Que situação! É uma pena que temos ainda na atualidade um grande número de
analfabetos funcionais.Isso é muito sério. No nosso estado então...
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Proposta Forum 1
por Josenilda Pinto Mesquita CC
- domingo, 27 novembro 2011,
00:43
Noely e Janete,
Devemos levar em conta que o contexto em que provavelmente esta professora
estava inserida era diferente. Quem eram estes alunos dela? Quais os seus objetivos
ali naquela sala?
A realidade da educação hoje é muito diferente...e justamente por isso precisamos
compreender este passado, para entender o presente ou pelo menos refletir sobre
isso e buscar uma solução.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Proposta Forum 1
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - sábado, 26 novembro 2011, 14:19
Noely,
O que ela nos falou, realmente é o que está acontecendo mesmo na atualidade, um grande
desentendimento entre alunos e professores...
Não há um respeito mútuo entre ambos... Como a educação de antigamente.E a
aprendizagem era mais positiva, exceto os castigos que eram severos, mas a disciplina era
fundamental.E hoje o que mais se discute na escola é a questão da indisciplina existentes nos
alunos... Abs
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Proposta Forum 1
por JANETE DOS
ANJOS VIETH BAR20091-HIS-G11 sexta, 25 novembro
2011, 21:24
Jose, complementando sobre a história da educação...
OS PROFESSORES PRIMÁRIOS E A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS: ALGUMAS VISÕES
Nessa conjuntura, um grupo muito específico de agentes sociais também não deixou de
oferecer suas idéias, arquitetar planos e tomar iniciativas em prol da educação da infância: os
professores das escolas públicas primárias da Corte. Manifestavam suas insatisfações com a
política de Instrução Pública estabelecida pelo governo - notadamente os baixos salários, - e
por meio de longo processo de diálogos, discussões e lutas com as autoridades, reivindicavam
a melhoria de sua classe e a valorização do ensino público23.
Para os professores, a instrução e a educação da criança estavam intrinsecamente
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relacionadas à formação da nacionalidade. Segundo eles, aquilo a que chamavam "meninos"
era "nada menos que nação, que em tenra idade" passavam por suas mãos.
Por meio de seu Manifesto, os mestres de primeiras letras da Corte demostravam possuir
opiniões próprias a respeito da Instrução Pública e de sua função social. Revelavam conhecer
a situação do ensino em outros países e as "idéias liberais do século". Apresentavam aos
dirigentes do Estado, por outro lado, algumas críticas, reivindicações e sugestões que
apontavam para idéias e pensamentos nem sempre coincidentes com os de seus superiores,
revelando que o embate em torno das questões educacionais era muito mais dinâmico e
contraditório do que se poderia prever, envolvendo inúmeros setores da sociedade imperial.
Em 1874, os mestres, representados por uma Comissão, apresentaram às autoridades
imperiais, em extenso relatório, os problemas enfrentados no cotidiano do ensino nas escolas
públicas. Neste documento, além de questões especificamente pedagógicas (métodos de
ensino, livros, material didático), os professores Philippe da Motta Correa de Azevedo, José
Manuel Garcia e João Rodrigues da Fonseca Jordão debateram assuntos fundamentais, como,
por exemplo, a sua "missão" de educar as crianças pobres da cidade24.
De um modo geral, a Comissão de mestres apontou, em quase todas as escolas, a falta de
material escolar, de carteiras e livros, os abusos dos professores na utilização dos espaços pois muitos reservavam a maior parte das casas para seu uso pessoal em prejuízo dos
discentes -, a freqüência irregular dos alunos e, o que foi considerado lastimável, a ausência
de uma uniformização dos programas de ensino na Corte.
Mais do que avaliar as condições materiais das escolas, a Comissão emitiu opiniões sobre as
matérias de ensino e atribuiu significados específicos à educação e à instrução das crianças.
Referindo-se à educação moral e religiosa, os professores argumentaram que era dever da
família transmitir os princípios religiosos e as noções de moralidade. Porém, a partir de suas
experiências no ensino e das condições da sociedade em que viviam, os mestres entenderam
que era preciso abrir uma exceção na idéia geral de que a educação pertencia ao âmbito do
pátrio poder. Segundo eles, o Estado deveria tomar para si a função de educar, pois a maioria
das crianças que freqüentavam as escolas provinham da "parte menos aquinhoada da
população, quer pelo lado da fortuna, quer pelo da educação."
Imputando um caráter pernicioso às famílias populares, a Comissão considerou a educação
doméstica prejudicial às crianças pobres. Portanto, para as classes pobres, as instituições de
ensino não se destinavam apenas a instruir mas, sobretudo, a educar, incutindo normas de
comportamento, hábitos e determinados valores culturais, em detrimento da cultura e dos
valores das próprias camadas populares. A intervenção do Estado nas famílias populares era
referendada e justificada pelo discurso dos professores primários.
Uma das motivações para a interferência do governo na organização familiar da população
pobre justificava-se, na visão dos mestres, pelas próprias necessidades sociais desses
setores. O trabalho das crianças, desde tenra idade, foi apontado como uma prática comum e
imprescindível às famílias populares. Os professores lamentavam não existir nas escolas
públicas uma preparação dos meninos para o trabalho, já que apenas as meninas aprendiam
um ofício: a prática de bordados e agulhas, considerada de grande utilidade para a formação
de hábeis costureiras e bordadeiras. O Estado, além de educar as crianças, teria a função de
prepará-las para o exercício dos ofícios. Mais uma vez, os professores demonstraram estar
integrados nas discussões sociais e propunham solucionar a grave questão do trabalho, tendo
como ponto de partida um determinado tipo de educação e de instrução popular.
No entanto, mais do que reafirmar o destino das crianças populares para o trabalho, os
relatores alegaram conhecer a "realidade" dos alunos pobres. Segundo eles, estes eram
empregados pelos pais nos serviços domésticos e em diversos ofícios. A atividade econômica
da criança pobre era fundamental para a família popular e, por esta razão, as escolas eram tão
pouco freqüentadas. Os alunos não podiam chegar à hora de entrada e nem dedicar tanto
tempo aos estudos. O único meio de resolver o problema seria, portanto, tornar a escola
primária um espaço completo de integração e formação das crianças pobres, incluindo a
instrução primária e profissional, e a educação moral e religiosa, que as preparariam para a
vida social, ensinando-as a reconhecerem o seu lugar e respeitarem as hierarquias da
sociedade em que viviam.
O perfil dos alunos das escolas públicas foi apresentado pelos professores da Comissão. Em
seus critérios de avaliação, os relatores utilizaram os quesitos idades religião e cor. Segundo
eles, a maioria das crianças tinha entre 07 e 14 anos, havendo um pequeno número entre 05 e
07 anos. Todos os alunos foram classificados como católicos. Quanto à cor, os membros da
Comissão afirmaram que a maioria era branca, indicando a condição de livres, com um número
pequeno de cor "parda", provavelmente formada de libertos, e um diminuto número de alunos
de cor "preta" - possivelmente africanos recém-forros ou, quem sabe, escravos e seus
descendentes livres - que predominava na escola de meninos de Jacarepaguá25.
De uma maneira geral, preocupados com a educação e a difusão da instrução primária entre
as crianças pobres, os professores primários demostravam concordar com o pressuposto de
que caberia ao Estado intervir no cotidiano das famílias populares, por meio das instituições
escolares, assistenciais e corretivas. Porém, mais do que uma simples convergência, os
mestres de primeiras letras estavam reivindicando a ação dos poderes públicos e da sociedade
em geral no sentido de promover a educação e a instrução da infância.
A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS NA PASSAGEM DO IMPÉRIO PARA A REPÚBLICA: UM
TEMA DE PESQUISA EM ABERTO
Como pudemos perceber, desde pelo menos a segunda metade do século passado, o Estado
manifestava a intenção de promover a educação e, desse modo, interferir no cotidiano das
famílias populares. Educar, no sentido de difundir valores morais e comportamentos, instruindo
por meio da alfabetização e do ensino de ofícios artesanais ou agrícolas, seriam ações
fundamentais para um Estado que necessitava manter hierarquias e distinções sociais em uma
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sociedade que implodia, tanto do ponto de vista de sua base - fim da escravidão - quanto em
relação à grande complexidade social.
Sob a forma de variados projetos e programas de ensino - criação de asilos, jardins de
infância, escolas primárias, colônias agrícolas e industriais etc - os dirigentes imperiais
lançavam seus olhares para as crianças e jovens. Visando educar e instruir as crianças, eles
sonhavam com a construção de uma nação na qual as hierarquias e as desigualdades sociais
permanecessem resguardadas, sob o manto de uma formação elementar comum e de uma
cidadania regulada e restrita para a ampla maioria da população.
Na passagem do Império para a República, os debates e reformas educacionais direcionadas
para as crianças e jovens integravam uma série de problemas sociais, políticos e culturais mais
amplos. O processo de abolição da escravidão, o movimento republicano iniciado com vigor a
partir dos anos 1870, os embates em torno de idéias e projetos para a reconstrução da nação,
desencadeavam uma série de conflitos e caminhos alternativos para a reorganização política
do Estado e para a reestruturação das relações sociais entre crianças e adultos, homens e
mulheres, livres e libertos, nacionais e estrangeiros, pobres e ricos, dominantes e dominados.
Em todos os aspectos, a sociedade e o Estado repensavam a si mesmos, buscando solucionar
impasses e imprimir novos rumos e direções ao país. O forjar de um ideal nacional, em
detrimento dos interesses regionais e das diferenças sociais necessariamente mantidas
enquanto hierarquias, estava presente nos diversos projetos e medidas educacionais
propostos para a instrução e a formação moral das crianças. A partir de meados do século XIX,
por meio das instituições de ensino e de um aparato educacional e correcional, as crianças e
jovens tornaram-se objetos de saberes e discursos científicos baseados nas teses médicas,
jurídicas, pedagógicas e psicológicas.
Com a proclamação da República, em 1889, o processo de discussões sobre a educação
infantil foi intensificado, com a entrada de novos atores sociais e novas problemáticas. A
ênfase no combate à criminalidade e à "vadiagem" das crianças e jovens nas cidades,
integrando um projeto mais amplo de controle social das relações de trabalho, despertou a
atenção de juristas e profissionais relacionados à prevenção e repressão dos "males sociais".
A própria construção da categoria infância redefinia-se. Diferenciações entre as crianças e os
então chamados "menores delinqüentes, abandonados e viciosos", lembrando-se as
expressões utilizadas pelo célebre Evaristo de Moraes, tornavam-se cada vez mais tênues e,
ao mesmo tempo, mais evidentes.
A educação das crianças e jovens continuou a representar um desafio para os novos dirigentes
republicanos, pretensos construtores de uma nova nação. A relação de reciprocidade entre
"crianças" e "escolas" estava, então, definitivamente estabelecida. A criação de instituições
educacionais, públicas e privadas, cresceu progressivamente. Nos primeiros trinta anos da
República, os Estados brasileiros, com autonomia constitucional para gerir o ensino primário e
secundário, implementaram políticas de instrução e educação, com destaque para a cidade do
Rio de Janeiro, então Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
No entanto, os rumos desses processos estão muito carentes de avaliações e análises. Como
já havia ressaltado a historiadora Mary Del Priore, não apenas a criança brasileira, mas os
processos formais e informais de educação nos séculos XIX e XX, infelizmente, ainda
constituem grandes lacunas nos estudos e pesquisas históricas.
Fonte: Crianças e escolas na passagem do Império para a República - Alessandra F. Martinez
de Schueler - Universidade Federal Fluminense
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Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por SIVANIVIA CARNEIRO DA SILVA ITA-20091-HIS-G17 - sexta, 25 novembro 2011, 21:04
Cida, além de investimento e mais organização, é necessário também que haja concordância entre as
diferentes modalidades de educação em nosso município. A forma pode ser até diferenciada, mas o objetivo
final não é o mesmo? Como diz o slogan do nosso governo: EDUCAÇÃO PARA TODOS. Fico imaginando a
quem o termo "TODOS" estaria se referindo, porque a realidade educacional em nossa cidade, ainda que tenha
progredido, ainda deixa a desejar. E tais progressões só se vê mascarando interesses pessoais e políticos,
portanto, mais uma vez afirmo que a educação parece não ser prioridade em nossa cidade.
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Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por SIVANIVIA CARNEIRO DA SILVA ITA-20091-HIS-G17 - sexta, 25 novembro 2011, 20:57
Josy,
observando os sites de Barreira e Itaberaba, alguns aspectos me chamou a atenção: ambas estão inseridas no
mundo tecnológico, possibilitando um acesso mais fácil de seus cidadãos e a outros à informação sobre os
mesmos, no entanto, a primeira possui um site "limpo" esteticamente, demonstra mais organização e uma
gama maior de informações, inclusive, sobre educação, o que me faz questionar se tal aspecto da nossa
cidade não tem tanta importância para ser citado nessa ferramenta? Afinal, trata-se do site oficial da cidade.
Cada site apresenta um histórico sobre a cidade desde seu surgimento até os dias iniciais, porém Itaberaba
não faz relação desse processo com a educação em nenhum momento, enquanto Barreiras disponibiliza
inclusive um histórico sobre a educação na região (PDF), relatando a importância da mesma, sua relação com
os momentos iniciais da cidade,etc. O que vemos é a supervalorização dos aspectos econômicos e políticos de
Itaberaba, como se nestes a educação não estivesse inserida/integrada. Se ela não foi relevante no início, será
difícil tê-la como prioridade hoje.
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Fontes:
http://www.barreiras.hpdesign.com.br/paginas/pdfs/pioneirosedu.pdf
http://www.itaberaba.ba.gov.br/
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Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por Josenilda Pinto Mesquita CC - sexta, 25 novembro 2011, 19:41
Olá Romana,
É isso mesmo... A educação formal em Barreiras data dos anos 1920. O que para mim já demonstra-se como
um processo tardio se comparado as outras cidades. Será que a atividade econômica da região contribuiu para
isso?
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Re: Proposta Forum 1
por EVARISTO SIMOES PIRES GALLOIS BAR-20091-HIS-G11 - sexta, 25 novembro 2011, 12:02
Prof. Aqui realmente é um caso anômalo.
Barreiras era e é ainda um grande município. A fundação de um Posto de gasolina entre Salvador/Brasília,
com um loteamento conjuntamente, deu o início do povoado Mimoso do Oeste. Se aprochegaram para estes
pagos gaúchos, catarinenses e paranaenses. A agricultura foi crescendo, e a necessidade de mão de obra.
Muitos baianos da chapada por aqui aportaram, pela oportunidade de emprego. Eniciam o plantio de café,
paulistas e mineiros; necessidade de mais mão de obra, outros aportes por estas terras.
Na realidade aqui em Luis Eduardo, temos alguns barreirenses no serviço público e no magistério...nada
mais...
O cordão umbilical foi cortado muito cedo. Nossas tradições e gostos não coadunam com a de Barreiras.
Evaristo
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Re: Proposta Forum 1
por ROMANA CAMPOS DE ALMEIDA BAR-20091-HIS-G11 - sexta, 25 novembro 2011, 11:04
No início do século XX não há registro de um prédio escolar próprio no município de Barreiras. As aulas eram ministradas
em casas ou na residência dos professores. A partir de 1920 foram criadas duas escolas municipais na sede do município
uma com o nome de Escola Municipal, em que era professor o Cap. Joaquim Raulino Sampaio, e outra chamada Escola
Popular, sob a regência de Francisco Luiz Pinto. Outras escolas foram criadas nos distritos.
Em 1927 foi inaugurado o primeiro grupo escolar de Barreiras o Grupo Escolar Dr. Costa Borges, que existe até hoje.
Nessa mesma década foi criada a primeira escola que oferecia internato o Colégio Federal Profissionalizante de
Aprendizado Agrícola, nove anos depois o colégio foi fechado por questões políticas. Até aqui se percebe a grande
influência que a religião exercia na educação, visto que, boa parte das escolas possuía professores e/ou diretores que eram
padres.
Fonte: http://www.barreiras.hpdesign.com.br/paginas/pdfs/pioneirosedu.pdf
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Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por ROMANA CAMPOS DE ALMEIDA BAR-20091-HIS-G11 - sexta, 25 novembro 2011, 10:41
Não se sabe ao certo quem foram os primeiros professores de Barreiras (embora pesquisas veem sendo realizadas na busca
por esses nomes). As famílias mais ricas da região enviavam seus filhos para estudar nos grandes centros e voltavam depois
de algum tempo com formações diversas: médicos, advogados, engenheiros, etc.
O primeiro registro relacionado à educação em Barreiras foi em 1908, publicado no jornal “Correio de Barreiras” segue:
"Resultado dos exames do 2º grau da Escola Pública Estadual, regida pela professora Custódia Torres Negrão, em 28 de
novembro de 1908, seguindo-se a relação dos aprovados. Segundo D. Ada Matos, constatamos que esta escola da qual foi
aluna, situava-se ao lado da atual igreja de Santa Terezinha. D. Ada diz ainda que a professora Custódia, irmã de Dr.
Augusto Torres, promovia um grande movimento cultural, ensaiando e apresentando com os alunos peças de teatro e
musicais”. Fonte:http://www.barreiras.hpdesign.com.br/paginas/pdfs/pioneirosedu.pdf
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Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por ROSA CAROLINA TAVARES SAMPAIO SILVA FSA-20091-HIS-G14 - quinta, 24 novembro 2011, 19:46
Feira de Santana é uma das cidades do país que mais se destacam no quesito educacional. O colégio Helyos
conquistou o 9º lugar no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2010, o 1º lugar na Bahia e o segundo
lugar no Norte e Nordeste. Na rede pública, o destaque é o Colégio da Polícia Militar. Há pouco tempo
inaugurado, conseguiu em 2007 o primeiro lugar no ENEM das escolas públicas de Feira de Santana. Há
também escolas católicas, como o Colégio Santo Antônio e uma parceiria da prefeitura com o SENAI.
A cidade conta com duas universidades, sendo a Estadual de Feira (UEFS) a única com sede no próprio
município. Há também a UNIFACS, que é uma universidade com sede na capital e campus avançado em Feira.
Há também outras instituições de ensino superior presencial e a distância, como a UNEF, FTC, FAT, FAN,
ENEB, UNOPAR, UNIDERP, UNISA além de sediar dois centros de educação tecnológica: a Associação
Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia (CETEB), no bairro Santa Mônica, e um campus do
Instituto Federal da Bahia, inaugurado em 2011.[54][55] Também foi anunciada durante agosto de 2011 a
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instalação de um novo campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia dentro do município.
Em agosto de 2011 foi anunciada uma greve dos professores da rede municipal. Na quarta-feira do dia 17 de
agosto, os professores realizaram um cortejo fúnebre nas ruas da cidade.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Feira_de_Santana
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Re: Proposta Forum 1
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - quinta, 24 novembro 2011, 16:08
Jose, a educação no período que vc busca era...
"A educação se baseava na Pedagogia Tradicional. A pedagogia tradicional é uma proposta de educação
centrada no professor cuja função define-se por vigiar os alunos, aconselhá-los, ensinar a matéria e corrigí-la.
A metodologia decorrente de tal concepção tem como princípio a transmissão dos conhecimentos através da
aula do professor, freqüentemente expositiva, numa seqüência predeterminada e fixa, enfatiza a repetição de
exercícios com exigências de memorização .
Valoriza o conteúdo livresco e a quantidade. O professor fala, o aluno ouve e aprende. Não propicia ao sujeito
que aprende um papel ativo na construção dessa aprendizagem, que é aceita como vinda de fora para dentro.
Muitas vezes não leva em consideração o que a criança aprende fora da escola, seus esforços espontâneos, a
construção coletiva.
A figura do professor como detentor do saber é uma força motriz nessas escolas.
A função primordial da escola, nesse modelo, é transmitir conhecimentos disciplinares para a formação geral
do aluno, formação esta que o levará, ao inserir-se futuramente na sociedade, a optar por uma profissão
valorizada.
Na maioria das escolas essa prática pedagógica se caracteriza pela sobrecarga de informações que são
veiculadas aos alunos, o que torna o processo de aquisição de conhecimento, muitas vezes burocratizado e
destituído de significação.
A postura da escola se caracteriza como conservadora. No processo de alfabetização, apoia-se principalmente
nas técnicas para codificar/decodificar a escrita. A escrita espontânea da criança em fase de alfabetização não
é levada em conta, sendo a cartilha seqüencialmente seguida, a base do processo de alfabetização."
Fonte:http://br.answers.yahoo.com/question
E, em todas essas cidades pesquisadas,percebemos que não foi diferente. Abs
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Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por Josenilda Pinto Mesquita CC - quinta, 24 novembro 2011, 00:15
Olá valdinelia,
E o que me conta da historia da educação de lá?
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Re: Proposta Forum 1
por CRISTIANE BEZERRA
DOS SANTOS PRATES
FSA-20091-HIS-G14 quarta, 23 novembro 2011,
22:54
Boa Noite!
O municipio de Feira Santana vem de de origem dermarcada pelo comércio ,cidade
princesa do sertão com o foco ligado comercio que passa a cada dia no nossa regiao com
tanto crescimento economico ,a educação tambem apareceu,o avanco politico ,surgem as
primeiras escolas de educação normal com sede no centro de nome Anisio teixeira ,logo
temos o Instituto de educação gastão guimarães com o ginasio secundario e com umforte
avanco para o crescimento educacional do municipio e até mesmo formaçao para os
professores daquela epoca.
Assim mediante a tanto avanco e crescimento populacional ,Feira e uma das cidades com
números de escolas publicas e privada de amplo conhecimento,com uma grande
universidade estadual da Bahia ,entre outra formas de ensino para o avanço educacional
do nosso municipio.
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Re: Proposta Forum 1
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - quarta, 23 novembro 2011, 21:15
Professora Josenilda:
Após ler os textos indicados por você, percebi o quanto o papel social da mulher sofreu mudanças no contexto
educacional, que é nosso foco desse curso... O texto que relata sobre a Escola Normal de Feira de Santana,
por exemplo, tem uma descrição muito interessante e comum a todas as cidades da Bahia pois uma boa parte
eram fazendas... A origem da cidade surgiu em um espaço que era uma fazenda e que pertencia a um
proprietário cuja descendência era portuguesa e que se transformou num lugar de encontros para os viajantes
que ali frequentavam, e com essa frequência comercial ela foi se transformando em um ponto importante para
atividades comerciais, cuja atividades econômicas eram a agricultura, a indústria,fumo, carvão e as olarias.
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Como em qualquer cidade que está em constante transformações, a necessidade de comunicação mais
rápidas com outros lugares fez com que a construção de estradas fossem necessárias para o deslocamento
dessas pessoas.Isso eu observei entre as décadas de 40 até 70 onde a cidade teve um crescimento
demográfico muito rápido.Com a chegada até mesmo de imigrantes. Já década de 80,a uma forte migração
das pessoas da zona rural para a zona urbana(isso ocorreu em muitas cidades brasileiras),pois até a década
de 50 e 60 as pessoas se concentravam mais no campo. Mas assim, observando o crescimento demográfico
ocorrido na década de 80 é muito interessante observando que a Universidade surge em feira em 70, mesmo
que só funcionando seis anos depois, e isso foi um ponto relevante para esse povoamento, pois as famílias
almejavam uma qualidade de vida, que o campo não oferecia nessa época. Sobre a Escola que é o tema
principal desse texto também tem uma história belíssima,como a maioria das escolas brasileiras interioranas
surgiu a partir do século XX,como esse trecho do texto descreve:"essa Escola Normal de Feira de Santana
representa uma iniciativa de formação de professores associada à implementação da instrução primária na
Bahia." Então, como um espaço de formação para a instrução... O projeto surge a partir de 1926 e inicia seu
funcionamento no ano seguinte.Em Barreiras o Grupo Escola Dr. Costa Borges também surge nessa
década,foi uma instituição que recebeu muito estudantes de vindo de outras localidades e isso colaborou
também com o crescimento de Feira.O que percebi que é uma instituição tradicional, mesmo passando por
algumas mudanças tanto no nome quanto nos cursos, a gente percebe o quanto foi importante para o
desenvolvimento de Feira. na descrições trazidas no textos sobre os professores e alunos, percebe-se um
ensino bastante tradicional, mas os dados sobre ela são poucos. Por ser uma instituição pioneira, vejo que sua
contribuição foi muito importante para Feira de Santana.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder

Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por MARILU NASCIMENTO DA CRUZ ITA-20091-HIS-G17 - quarta, 23 novembro 2011, 17:44
A criação dos pólos de educação a distância é o novo desafio do momento, que permitirá o oferecimento de
cursos de graduação tradicional e tecnológicas, até a pós-graduação lato sensu. No final do ano passado, a
Metodista foi credenciada pelo Ministério da Educação para oferecer cursos superiores a distância – Portaria
MEC 4.386, de 15/12/05, permitindo que a Metodista ampliasse sua atuação nessa área.
Esta nova modalidade permitiu a criação do Campus EAD Metodista, uma nova concepção da Universidade,
compreendida a partir do mundo virtual, que permitirá que alunos dos lugares mais longínquos tenham acesso
a educação de qualidade que sempre primamos em oferecer.
http://www.metodista.br/jornal-metodista/78/a-evolucao-das-novas-tecnologias-na-educacao.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder

Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por MARILU NASCIMENTO DA CRUZ ITA-20091-HIS-G17 - quarta, 23 novembro 2011, 17:42
Gilsiane,
É por isso que os nossos alunos perderam a confiança na escola, especilamente a escola pública. Não se
deve fragmentar o ensino, mas reconstruir novas possibilidades de ensinar e favorecer a aprendizagem dos
alunos.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder

Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por NOELY DA SILVEIRA SOUZA BAR-20091-HIS-G11 - quarta, 23 novembro 2011, 12:03
Olá professora e colegas,
A minha preocupação com o desenvolvimento acelerado, como acontece hoje em Luiz Eduardo e Barreiras é também o
crescimento exagerado da violência,pois Infelizmente sabemos que mesmo com poucos avanços que estão acontecendo,é
visível que ainda estar bem longe de termos uma educação de qualidade, e também sabemos que não é regra, mas pessoas,
mais "educada”, tende-se menos para o mundo do crime, já que estas também estão melhores qualificadas para o trabalho.
E ai colega de Luiz Eduardo e demais colegas Concordam comigo?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder

Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por VALDINELIA SILVA DOS SANTOS FSA-20091-HIS-G14 - quarta, 23 novembro 2011, 09:39
Vou falar sobre o municipio de Anguera tenho ligações na educação lá.
A educação hoje está em outro patamar,a realidade esta melhorando. Hoje se tem a preocupação primeiro de
capacitar os professores dando o oportumidade
de novos desafios pois, a globalização atige toda a sociedade e assim a educação toma outro rumo e o
resultado é criança aprende mais e não se tem tanta envasão.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder

Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por NOELY DA SILVEIRA SOUZA BAR-20091-HIS-G11 - quarta, 23 novembro 2011,
02:05
Professora,
Évisível sim que ainda hoje, muito usem a educação para manipulação. Aqui em Barreiras, como em
Catolândia cidade que trabalho, muitos projetos do governo são perdidos por falta de interesse, ou
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muitas vezes por questões de política. Em cidades pequenas os cargos de maiores valores dentro da
educação, como em outras áreas são distribuídos de acordo aos partidos políticos, então eles
preenche as vagas com pessoas que eles querem trazer para o seu lado nas próximas eleições e não
com pessoas qualificadas aos cargos. Tudo isso corre por baixo dos panos, e isso é o de menor que
ocorre em alguns lugares, infelizmente.
No meu modo de pensar a política e a educação deveriam andar juntas, mas não nesse sentido, e sim
no sentido de buscar projetos para o crescimento educacional,tanto do aluno quanto a do professor.
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Re: Proposta Forum 1
por ROSANGELA ALVES
MOTA COUTINHO ITA20091-HIS-G17 - terça, 22
novembro 2011, 21:38
Boa noite Josi!
Explico sim.
A valorização regional deve ser prioridade no pensar histórico pois, a partir da realidade
vivida ou do conhecimento da formação baiana é que pode-se entender a história geral de
mundo.
Não sei se minha colocação ficou clara mas, acredito que pensar história é resgatar na
íntegra a própia identidade cultural.
Re: Proposta Forum 1
por JANETE DOS ANJOS
VIETH BAR-20091-HISG11 - domingo, 20
novembro 2011, 23:22
É só com Inez, ela tem nos arquivos... Menina ela tem tantas informações... Mas o fator
tempo que não deu para ficar mais com ela no dia que estive com ela(ontem), mas farei
isso por você,comunicaremos logo logo, e vou aproveitar e dialogar mais com ela.Ok?
Quanto a formação das professoras, foi a Inez que me passou,e é bastante comum com
relação as cidades que vc está pesquisando, não é?
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Re: Proposta Forum 1
por ROSANGELA ALVES MOTA COUTINHO ITA-20091-HIS-G17 - domingo, 20 novembro
2011, 22:44
Concordo Gilsiane, pois a proposta não é tão nova assim, o que precisa realmente ser
otimizado é a mudança do pensar histórico como algo 'exportado' e melhorado na
comunidade local sem participação direta das comunidades intituladas como menores.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Proposta Forum 1
por JANETE DOS ANJOS
VIETH BAR-20091-HISG11 - domingo, 20
novembro 2011, 21:11
Olá professora:
Estive ontem com a professora Inez Pitta,pesquisadora da história de Barreiras, e
conversamos sobre a educação antiga da nossa cidade. Ela me mostrou diversas
fotografias mas, essa que estou te enviando tem uma história diferente, foi uma das
primeiras escolas primárias de Barreiras, no qual funcionava em uma casa, mas ao
analisarmos a foto, ela não tem certeza se a escola funcionava com séries em horários
distintos ou em salas separadas. Ou se eram, multisseriadas. De acordo Inez,poderiam até
ser,por que na foto mostra crianças menores e crianças maiores mas, isso não é uma prova
concreta.
Como já sabemos,os primeiros mestres foram os jesuítas que se empenharam a construir a
educação no Brasil, mas dentro da sua própria filosofia.E
Já em Barreiras,de acordo Inez, essa pode ter sido a primeira ou uma das primeiras escolas
mais antigas, antes do Costa Borges que surgiu em 20,ela comprova isso pois existe uma
pessoa na foto que na época já frequentava esse local e isso foi por volta 1904, por isso
essa incerteza... As escolas funcionavam em espaços muito pequenos.Como em um único
espaço, sem outras áreas.Mas ,além dessas informações ela conta que só a partir de 1891
após a emancipação da cidade, é que surgiram as escola mesmo...O que ela me relatou
que a primeira professora diplomada foi nomeada pelo Estado em 1902. Quase todas as
professoras eram formadas em Barra ou em outra localidades quando podiam. Mas, o
ensino era tradicional como todos já conhecemos e sabemos como era. As primeiras
escolas não eram municipais e sim estaduais, só de pois de muito tempo que foi surgindo
aos pouco algumas escolas municipais que não tinham a denominação de públicas e sim de
municipais, e essas escolas funcionavam em pequenos casas alugadas. De acordo ela, a
denominação de "escola pública", só eram as do Estado , as municipais eram somente
municipal.
Mas, enfim, com o tempo essas instituições foram se desenvolvendo, como ela própria
relata na década de 70 por exemplo surgiu o teatro. E é isso, estou lendo para conhecer
mais sobre esse tema, abs
Re: Proposta Forum 1
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por CRISTIANI CARINA
NEGRAO GALLOIS BAR20091-HIS-G11 domingo, 20 novembro
2011, 20:19
Olá Josi
Agora passo a frequentar o AVA... Ufa! qta coisa neste final de semestre. Conciliar família,
casamento, casa, trabalho, faculdades e muito trabalho... adeus vida social. rsrsrs
Para falarmos de educação em nossos municipios, antes vamos fazer um resgate histórico
de como iniciou-se a educação na Bahia. A educação na Bahia deve-se de fato começar
com a educação dos grupos indígenas que aqui viviam quando os portugueses chegaram e
se apossaram do lugar. Como eles eram ágrafos e não deixaram registros escritos, a não
ser pinturas rupestres. Conhecemos seus hábitos e costumes através dos trabalhos de
arqueólogos e antropólogos.
Depois, só surge algum tipo de instrução formal com a chegada dos primeiros seis (06)
jesuítas em 1549, com o primeiro governador geral, Tomé de Souza, a quem ajudaram a
construir a cidade de Salvador (BA). A capital do Estado do Brasil antes de ficar pronta já
surgia a escola para ler e escrever, designada a filhos de colonos.
Só mais tarde que os jesuítas instituíram as missões indígenas em aldeias administradas,
onde criaram primeiras escolas de ler e escrever, e também criaram colégios nas principais
vilas e cidades (Salvador, Piratininga, depois Rio de Janeiro, Vitória, etc.).
Com a expulsao dos jesuitas Pombal criou o subsídio literário para custear a instrução, e
Aulas Régias, com professores pagos pelo erário real. Com a independência brasileira, d.
Pedro I outorgou uma constituição em 1824 onde determinava que o ensino primário seria
gratuito nas escolas públicas, porém só foi regulamentado em 1827, no qual estipulava a
criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e localidades mais
populosas do Império. Na Bahia somente em 1830 foi enviado uma resposta ao Ministério
informando tais necessidades.
Imaginem no interior da Bahia afora como ocorreu o processo educacional. Aqui em LEM a educação
tem pouca coisa pra contar, uma vez que o município só tem 12 anos de emancipado, mas nos
primeiros anos as escolas eram poucas e mantidas pelo municipio de Barreiras.
Um abs (voltaremos a conversar)
Cristiani Negrão Gallois
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Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por GILSIANE BRITO LEAO DE OLIVEIRA ITA-20091-HIS-G17 - domingo, 20 novembro 2011, 18:20
Jose,
A experiência do meu pai na escola ocorreu por volta de 1958, numa escola da zona rural, era uma escola
municipal. Meu pai relatou que mais ou menos quinze crianças de idades variadas estudavam com ele, era
uma única turma. Nem todas as crianças estudavam, pois muitos tinham que ajudar nas atividades da roça.
Quem frequentava a escola, também precisava faltar para contribuir com as atividades da agricultura e
pecuária. Os materiais didáticos eram caderno,lápis, cartilha e começaca com o ABC. Também se fazia muita
cópia e ditado.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder

Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por ROSALIA BISPO DA SILVA FSA-20091-HIS-G14 - domingo, 20 novembro 2011, 18:04
Boa Tarde Professora!
Desculpa pela demora da postagem, infelizmente meu município ainda não tem o serviço de
Internet como nos demais dos polos acima relacionados. Aqui temos dificuldade de acesso
e ainda nas escolas que leciono não tem nenhuma disponibilidade de internet para docentes
e para discentes. Para muitos infelizmente é um sonho ter o acesso as redes e
principalmente à Educação inclusiva ficando difícil para que possamos desenvolver bons
trabalhos com nossos alunos.
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Re: Proposta Forum 1
por CLAUDIA MARIA
QUEIROZ DE JESUS
FARIAS ITA-20091-HISG17 - sábado, 19
novembro 2011, 14:49
JOSE OS COMENTÁRIOS RELATADOS DA PROFESSORA NANINHA, FOI EXTRAÍDO
DE UMA CONVERSA MINHA COM SEU FILHO JOSÉ, ONDE HOJE MIM PROCUROU
PARA FAZER UMA RESSALVA, OU SEJA QUE A SUA MÃE FOI CONTRATADA PELO
PRIMEIRO PREFEITO O DOUTOR VALDIR BARRETO E DOUTOR ETINHO, MAS COMO
JÁ TINHA POSTADO SEUS RELATOS SÓ ESTOU RETIFICANDO.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder

Avaliar...
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Re: Proposta Forum 1
por ISABEL CRISTINA DO ROSARIO BORGES ITA-20091-HIS-G17 - sábado, 19 novembro 2011, 14:42
JOSE E CLAUDIA, DONA NANINHA FOI SEM DÚVIDA FUNDEMENTAL NO PROCESSO DE LETRAMANTO
DO MUNICÍPIO. DESSA FORMA FOI ÓTIMO RELEMBRAR FATOS DESSA GRANDE MULHER.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder

Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por ROMANA CAMPOS DE ALMEIDA BAR-20091-HIS-G11 - sábado, 19 novembro 2011, 10:09
Professora não posso falar com muita propriedade sobre a história da educação no município de Barreiras pois
tem apenas nove anos que moro aqui. O pouco que sei é sobre a história do colégio no qual eu trabalho. Em
1948, a inauguração do Colégio Padre Vieira, foi realizada pelo professor e advogado José Seabra de Lemos,
o nome da escola foi dado em homenagem ao padre da época; este, com certeza, foi um marco importante
para a educação e para a cultura de Barreiras.
A princípio o Colégio Padre Vieira, funcionou oferecendo o Curso Ginasial de1º a 4º séries(nomenclatura da
época), por isso era conhecido por Ginásio Padre Vieira. Seu quadro docente era formado por professores e
pessoas cultas que moravam na cidade dando ao ensino um excelente padrão de qualidade.
Em 1951, foi criado o curso Normal e na década de 1960 implantou-se o curso de Contabilidade. Na década de
1950, o Colégio foi estadualizado e depois entregue à Fundação Educacional Custódia Rocha de Carvalho. O
Colégio Padre Vieira foi responsável pelo sucesso de grande número de seus alunos que obtiveram êxito em
vestibulares prestados em diversas universidades do país. Posteriormente, o renomado colégio passou a
enfrentar períodos de grandes dificuldades, quando foi municipalizado na década de 90.
Atualmente o Colégio Municipal Padre Vieira funciona em um novo prédio inaugurado em 2008, onde atende 1
150 alunos da Educação Infantil à 8ª série. No prédio antigo está instalada a UFBA ( Universidade Federal da
Bahia).
Fonte: www.barreiras.ba.gov.br
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Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - sexta, 18 novembro 2011, 18:10
Realmente Jose, estive lendo aqui que ,só "a partir da década de 1920(XX), encontramos
registros de escolas em Barreiras." De acordo o texto indicado por você.Como também foi
no século XX em Itaberaba.
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Re: Proposta Forum 1
por ROSA CAROLINA
TAVARES SAMPAIO
SILVA FSA-20091-HISG14 - quinta, 17 novembro
2011, 20:04
A Educação no meu município ´é muito fraco em relação ao ensino e também conta com a
falta de professores em sala de aula, o que muitas vezes prejudica aqueles alunos que
querem estudar, para ser alguém um dia. Existem muitos jovens que lutam pelo seus
sonhos que é fazer uma universidade, apesar da educação não investir muito neles, eles
procuram uma solução que é, na maioria das vezes, estudar sozinhos. O governo deveria
investir mais na educação, pois todos sabem que é a base para formar cidadãos direitos e
ter um futuro melhor. Deveriam investir nos sistemas de informação e comunicaçãoadequando para o mundo competitivo da produção científica e da inovação
tecnológica,remuneração e carreira dignas para os servidores técnico-administrativos e
recursos para efetivo atendimento às demandas do movimento estudantil,incluindo as
diversas políticas para redução da evasão e democratização da universidade pública.
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Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - quinta, 17 novembro 2011, 16:38
Complementando...
Realmente Jose, não tenho tantas leituras como você mas de acordo essa informação, foi em "1927, na gestão
do prefeito Amphilophio Lopes é inaugurado o primeiro grupo escolar de Barreiras, o Grupo Escolar Dr. Costa
Borges, que funciona até hoje, sendo sua primeira diretora a professora Guiomar Fábia da Rocha Porto. Só em
1961, é inaugurado o segundo grupo escolar, com o nome de Grupo Escolar Antonio Geraldo Rocha,
construído pelo então governador da Bahia, Dr. Antonio Balbino de Carvalho."
Sobre a educação como "domínio das massas", ainda vejo alguns resquícios dessa era.
Tem um blog sobre essa primeira escola.
http://www.blogger.com/profile/09600846187151091378
Imprimir os textos e já estou lendo, voltarei com uma argumentação mais consistente,abs
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Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por GILSIANE BRITO LEAO DE OLIVEIRA ITA-20091-HIS-G17 - quinta, 17 novembro 2011, 08:46
Cida,
Outro texto interessante é A educação na Bahia, tecendo memórias de Menezes que deixa claro a importância da realização
de projetos que visem resgatar a história da educação na Bahia e nos municípios. É preciso então, incentivo e
investimentos, das universidades e poder público no sentido de implementar condições para que estes empreendimentos
ocorram. E por que também não trabalhar a temática nas aulas de história?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder

Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por GILSIANE BRITO LEAO DE OLIVEIRA ITA-20091-HIS-G17 - quinta, 17 novembro 2011,
08:13
Jose,
Mesmo diante de tantas atividades, usufruir deste curso que se apresenta muito rico. A leitura do
texto sobre a educação na Freguesia de Nossa Senhora do Rosário do Orobó, me aproximou de
uma parte da história do meu município, Itaberaba, que antes não conhecia. Fica claro as
dificuldades enfrentadas para a implantação das primeiras escolas, o acesso restrito a estes
espaços, uma oportunidade para poucos. Lembrei dos meus familiares, principalmente avós, que
moradores da zona rural, não tiveram oportunidade de frequentar a escola, ficando analfabetos.
No entanto, mesmo não sabendo ler e escrever, reconheceram a importãncia do estudo na vida e
incentivaram os filhos a estudarem. Meu pai, conta que caminhava muitos quilômetros, para
frequentar uma escola, apenas com um caderno e um lápis, foi alfabetizado. Fico encantada com
esta história, relembro que não podemos deixar morrer estas informações, é preciso resgatar a
construção da nossa própria história.
Re: Proposta Forum
1
por JANETE DOS
ANJOS VIETH BAR20091-HIS-G11 quarta, 16 novembro
2011, 22:06
A educação de Barreiras iniciou com o antigo "Grupo Escolar", a escola Dr. José da Costa
Borges, como o Ginásio Padre Vieira, entre a Escolinha Casinha Feliz,foram as principais escolas
da década de 50 e que tinham por meta ensinar as classes de 1ª e 2ª séries primárias. A cidade
de Barra, contribuiu para que as mulheres barreirenses fossem estudar o normal e assim que
retornavam lecionavam na cidade, ou em outras regiões.O ensino era pautado numa linha
positivista,a história como a geografia estavam também centrados nos feitos históricos, na
história da Bahia e da cidade de Barreiras.
Fonte: http://www.barreirasbahia.com.br/noticias-barreiras/531-barreiras-conta-sua-historia
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Avaliar...
Re: Proposta Forum 1
por CLAUDIA MARIA QUEIROZ DE JESUS FARIAS ITA-20091-HIS-G17 - quarta, 16 novembro 2011, 16:13
UMA DAS PRIMEIRAS ALFABETIZADORAS DO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA-BAHIA: ANA FIGUEREDO
DOS SANTOS CONHECIDA COMO NANINHA
MARIDO: FRANCISCO MIRANDA DOS SANTOS.
FILHO: JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS.
LOCAL DA ESCOLA: SUA RESIDÊNCIA

A HISTÓRIA DO MUNICÍPIO O QUAL FAÇO PARTE É MUITO INTERESSANTE, E, TEM COMO
PERCUSSORA UMA MULHER, MÃE, ESPOSA E ACIMA DE TUDO GUERREIRA.
VENDO A NECESSIDADE DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS APRENDER O BÁSICO LER E
ESCREVER, ONDE VEIO DO UM MUNICÍPIO DE MACAÚBAS NA BAHIA, SABENDO LER,
ESCREVER,ENTRE OUTRAS HABILIDADES, RESOLVEU PASSAR O QUE SABIA.
ASSIM FOI À CASA DE ALGUMAS PESSOAS DA REDONDEZA EXPÔS SUA IDEIA DE ALFABETIZAR E
COMO NÃO TINHA UM PODER AQUISITIVO FAVORÁVEL EM TROCA SERIA PAGO UMA MENSALIDADE
PELOS FAMILIARES DOS ALUNOS. DESSA FORMA EM SUA RESIDÊNCIA A ESCOLA FUNCIONOU POR
MAIS DE UMA DÉCADA COMO PARTICULAR.
O PREFEITO E DOUTOR ETINHO TENDO CONHECIMENTO DA PRÁTICA BEM SUCEDIDA DE DONA
NANINHA A CONTRATOU PARA SER PROFESSORA DO MUNICÍPIO, ONDE ENSINOU DURANTE QUASE
TRÊS DÉCADAS AINDA EM SUA RESIDÊNCIA.
QUEM PASSOU POR ESSA ALFABETIZADORA SE EMOCIONA AO RELEMBRAR FATOS OCORRIDOS
DESSA GRANDE PROFESSORA E DAS TURMAS.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder

Avaliar...
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Re: Proposta Forum 1
por CLAUDIA MARIA QUEIROZ DE JESUS FARIAS ITA-20091-HIS-G17 - quarta, 16
novembro 2011, 16:13
UMA DAS PRIMEIRAS ALFABETIZADORAS DO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSABAHIA: ANA FIGUEREDO DOS SANTOS CONHECIDA COMO NANINHA
MARIDO: FRANCISCO MIRANDA DOS SANTOS.
FILHO: JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS.
LOCAL DA ESCOLA: SUA RESIDÊNCIA

A HISTÓRIA DO MUNICÍPIO O QUAL FAÇO PARTE É MUITO INTERESSANTE, E,
TEM COMO PERCUSSORA UMA MULHER, MÃE, ESPOSA E ACIMA DE TUDO
GUERREIRA.
VENDO A NECESSIDADE DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS APRENDER O
BÁSICO LER E ESCREVER, ONDE VEIO DO UM MUNICÍPIO DE MACAÚBAS NA
BAHIA, SABENDO LER, ESCREVER,ENTRE OUTRAS HABILIDADES, RESOLVEU
PASSAR O QUE SABIA.
ASSIM FOI À CASA DE ALGUMAS PESSOAS DA REDONDEZA EXPÔS SUA IDEIA
DE ALFABETIZAR E COMO NÃO TINHA UM PODER AQUISITIVO FAVORÁVEL EM
TROCA SERIA PAGO UMA MENSALIDADE PELOS FAMILIARES DOS ALUNOS.
DESSA FORMA EM SUA RESIDÊNCIA A ESCOLA FUNCIONOU POR MAIS DE UMA
DÉCADA COMO PARTICULAR.
O PREFEITO E DOUTOR ETINHO TENDO CONHECIMENTO DA PRÁTICA BEM
SUCEDIDA DE DONA NANINHA A CONTRATOU PARA SER PROFESSORA DO
MUNICÍPIO, ONDE ENSINOU DURANTE QUASE TRÊS DÉCADAS AINDA EM SUA
RESIDÊNCIA.
QUEM PASSOU POR ESSA ALFABETIZADORA SE EMOCIONA AO RELEMBRAR
FATOS OCORRIDOS DESSA GRANDE PROFESSORA E DAS TURMAS.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Proposta Forum 1
por ROSANGELA ALVES
MOTA COUTINHO ITA20091-HIS-G17 - segunda, 14
novembro 2011, 23:17
Como todo município baiano, Itaberaba iniciou o processo de educação pautado nos
modelos estaduais o qual priorizava a alfabetização de todos desde das série iniciais
até a EJA. Uma das grandes contribuidoras para a escolarização de muitas crianças foi
a Creche da URBIS. Deixo claro que ainda estou fazendo pesquisas sobre a temática já
que resido em outro município.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
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Re: Link para Video polo
Itaberaba
por JANETE DOS ANJOS
VIETH BAR-20091-HIS-G11 quarta, 11 janeiro 2012, 16:38

A professora Olga é um dos exemplos de dedicação a educação, e esse estudo
possibilitou-me a compreensão com relação a rotina da educação, que é bastante
diversificada... Desde a concepção tradicional...
E o mais interessante,é que ela ainda é muito atuante nessa área.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para Video polo Itaberaba
por NOELY DA SILVEIRA SOUZA BAR-20091-HIS-G11 - quarta, 11 janeiro 2012, 13:16
Realmente colega Evaristo!
É preciso milênios,e uma evolução muito grande, nos políticos e nas políticas publicas.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para Video polo Itaberaba
por EVARISTO SIMOES PIRES GALLOIS BAR-20091-HIS-G11 - quarta, 11 janeiro 2012, 11:24
Colega Noely!
Muito interessante tuas 2 colocações... VAI E VOLTA, O TEMPO PASSA, A DESVALORIZAÇÃO DO
PROFESSOR AUMENTA, E O ESTADO NÃO CONSEGUE FAZER JUS AO SEU PAPÉL COM A EDUCAÇÃO.
Precisaremos de milênios para que isto ocorra?
Evaristo
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para Video polo Itaberaba
por NOELY DA SILVEIRA SOUZA BAR-20091-HIS-G11 - quarta, 11 janeiro 2012, 10:46
A professora OLGA, frisa bem duas questão do que tem hoje na educação e que fazia muito falta em épocas
passadas e o que faz falta hoje mas que para ela era encontrado com mais Freqüência nos professores de
antigamente:
A primeira questão era a falta de locais bem estruturados para se trabalhar, mas nessa questão ela ainda
estava em vantagens, de outras comunidades como foi relatada pela professora Prisilina que chegou a lecionar
em baixo da arvores sentados em troncos e sem material algum, e vergonha maior e que aqui mesmo em
Barreiras um dia desse encontraram professores em baixo de lonas ministrando suas aulas Mas mesmo assim
concordo com ela hoje estar bem melhor mais não é o suficiente.Já que trabalho em um escola que é
emprestada pelo Município ao Estado e que ao sair do turno vespertino o pessoal da direção municipal tranca a
secretária,onde eles colocaram o laboratório de Informatica, e nos da noite que fazemos parte do Estado(eu
trabalho para o estado e para o município) ficamos apenas com as salas, uma sala dos professores, onde
guardamos nossos materiais e da escola e a cantina. Não temos um computador nem para digitação das
provas, voltamos ao mimeógrafos para o ensino médio.
Quanto à segunda questão “os professores, tinha mais interessem em transformar seus alunos em cidadãos
críticos e reflexivos , concordo plenamente com ela.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para Video polo Itaberaba
por NOELY DA SILVEIRA SOUZA BAR-20091-HIS-G11 - quarta, 11 janeiro 2012, 09:53
Colega Cristiani e demais colegas desse curso!
Não é a primeira vez recebo informações da professora OLGA,tanto antes como agora percebo a fortaleza que
é essa professora, a força de vontade de desenvolver um trabalho sempre melhor,como a escola na qual era
diretora e que conseguiu com a ajuda dos pais e da comunidade ampliar e transformar,e principalmente por
todas as informações que recebi de sua vida fora da escola,pode se dizer que a sua força como mulher,dentro
da família é ainda maior, como ela mesma deixa transparecer na entrevista.
A questão que ela coloca de não poder seguir a medicina junto com o irmão, já que sendo mulher não poderia
morar sozinha com o irmão, mostra as dificuldadese o preconceito enfrentadas pelas mulheres na época,e
também o autoritárismo.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para Video polo Itaberaba
por MARILU NASCIMENTO DA CRUZ ITA-20091-HIS-G17 - terça, 10 janeiro 2012, 23:58
Cristiani,Nas entrevistas com as professoras Olga, também a minha atenção se voltou muito para este
momento em que ela diz que naquela época os professores tinha vontade de ser professor, e tinha entusiasmo,
e procurava maneiras de melhorar sua turma, de condicionar o ensino a formar alunos mais solidários. Daí
podemos vê que mesmo em épocas diferentes, e que mesmo não sendo tão freqüente, ainda bem que alguns
desses conceitos ainda vigoram nossas instituições educacionais.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
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Re: Link para Video polo Itaberaba
por CRISTIANI CARINA NEGRAO GALLOIS BAR-20091-HIS-G11 - segunda, 9 janeiro 2012, 23:52
Para nós o ponto chave da entrevista da professora OLGA é quando ela diz que a escola pode mudar sim e
que a educação é o caminho para o desenvolvimento humano, porém é necessário que aconteça a pratica
leitora e escritora em nossas escolas, que nossos alunos sejam estimulados a isso.
Outra abordagem interessante é qdo ela cita que os professores na sua época tinha vontade de ser professor,
tinha interessem emtransformar seus alunos em cidadãos criticos e reflexivos.
Evaristo e Cris
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para Video polo Itaberaba
por CRISTIANI CARINA NEGRAO GALLOIS BAR-20091-HIS-G11 - segunda, 9 janeiro
2012, 23:38
Excelente a entrevista da professora Olga Magalhaes, que mostra as dificuldades das
mulheres em sua época "primaveril". Sua opção pela area pedgógica nos enche de amor ao
magistério.
Evaristo e Cris
Re: Link para Video polo
Itaberaba
por ISABEL CRISTINA
DO ROSARIO BORGES
ITA-20091-HIS-G17 quinta, 5 janeiro 2012,
23:20
A professora Olga diz que fez um teste vocacional no qual deu positivo para medicina, mas
pelo fato de ser mulher seu pai não a deixou ir cursar, sendo assim ela ingresso no
magistério que era o curso mais apropriado para mulheres na época. Mas para quem
conhece pessoalmente a professora acha que ela realmente nasceu para trabalhar na área
de educação ,visto toda a colaboração que já deu ao município em seus cinquenta anos de
trabalho e ainda continua trabalho e transmitindo seus conhecimentos.
Uma coisa que me chamou atenção na entrevista e quando ela falar das mudanças das Leis
e o período da ditadura militar. A professora também faz comparações das coisas que tinha
na escola na sua época com as que tem hoje e diz claramente que os professores tinham
boa vontade e que isso partia de dentro para fora ou seja a vontade de ser realmente
professor de ter o interesse em trasformar os alunos em pessoas solidárias.
Outro coisa interessante é quando ela diz que a escola pode mudar sim, e é fator de
desenvolvimento humano sim, desde que seja evidenciado a pratica leitora e escritora antes
de mais nada.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para Video polo Itaberaba
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - quinta, 5 janeiro 2012, 22:25
Gilsiane Brito:
Também assisti o vídeo da sua cidade, apesar de achar todas as entrevistas muito interessante. Cada uma
com sua singularidade, sua performance...
Mas, sobre o que você citou..
Que quando a professora busca sua formação, e isso é muito importante para conseguirmos seguir as
inovações educacionais,e o professor não para, se o professor realmente gosta do que faz ele tem que buscar
incessantemente, até após a sua aposentadoria.
O conhecimento é infinito, e ele precisa ser renovado todos os dias, senão ficamos para trás com relação as
informações cotidianas.
Achei muito interessante em ela ainda trabalhar, pintar e ser escritora além de professora, e faz muito bem a
mente dela e a profissão que ela continua exercendo.
Ela vivenciou duas leis importantes: A 4.024/61 e a
9394/96. Além disso, compreender e escrever trova e poesia não é para qualquer um não colega...
Abs.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para Video polo Itaberaba
por GILSIANE BRITO LEAO DE OLIVEIRA ITA-20091-HIS-G17 - quinta, 5 janeiro 2012, 22:03
Um aspecto muito interessante da entrevista da professora Olga é quando ela revela que muitos dos
conhecimentos adquiridos foram buscados por ela mesma, que investiu em sua própria formação. O seu amor
pelas artes também foi imprescindível para seu trabalho de educadora, com certeza a arte deu uma beleza
especial a seu trabalho. Fui sua aluna e sei que suas aulas revelavam seu prazer pelo ensino. Gostaria de ter o
mesmo entusiamo que ela pela educação mesmo após a aposentadoria.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder

Re: Link para Video Polo Feira de Santana
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - quarta, 11 janeiro 2012, 16:59
Olá Isabel:
São realmente guerreiras,como nós. Abs
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
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Re: Link para Video Polo Feira de Santana
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - quarta, 11 janeiro 2012, 16:56
Noely e colegas, reflitam mas não desistam de ser professores...
Verdades da profissão de professor...
"Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível. Mas, ainda que desejem bons
professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o
reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses
profissionais continuem sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e
responsabilizados pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho. A
data é um convite para que todos, pais, alunos, sociedade, repensemos nossos papéis e nossas atitudes, pois
com elas demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores, fica o convite para
que não descuidem de sua missão de educar, nem desanimem diante dos desafios, nem deixem de educar as
pessoas para serem “águias” e não apenas “galinhas”. Pois, se a educação sozinha não transforma a
sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Paulo Freire
Mas, o mais importante além de todos esses problemas, que somos pessoas utópicas, e pessoas assim não
desistem dos seus sonhos.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para Video Polo Feira de Santana
por EVARISTO SIMOES PIRES GALLOIS BAR-20091-HIS-G11 - terça, 10 janeiro 2012, 12:10
Realmente colega Marilu!
Estas cheia de razão em tua acertiva, mas coloco aqui que a bolsa família coloca os alunos em sala de aula,
mesmo que eles não queiram...
OBS- Não sou do PT
Evaristo
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para Video Polo Feira de Santana
por MARILU NASCIMENTO DA CRUZ ITA-20091-HIS-G17 - terça, 10 janeiro 2012, 01:31
Um ponto da entrevista da professora Valdecir que mim chamou muito atenção foi quando ela afirma que
naquela época o aluno freqüentava a escola porque queria estudar, porque precisava, porque ali estava seu
futuro.
Neste caso vemos as mudanças, visto que, hoje boa parte dos alunos só vão à escola por imposição dos pais,
já que eles não vê na educação elementos os quais lhes chame atenção.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para Video Polo Feira de Santana
por CRISTIANI CARINA NEGRAO GALLOIS BAR-20091-HIS-G11 - segunda, 9 janeiro 2012, 23:30
Gilsiane
O fato é que sempre tivemos uma vida dificil, enquanto mulheres. Concordo contigo, não só o AMOR é
suficiente pra enfrentarmos os desafios de nossa profissão, precisamos de entusiasmo e de politicas públicas
sérias.
Cristiani
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para Video Polo Feira de Santana
por NOELY DA SILVEIRA SOUZA BAR-20091-HIS-G11 - segunda, 9 janeiro 2012, 16:47
A professora Valdecir,também mencionou uma questão muito interessante e verdadeira, devemos estar
consciente de que nós não somos meros transmissores de conhecimento, em sala de aula, mas que também
somos receptoras de conhecimento.Concordo que quanto mais tempo estamos em sala de aula, mas
conhecimento adquirimos,já que o professor deve ser leitor assíduo e interagir com os alunos e demais
frequentadores do seu local de trabalho.
Sabemos que deveria ter professores específicos para cada disciplina mas infelizmente isso ainda não ocorre
no ensino médio,e que tem professor que passa vários ano reescrevendo os planos de aulas, e não enfrenta
outras disciplinas,nem séries diferentes por falta de interesse, por ser mais cômodo.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para Video Polo Feira de Santana
por NOELY DA SILVEIRA SOUZA BAR-20091-HIS-G11 - segunda, 9 janeiro 2012, 14:45
Professora Josenilda e colegas!
A professora Valdecir, me emocionou muito pelo amor a profissão, ela enfatiza muito bem o quanto é
importante fazer o seu trabalho com muito amor e responsabilidade. Tem um momento que ela cita um
determinado aluno que dava muito trabalho, e mostrava com algumas atitudes que podia fazer tudo que queria,
mas o que me chamou mais atenção foi ela dizer que esse tipo de aluno era os que ela mais se apegava, eu
sou desse time, pois esses são os que mais precisam de ajuda, que dar prazer em incentivá-lo, pois, assim a
sua vitória, nos dará uma sessão de dever cumprido, de estarmos levando a sério nosso trabalho.
O professor de hoje deve ser um pouco de tudo inclusive psicólogo, pois por traz de um aluno rebelde pode
haver vários problemas, que podem ser causados por vários motivos, desde familiares, de saúde, financeiros
etc. Sendo assim o professor tem que ter não só a sabedoria das disciplinas na quais atua mais também tem
que ter amor e muita paciência, e força de vontade, sendo que só pela remuneração que recebemos, não
sairíamos nem mesmo de casa. Nesse momento também entra a importância da participação da família. A
professora relata que hoje se busca mais a participação dos familiares, só que sabemos que hoje apesar de
mais solicitados, eles menos comparecem, principalmente os pais dos alunos mais problemáticos.Nesse caso a
escola tem que buscar, meios de trazer esses pais para a escola,quando procura eles o por que da ausência
eles sempre usa como a professora Valdecir coloca falta de tempo,pois trabalham muito,principalmente na
zona rural.
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Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para Video Polo Feira de Santana
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - quinta, 5 janeiro 2012, 22:37
Gilsiane, além disso,o que mais me impressionou na professora Prisilina, é quando ela cita que se o professor
não for um motivador das situações de aprendizagens, as crianças não conseguem raciocinarem nada, veja
colega... Ela ensinou numa época que o ensino era tradicional, mas perceba que, a sua maneira de lidar com a
educação já não acompanhava tanto o seu período, ela já era umas das educadoras nesse período que já
buscava uma "educação nova" e de qualidade. Isso já é de uma teoria muito depois,entende?!
Colega, a tradicional não buscava maneiras para que o processo de ensino fosse mediado... Professor/aluno.
Mas, ela foi uma teoria que proveu um diferencial para todas as demais abordagens que surgiram depois.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para Video Polo Feira de Santana
por GILSIANE BRITO LEAO DE OLIVEIRA ITA-20091-HIS-G17 - quinta, 5 janeiro 2012, 22:24
Janete,
O relato da professora nos faz refletir sobre nossa própria prática e os desafios constantes que temos
relacionados à uma formação que acompanhe a sociedade da informação. Outra época, novos desafios, novos
desejos e novos problemas. Hoje só o amor não é suficiente para enfrentarmos os desafios constantes, mas
precisamos de entusiamo para continuarmos na educação.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para Video Polo Feira de Santana
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - quarta, 4 janeiro 2012, 21:26
Obrigada colega Isabel.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para Video Polo Feira de Santana
por ISABEL CRISTINA DO ROSARIO BORGES ITA-20091-HIS-G17 - quarta, 4 janeiro 2012, 19:24
Janete
Parabéns pelo seu comentário, com todas as dificuldade enfrentadas somos vencedoras, tanto pelo fato de ser
mulher como pelo fato de ser professora e conseguir sobreviver em meio a tantos preconceitos e
descriminações.
Nas entrevistas temos três guerreiras, cada uma ao seu tempo enfrentando lutas e levando conhecimentos.
Conhecimentos esses que devem ter feito diferença na vida de muitas pessoas.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para Video Polo Feira de Santana
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - quarta, 4 janeiro 2012, 14:48
Professora Josenilda e Isabel:
O que eu percebi nesses relatos, é que viveram em uma época, que a satisfação das famílias eram colocarem
os seus filhos em uma boa profissão, e ser professor se enquadravam nesses padrões de famílias de baixa e
média renda, principalmente as moças. A dona Prisilina por exemplo, por ser filha única, os pais acharam
necessário, investir numa educação de qualidade naquela época, então a cidade de Barra era uma grande
referência em formação para professores. Muitas professoras antigas de Barreiras foram estudar lá.
Desde o Brasil Imperial que a educação vem sendo discutida, mesmo que sua proposta naquele período fosse
uma ideologia da Revolução ocorrida na França...
Mas, mesmo assim, ela foi se transformando, sofrendo diversas alterações no seu ideário, até chegar onde
chegou.
Penso nas pessoas que lutaram e lutam por uma educação mais democrática.
Desde a Constituição de 1891, já trazia algumas propostas onde era descrito que o ensino deveria ser gratuito,
mesmo sendo com um propósito de formar eleitores mas já era um começo. Todas as pessoas que tem
informações já conseguem discernir o que é certo ou errado.
Mas no caso do Brasil que foi diferente de outros países, onde a educação iniciou muito antes, por aqui, o
aumento de matriculados e escolas acontece na década de 20, um pouco antes, mas nesse período que há um
debate maior sobre a educação e o surgimento de muitas reformas realizaram campanhas para que a
população fosse alfabetizada. Muitos educadores nessa época, lutaram para que a população frequentassem
as escolas gratuitamente e com qualidade.
E, essas duas professoras,vivenciaram esses períodos, mesmo em épocas distintas, achei muito legal quando
é citado no depoimento da professora Valdeci, quando foi citado que os dias letivos eram menores em
comparação com a atualidade e que nenhum professor tinha coragem de participar de um movimento de
paralisação ou até mesmo greve.
Então, todas essas lutas que num período não podiam mas que com o tempo foram sendo declaradas, ou
melhor, ocorridas, fizeram com que os diversos parâmetros foram sendo modificados e alternados a cada
época.
E com a mulher não foi diferente, as lutas foram muitas.
Na Bahia mesmo, as pessoas negras por exemplo, foram frequentando a escola, aos poucos.
Com todas essas informações podemos compreender que não só as mulheres,como a educação brasileira,
foi se transformando aos poucos e que essas transformações aconteceram de maneiras diferenciadas em cada
lugar do nosso país e que mesmo assim,a resistência por parte de alguns governantes, não significou barreiras
e sim, muitas lutas.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para Video Polo Feira de Santana
por Josenilda Pinto Mesquita CC - terça, 3 janeiro 2012, 22:52
Olá Isabel,
Acompanhei a entrevista de Valdeci presencialmente e ela demonstra ser uma pessoa "Forte" , sabe aquelas
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pessoas que não deixam ser vencidas pela dificuldade, tipo você mesmo, que diz vou enfrentar, vai e faz as
coisas darem certo ( sabe do que estou falando)
Ser mulher na sociedade de hoje não é facil, o tempo todo nos deparamos com os resquicios patriarcais de
pensamento (quando é do interesse do capital) e independentes e emancipadas (dando um duro daqueles)
para atender ao sistema em busca das contradicões sociais que a alimenta.
Imagine o que era ser mulher naquela epoca de Valdeci e mais ser mulher, pobre e professora na epoca da
Professora de Barreiras?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para Video Polo Feira de Santana
por ISABEL CRISTINA DO ROSARIO BORGES ITA-20091-HIS-G17 - terça, 3 janeiro 2012, 18:19
Olá Josy
A professora Valdecir mostra o orgulho que tem em ser professora e diz que quando começou a lecionar o
ensino era tradicional, onde o professor era detentor do conhecimento, não existia troca de conhecimentos
entre professor e aluno como existe hoje. A educação era feita professor/aluno/conteúdo, sem recursos
didático.
Ela diz que a mudança na educação surgiu quando saiu do ensino tradicional para o construtivismo, sendo que
essa mudança pegou muitos professores de surpresa, coisa que acabou levando muitos a conservar um pouco
do tradicionalismo e alguns até mesmo conservando até os dias atuais.
Também cita que teve uma vida muito difícil, pois era moradora da zona rual, onde trabalhava para ajudar a
família plantando e colhendo produtos regionais, mas que a educação sempre foi prioridade em sua vida e que
se orgulha da história de sua vida, pois saiu da zona rural, tornou-se professora, lecionou várias matérias e
hoje coordena a Direc 02.
Durante a entrevista ela relata também a mudança de valores que vem ocorrendo na educação, tanto por parte
dos alunos como dos professores. Friza que quando começou a ensinar era 180 dias letivos os quais valia mais
que os 200 dias atuais pois na época não se falava nem existia greves e paralisações.
A professora passa segurança e conhecimento na área educacional e deixa claro que não podemos fazer da
educação uma brincadeira e sim trabalhar com amor e fazer através da educação um mundo melhor.
Re: Link para video Polo Barreiras
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - quarta, 11 janeiro 2012, 16:20
Também concordo com a D. Prisilina Noely...
Sobre a finalização desse curso...
Os objetivos propostos no início desse curso foram esclarecidos e confrontados com a análise dos
depoimentos, e foi possível concluir que a relação entre concepção de uma educação tradicional e a educação
atual, não são tão comuns, como pensávamos, e apesar de serem expressadas de formas distintas, ficou
esclarecido que o trabalho na organização escolar sem o professor, não seria tão "motivador".
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para video Polo Barreiras
por NOELY DA SILVEIRA SOUZA BAR-20091-HIS-G11 - quarta, 11 janeiro 2012, 08:54
Colega Janete Lembro bem dessa colocação da professora,no dia da entrevista,(não adianta os excessos de
materiais didáticos e formações, se o professor não for o motivador da situação...)Ela frisa que o método de
hoje é muito bom,porém falta mais motivação em sala e fora dela.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para video Polo Barreiras
por EVARISTO SIMOES PIRES GALLOIS BAR-20091-HIS-G11 - terça, 10 janeiro 2012, 20:44
Colega Janete!
A educação é como jogo de xadres; cada um faz seu jogo tentando chegar ao xeque-mate.
Evaristo
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para video Polo Barreiras
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - terça, 10 janeiro 2012, 20:36
Colegas educadoras:
Ao analisarmos as funções exercidas pelas professoras,as informações nos permitiram interpretar a realidade
social mediante as singularidades do trabalho dos professores no naquela época e ao analisar as
entrevistadas, elas responderam acerca da importância da educação naquele momento. Desse modo, pude
compreender que de acordo com os esclarecimentos das participantes, o ensino não podia ser ministrado de
outra maneira, pois o sistema daquele período não permitia nenhum avanço por parte das depoentes, com
relação as suas práticas pedagógicas...Era mesmo um ensino tradicional.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para video Polo Barreiras
por CRISTIANI CARINA NEGRAO GALLOIS BAR-20091-HIS-G11 - segunda, 9 janeiro 2012, 23:15
Isabel
Infelizmente os tempos são outros! Mesmo diante das dificuldades existentes Prisilina tinha um jeito brasileiro
de conduzir seu oficio. Talvez pelo fato de que, naquela epoca não era necessário trabalhar uma jornada tão
longa e cansativa (nos dias atuais professores trabalham 60 a 80 horas, pra sobreviver), ou seja, tinha mais
tempo pra se dedicar ao trabalho. Atualmente, deparamos com um quadro muito diferente no qual temos que
enfrentar de forma sabia.
Evaristo e Cris
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para video Polo Barreiras
por CRISTIANI CARINA NEGRAO GALLOIS BAR-20091-HIS-G11 - segunda, 9 janeiro 2012, 23:05
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E esse aparato tecnológico (atual) só fará sentido se o professor for MOTIVADOR em sala de aula. Motivação
citada por Prisilina em sua fala, no qual retrata de forma clara, sua necessidade em sala de aula.
Cris e Evaristo
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para video Polo Barreiras
por CRISTIANI CARINA NEGRAO GALLOIS BAR-20091-HIS-G11 - segunda, 9 janeiro 2012, 22:59
Continuando...
Em sua fala, podemos perceber que o acesso as formações de professores era inexistente, havia uma
preocupação individual do docente em buscar conhecimento e repassar aos seus pupilos, mesmo que de
forma tradicional, limitando-se apenas a quadro e giz. O que difere dos dias contemporaneos, onde podemos
contar com um aparato tecnológico em nossas escolas e na maioria das vezes nao sabemos utiliza-los ou a
coisa não funciona.
Como contemporanea de Prisilina, posso afirmar que naquele período os valores ainda eram respeitados,
professores e alunos eram respeitados e o que era melhor, os pais estavam sempre envolvidos com a vida
escolar de seus filhos. Coisa atualmente, difícil de se ver.
Cris
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para video Polo Barreiras
por CRISTIANI CARINA NEGRAO GALLOIS BAR-20091-HIS-G11 - segunda, 9 janeiro 2012, 23:02
Olá Colegas!
Assistir a minha querida professora Prisilina relatando fatos de sua vida profissional é MOTIVADOR. Não fui
sua aluna diretamente, mas estudei em sua escola. Na sua fala percebe-se o AMOR que tinha pela profissão
naquela epoca, coisa rara de se ver. Professora Prisilina tinha seu jeito especial de lecionar, mesmo diante das
dificuldades existentes (tudo normal, pois nada mudou. Continuamos com os problemas e as dificuldades em
outras gerações). O que nos chama atenção é metodologia adotada por ela, mesmo com a forte opressão que
havia, a aprendizagem acontecia, havia um compromisso por parte de pais, alunos e professores. Havia um
dialogo entre professor e alunos, no qual a partir desse interagir acontecia a troca de saberes e construção de
novos saberes.
Cristiani e Evaristo
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para video Polo Barreiras
por CRISTIANE BEZERRA DOS SANTOS PRATES FSA-20091-HIS-G14 - sábado, 7 janeiro 2012, 22:06
olá!
Estes envolvimento entre escola ,comunidade e aluno já existia desde os relatos passado pelas professora
tanto Valdeci como Olga ,onde elas relatam o apoio da comunidade para aumento das salas e crescimento do
números de alunos que continuavam o ginásio e passava para o nível superior.Já a professora Valdeci disse
que não era tão aberto para as avaliações e contextualizações dos conteúdos e sim do próprio professor,que
era a peça fundamental de autoridade no processo avaliativo e as vezes não usava objetivos quer envolve-se
totalmente a comunidade.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para video Polo Barreiras
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - sábado, 7 janeiro 2012, 15:45
Noely:
O importante que o planejamento deve ser um ato coletivo e que envolva uma troca de informações entre
professores, gestores, coordenadores, funcionários e pais. Abs
Re: Link para video Polo Barreiras
por NOELY DA SILVEIRA SOUZA BAR-20091-HIS-G11 - sexta, 6 janeiro 2012, 12:26
Realmente Janete a professora Prisilina, deixa transparecer que gostava mesmo de dar aulas, é tanto que
continuou com as aulas de reforço e também aulas de pinturas e bordados. Dona Prisilina deixou claro naquele
dia que concorda com os métodos de hoje, porém ela acredita que o professor deveria receber formações e
condições para ensinar seus alunos.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para video Polo Barreiras
por GILSIANE BRITO LEAO DE OLIVEIRA ITA-20091-HIS-G17 - quinta, 5 janeiro 2012, 22:14
Isabel,
O relato da professora Priscilina nos convida a refletir sobre a necessidade do professor aproveitar bem todos
os momentos das aulas, as falas dos alunos, as dúvidas, transformando situações cotidianas em
problematizações que sejam desafiadoras e motivem o grupo.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para video Polo Barreiras
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - quarta, 4 janeiro 2012, 22:24
Professora Josenilda:
No vídeo da professora de Itaberaba, que é a docente Olga, ela relata sobre as suas diversas atribuições como
a pintura e o ensino, que são duas coisas que são uma grande arte na vida de quem faz...
No ano passado ela completou 50 anos de magistério, pois iniciou sua carreira por volta dos seus 17 anos de
idade,cuja remuneração na sua época era como se fosse um salario minimo hoje.
na sua época o ensino seguia a proposta da LDB/61 , 4.024, onde as séries iniciais eram ministradas por um
único professor, até o alunos realizar o exame de admissão,que nessa época era obrigatório.
Após esses aluno passar nesse exame ele iria realizar o 1º grau onde ele estudaria disciplinas como
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OSPB,EMC e o ensino religioso, que a partir de um "decreto Lei 869/68, tornou-se obrigatória no currículo
escolar brasileiro a partir de 1969."
Já no ensino médio, o ensino estava pautado no técnico, a finalidade era formar pessoas para o mercado de
trabalho, e isso voltou na atualidade.
Mas, é muito interessante quando ela cita a escola Santa Bernadete, , o primeiros trabalhos em grupo, as
propostas escolares com projetos, os testes vocacionais que era muito comum os alunos realizarem, e que
muitas escolas ainda continuam realizando. Enfim, sua época também foi bastante conturbada, pois vivenciou
os princípios do governo militar.
Mas, o que senti falta na sua entrevista, foi a professora relatar a sua experiência na sala de aula, mas achei a
entrevista muito interessante, não deixa de ser um grande aprendizado para mim.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para video Polo Barreiras
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - quarta, 4 janeiro 2012, 21:33
Isabel, o que mais me impressionou na Dona Prisilina é que ela relatou que o mais importante na
aprendizagem dos alunos é a motivação, e ela relata que na sua época ela já buscava diversas alternativas
para ministrar as suas aulas, justamente porque o espaço que ocorria as aulas já não era tão confortável, então
a motivação seria uma forte aliada para que as aulas suprissem efeitos. Inclusive ela faz essa comparação com
os professores de hoje( na entrevista foi retirada), que não adianta os excessos de materiais didáticos e
formações, se o professor não for o motivador da situação...
Muito boa a professora Prisilina.
Abs colega
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para video Polo Barreiras
por ISABEL CRISTINA DO ROSARIO BORGES ITA-20091-HIS-G17 - quarta, 4 janeiro 2012, 19:05
Josy
Realmente as entrevistas foram enriquecedoras, até parece que foram planejadas por sido feitas dessa forma,
com pessoas de idades diferentes que colaboraram para educação em épocas distintas, com suas maneiras
própria de ensinar e acima de tudo com orgulho de ser professor.
Dona Prisilina, sendo a mais velha é um exemplo de vigor e descreve tão bem a forma como exercia o
magistério, as maneiras de se aplicava castigos , fala da famosa palmatória e como os pais agiam apoiando os
professores. Ela faz comparação com os dias atuais nos quais os professores tem que tem cuidado ao advertir
o aluno para o caso não ir parar na justica.
Também descreve o tempo que estudou como interna em um colégio de freiras, onde se tornou mestra e como
foi difícil suas primeiras aula ao ar livre em baixo de uma árvore(por não ter uma sala apropriada), mostra como
usava a criatividade nas aulas aproveitando fatos que ocorriam durante sua explicação, coisa que mudava
totalmente o conteúdo que estava sendo estudado. Achei isso muito interessante pois ela demonstrou
habilidade e conhecimento para vencer as dificuldades e carências da sua época.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para video Polo Barreiras
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - quarta, 4 janeiro 2012, 14:59
Olá professora Josenilda:
"Agora observe que precisamos estar atentos as entrelinhas, ao que não foi dito, mas que pode ser
percebido..."
Sim, essa sua frase nos remete a pensarmos de como podemos está atentos ao papel do educador frente a
sua época.
Em um texto proposto por você (Educação na Bahia - tecendo memória),relata claramente alguns processos
entre as décadas 20 a 80, que foram muitos modificações na área educacional.
Quando li, fiquei refletindo sobre os fatos que aconteceram nesse período com a educação de nosso estado. É
um texto bastante "rico".
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para video Polo Barreiras
por Josenilda Pinto Mesquita CC - terça, 3 janeiro 2012, 22:28
Olá Janete,
As entrevistas foram enriquecedoras mesmo. Dá para viajar nos relatos.. pois são de periodos distintos e
podemos com os depoimentos perpassar os diferentes periodos da historia.
Agora observe que precisamos estar atentos as entrelinhas, ao que não foi dito, mas que pode ser percebido....
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Link para video Polo Barreiras
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - terça, 3 janeiro 2012, 19:48
Tanto a professora Prisilina como a professora Valdecir gostavam de dar aulas. Pela
época, as duas vivenciaram o ensino tradicional.
No ensino tradicional o professora repassava os seus conhecimentos e o alunos deveria
memorizar sem questioná-los, apenas "decorar".
Todas as duas tiveram professores tradicionais, então aprenderam as suas práticas na
época que estudaram. Quanto a o ensino construtivista que a nossa colega Isabel cita,
realmente foi muito confuso na época, pois não havia uma proposta clara e objetiva,
apenas foi proposto em alguma "reuniões pedagógicas" e o professor que o aplicasse
como recebeu as informações...
Então se a professora não aprendeu a trabalhar com essas nova forma de ensino, fica
difícil,pois essas questão de ser um professor orientador e que fornece sugestões,
estimulam o pensamento, era um ato muito difícil para quem estava acostumado a penas
a repassar os conteúdos sem "ouvir" aluno questionar.
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Outra coisa que percebi que as duas, tiveram as suas origens na zona rural e saíram da
zona rural para aprenderem o oficio de mestre ( eram assim que eram chamadas...),
tornaram-se professoras.A professora Valdeci ainda trabalha, já a de Barreiras já está
aposentada há muito tempo, mas comenta sobre a sua profissão como se fosse um fato
bem recente.
Sobre os valores, as duas tem um ponto comum, os professores não se relacionam tão
bem com seu alunos como deveriam.
Sobre os dias letivos que eram menores do que a atualidade, mas quem era "louco" de
realizar uma greve ou uma paralisação...
A censura era demais.
Mas as duas deixaram claro que, "devemos fazer da educação algo prazeroso e que
devemos trabalhar com seriedade. Não podemos brincar de dar aula, e nem trabalhar
com os nossos alunos como se eles vivessem nas décadas de 40,50, enfim...
A educação vive uma transformação constante, e o educador precisa acompanhar essas
mudanças, com muita sutileza e determinação.
Resumindo os depoimentos das professoras:
"Os alunos de hoje não são os mesmos de outrora"...
Portanto, ainda acho a pesquisa, o estudo constante, as formações... O caminho...
Um professor bem informado sabe lidar com o novo, abs a todos.
POLO DE BARREIRAS
por JANETE DOS ANJOS
VIETH BAR-20091-HIS-G11
- segunda, 12 dezembro
2011, 19:38
Professora Josenilda:
Após a realização da entrevista:
01 - Como ocorreu em seu polo?
R- Fomos na casa da professora entrevistada no dia 07/12, acompanhadas da tutora
tecnológica professora Elba.Foi um momento muito prazeroso, pois a professora é uma
pessoa extremamente receptiva e muito inteligente.
02 - Quais as impressões que teve das informações do depoente?
R- Várias, ela nos impressionou muito, por ser uma pessoa idosa e que ainda possui uma
memória inexplicável, com relação ao período que lecionou.
03 - Já relacionou as informações colhidas em entrevista com os textos que fez leitura e
os dialogos do Forum?
04 - Como pensa hoje a história da educação do seu município?
R- Mudou muito. Não usamos mais a palmatória e nem alguns castigos
psicológicos,rssss...
As pessoas tem buscado inovar dentro da escola. As instituições em Barreiras tem
crescido muito,a uma forte ressignificação nos processos de ensino e aprendizagem.
Editar | Excluir | Responder
Re: POLO DE BARREIRAS
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - quarta, 11 janeiro 2012, 16:11
Professora Josenilda:
Após entendermos a educação da nossa cidade, sugiro que continuemos com outros cursos para que
possamos ampliarmos o nosso olhar acerca da questão aqui tratada. A partir de conhecimentos mais
aprofundados a respeito da atuação do professor em sala de aula e, trazendo as suas atribuições para a
sistematização da ação pedagógica na nossa atualidade.
Essa é uma foto dos primeiros grupos escolares daqui da cidade.

Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: POLO DE BARREIRAS
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - quarta, 11 janeiro 2012, 16:08
Diante das questões debatidas, os dados dessa pesquisa /curso, podem funcionar como fonte de informação
para a realização de outros estudos e aprofundamentos acerca das singularidades da ação do fazer docente
em sala de aula. Ao mesmo tempo, entendemos que essas informações servem para quem atua ou pretende
atuar na área de educação e, ainda, para aqueles que usarão dessas boas reflexões como fonte de
conhecimento e para aqueles que se vêem interessados pelo tema. Ademais, ressalto que os saberes
pedagógicos necessitam fazer parte tanto da rotina de um professor.E é muito importante para quem atua na
educação realizar esse paralelo entre a educação tradicional e a atual. Como é legal olharmos uma pessoa
com essa idade e escutá-la descrevendo tão bem o processo educacional na sua época. Isso é um grande
aprendizado para nós professoras, e uma releitura das nossas vivências e práticas pedagógicas. A Dona
Prisilina já teve uma escola, na qual fui aluna e aprendi muito com ela, mesmo sendo um ensino tradicional.
Isso é muito relevante para a nossa atualidade...
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: POLO DE BARREIRAS
por NOELY DA SILVEIRA SOUZA BAR-20091-HIS-G11 - quarta, 11 janeiro 2012, 08:38
Realmente Evaristo , também tive essa mesma impressão.Além do tradicional as professoras,tinha a mesma
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garra e poucas diferenças de pensamento.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: POLO DE BARREIRAS
por EVARISTO SIMOES PIRES GALLOIS BAR-20091-HIS-G11 - terça, 10 janeiro 2012, 20:49
Prof. Josenilda!
O grupo estava em férias merecidas, diga-se de passagem..., mas foi muito difícil baixar os textos para análise.
Evaristo e Cris
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: POLO DE BARREIRAS
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - terça, 10 janeiro 2012, 20:25
Colegas educadoras:
A educação necessita de educadores que nos momentos do seu planejamento busquem nas suas inquietações
novas atividades pedagógicas, e que devam serem discutidas e repensadas, desmistificando o conceito de
planejamento com a fragmentações que vem ocorrendo ao longo dos anos...
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: POLO DE BARREIRAS
por EVARISTO SIMOES PIRES GALLOIS BAR-20091-HIS-G11 - terça, 10 janeiro 2012, 12:05
...Realmente o que mudou foi a tecnicidade, a ferramenta "mor da educação atual", pois a volúpia do ensino
continua a mesma...
Evaristo e Cristiani
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: POLO DE BARREIRAS
por EVARISTO SIMOES PIRES GALLOIS BAR-20091-HIS-G11 - terça, 10 janeiro 2012, 11:36
Colegas!
Nas análises dos trabalhos realizados, em Feira, Itaberaba e Barreiras, chegamos a uma conclusão:
- A educação dos idos do século passado eram bem semelhantes, independende de regionalidades (mesmo
tendo suas peculiaridades particulares).
-Fizemos um comparativo com a educação interativa dos dias atuais e o grupo se surpreendeu as poucas
diferenças de pensamento entre as épocas. Comentamos muito sobre isto
Evaristo e Cristiani
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: POLO DE BARREIRAS
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - sábado, 7 janeiro 2012, 15:37
Noely;
Dizemos isso porque compreendemos que o professor é uma peça fundamental no espaço escolar, pois busca
integrar os envolvidos no processo ensino-aprendizagem mantendo as relações interpessoais de maneira
saudável, valorizando a formação dos estudantes e a sua, desenvolvendo habilidades para lidar com as
diferenças, com o objetivo de ajudar efetivamente na construção de uma educação de qualidade. Para que
todas essas metas sejam alcançadas nas instituições educacionais, é necessário que ele saiba desenvolver os
saberes necessários com relação a essas crianças, adolescentes, adultos, enfim, não importa a idade, mas
nunca deixamos de ser "professor"...
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: POLO DE BARREIRAS
por NOELY DA SILVEIRA SOUZA BAR-20091-HIS-G11 - sexta, 6 janeiro 2012, 12:56
A professora Prisilina nos deixou claro que apesar dela ter sido uma professora tradicional e
muito rigorosa, ela também soube cativar seus alunos e principalmente os pais que lhe deu
maior apoio para educar seus filhos.Ela nos contou que um aluno dela que deu muito
trabalho,Quando foi se formar, para um cargo muito importante mandou-lhe convite, e
ressaltou que devia tudo que estava acontecendo a educação que recebera dela.Lembro
que no momento que ela contou isso meus olhos se encheram de lágrimas.
Acredito que não importa a época, nem o método que usamos, se não nos entregar-mos
completamente ao nosso objetivo,que deve ser o de também transformar os nossos alunos
em cidadãos aptos em atuar nesse mundo tão competitivo, principalmente com sabedoria e
dignidade.
Re: POLO DE
BARREIRAS
por JANETE DOS
ANJOS VIETH BAR20091-HIS-G11 segunda, 2 janeiro 2012,
18:32
A educação feminina:
Quanto à educação formal das mulheres, era considerada heresia social tanto em Portugal
como no Brasil, a sua ausência acarretou uma imensa massa de mulheres analfabetas na
Colônia. Os preconceitos limitando o seu acesso ao mundo cultural trouxe-lhe muitos
prejuízos culturais. A educação letrada não era necessária ao sistema colonial, nesses
primórdios. Assim sendo, compreende-se que o pedido feito por parte dos indígenas no
começo da colonização só poderia ser recusado pela metrópole. Para os colonizadores, a
educação das mulheres nos moldes portugueses das tradições portuguesas as restringia ao
lar e ao respeito que deviam aos homens. As mulheres que quisessem aprender a ler
deveriam se dirigir aos conventos, instituições sob o poder da Igreja Católica, que tinham
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funções que longe de serem educacionais, eram econômicas e políticas. (Cf.DEBRET,1975)
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: POLO DE BARREIRAS
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - quinta, 29 dezembro 2011, 12:19
De acordo a professora, quando foi inaugurado o primeiro grupo escolar na década de 20, no qual a escola
recebeu o nome de juiz Dr. José Costa Borges que residia aqui. Quando inaugurada foi um fato histórico para a
cidade que ainda era muito pequena e ainda em um processo lento de desenvolvimento. No dia da
inauguração membro da Igreja Católica como outras pessoas ilustres estavam presentes para participarem da
solenidade e ainda realizaram um cortejo nas poucas ruas da cidade para oficializar a inauguração da
escola.Com direito até mesmo a cantar hino da escola, cuja letra é de Jadir Pamplona e música de
Adontina.Ainda no século 20 em meados de 1948, foi inaugurado o primeiro Ginásio que foi um ideal do
professor José Seabra. Foi um espaço que colaborou com a instrução da população barreirense e que até hoje
existe, sendo atualmente municipal.No antigo ginásio realizava as famosa provas de "admissão". Mas, a época
que a um maior crescimento com instrução foi em meados de 1918 até 1947, mais ou menos nesses anos... A
maioria das professoras primárias,primeiro ensinavam em fazendas ou em pequenos povoados, antes de vir
para Barreiras. Nessas fazendas pertencente a coronéis, ensinavam-se "as primeiras letras" aos filhos dos
colonos e a outras crianças que ali residiam. Mas , percebe-se que ainda, o acesso a educação era para
pouquíssimas pessoas. Segue uma foto da professora, abs à todos.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: POLO DE BARREIRAS
por MARIA APARECIDA DE SANTANA OLIVEIRA SEA-20091-HIS-G20 - terça, 27 dezembro 2011, 21:53
Como mudou o ensino do período em que a professora lecionou.Mas foi gratificante conhecer um pouca da
prática pedagógica e fazermos um paralelo com o presente.
Queremos hoje um aluno ativo,com seus conhecimentos prévios para partirmos deles e mediarmos o
conhecimento. Antes não levava em conta o que o aluno já sabia, entendia-se que o conhecimento nascia do
primeiro dia de aula.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: POLO DE BARREIRAS
por MARIA APARECIDA DE SANTANA OLIVEIRA SEA-20091-HIS-G20 - terça, 27 dezembro 2011, 21:46
Percebe-se que a forma pela qual o ensino se procede em dias atuais diferencia muito da época da professora
entrevistada. O ensino se fundamentava no tradicionalismo, o professor era o detentor do saber. Para o
professor o bom aluno era o que não ia de encontro as suas normas.
Hoje, queremos um aluno questionador, mas que também obedece as normas estabelecidas pela instituição de
ensino.
Porém os alunos querem só os diretos e deveres, o mínimo.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: POLO DE BARREIRAS
por MARIA APARECIDA DE SANTANA OLIVEIRA SEA-20091-HIS-G20 - terça, 27 dezembro
2011, 21:33
Pela intrevista com a professora em Barreiras nota-se que, a postura quanto a forma de ministrar o
ensino partia com a disciplina,compotamento, obediencia do aluno. Para fazer parte da classe
deveria em primeiro lugar obedecer a professoras e as regras estabelecidas.Para isso contava
com total apoio da família,o que muda muito em dias atuais. Os alunos não respeitam mais a
professora, a família não cumpre seu papel e tudo sobrecarrega a escola e esta, não dar conta de
exerecer sua funsão.
Re: POLO DE
BARREIRAS
por JANETE DOS
ANJOS VIETH
BAR-20091-HISG11 - quinta, 22
dezembro 2011,
13:22
Sobre a entrevistada de Barreiras:
Nome: Prisilina Ribeiro Fidelis de Carvalho.
Além de professora é escritora, realizou um trabalho com alunos da 5ª série do Grupo Escolar Dr.
José da Costa Borges, do 1º Ano Normal do Ginásio Padre Vieira e da 4ª série da Escolinha
Casinha Feliz, na década de 50 e que tinha por objetivo ser adotado nas classes de 1ª e 2ª séries
primárias da época.E que essas produções acabaram compondo o seu livro.
Algumas das suas características profissionais e pessoais:
No início do século passado. Nascida em 22 de setembro de 1923, em Santa Rita de Cássia,
município da região Oeste da Bahia, Prisilina, ainda jovem, mudou-se para a cidade de Barra,
importante centro cultural, educacional e econômico da época onde se formou como professora
primária no Colégio Santa Eufrázia, de propriedade das Irmãs da Imaculada Conceição. Ainda
jovem, como professora recém formada, foi aprimorar seus conhecimentos numa escola existente
em uma fazenda de Barra, na localidade de Curralinho. Foi casada com Anízio Lopes de
Carvalho,a professora Prisilina, como é mais conhecida, mudou-se em 1947 para Barreiras,
acompanhando o marido, então radiotelegrafista dos Correios e Telégrafos, que acabara de ser
transferido para assumir a gerência da empresa na cidade. Com o cargo de professora na Escola
Costa Borges e posteriormente no Ginásio Padre Vieira, período que o barreirense Antonio Balbino
de Carvalho Filho foi governador do Estado, Prisilina disse que enfrentou vários desafios, entre
eles um que ela faz questão de lembrar e que acabou originando a referida obra. “Entre as
matérias que deveriam ser ministradas por ela nas escolas estavam as de história e geografia da
Bahia e consequentemente a de Barreiras." Como era novata na cidade e não tinha conhecimento
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sobre o passado município, pedi aos alunos desses educandários que elaborassem pesquisas
sobre o assunto. Com essas pesquisas em mãos, percebi que para serem melhores assimiladas
por outras crianças, deveriam ser transformadas em forma de pequenos contos infantis e poesias,
como se Barreiras se transformasse numa personagem e falasse dela mesmo, de suas
curiosidades, tradições e cultura”, disse Prisilina.
O livro:
Só que essa coletânea de textos e poesias não chegaram a ser utilizados nas escolas e nem se
transformaram em livro didático como sonhava a professora, ficaram apenas no papel, no desejo e
na memória da autora. Apenas agora, passados mais de 50 anos, a professora Prisilina, resolveu
publicá-lo com o apoio de um parente que possui uma gráfica em Brasília. Então... Essa
professora ainda não parou de buscar "conhecimentos" Nós, enquanto educadores, não
paramos,não é mesmo?
Sds à todos.
Re: POLO DE
BARREIRAS
por JANETE DOS
ANJOS VIETH
BAR-20091-HISG11 - sexta, 16
dezembro 2011,
06:22
Josenilda:
Sobre a entrevista:
Percebe-se nitidamente, que na época em a que a professora
Lecionou, tinha uma grande preocupação em relação a
disciplina dos alunos. Não se instruía nenhum aluno se esse
não obedecesse as regras de boa convivência no meio escolar.
Os pais eram um grande parceiro da escola sobre o
comportamento dos seus filhos. Os conteúdos mais
trabalhados eram cálculos, gramática e interpretação textual.
Aqui na minha cidade a escolas só surgem a partir do século
XX, mas na maioria dos textos que li, constatei que, em boa
parte do Brasil, surgiram nesse período principalmente nas
cidades em desenvolvimento. Quando perguntamos a ela a
distinção da educação da época dela para a atual, ela disse
que hoje os recursos são inúmeros mas, os educadores não
dominam esses recursos com tanta clareza e a indisciplina
está muito em alta no meio escolar. No período que ela
lecionou, até em baixo de árvores ela já deu aula e era tudo a
partir de um improviso, não se seguia um horário de aula e
muito menos um planejamento escolar como acontece hoje em
dia. Partindo de algo real(um fato ocorrido, um pássaro que
aparecia naquele momento,um objeto novo no meio deles...),
eles desenvolviam a aula daquele dia.E assim era... Mas,
muitos alunos se sobressiam com essa metodologias se
tornando bons profissionais e conseguindo passar em exames
que ocorriam naquela época. Abs
Re: Polo Feira de Santana
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091HIS-G11 - quarta, 11 janeiro 2012, 16:50
Maria Aparecida e Juscelia Amorim:
É muito utópico quando falamos em educação mas,
ser educador é ser sonhador... Então, os nossos
sonhos são as nossas vontades e as vezes, as
nossas lutas cotidianas, então é inevitável a gente
enquanto educadoras não sonharmos com uma
educação de qualidade e gratuita. E, esse sonho vem
acontecendo há muito tempo, vocês analisam pelos
relatos das três depoentes. E para vcs duas, a
educação "mudou"?! Mudou sim... Então, nós
enquanto educadoras não podemos deixar de
acreditar nessas transformações que estão
acontecendo, mesmo que lentamente. Então
queridas, o importante é ensinarmos com motivação e
entusiasmo, mesmo que as barreiras nos
desmotivem. Abs. Até um novo "encontro".
Segue uma reflexão, para as duas:
"Se a educação sozinha não pode tranformar a
sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda."
Paulo Freire
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir |
Responder
Re: Polo Feira de Santana
por EVARISTO SIMOES PIRES GALLOIS BAR-20091-HIS-G11 - terça, 10 janeiro 2012, 20:59
Juscelia, cara colega de Itaberaba!
Mesmo não sendo educador, reconheço tua colocação. A "garra" tem que ser fundamental nesta profissão que
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hoje está subjugada ao estado.
A EDUCAÇÃO TEM QUE SER UM DOS PILARES PARA O CRESCIMENTO NO TERCEIRO MILÊNIO.
Agora uma perguntinha básica:
- As Tics conseguem fazer isto em teu município atualmente? Está ampliando sua area de atuação perante os
mais pobres?
Evaristo e Cris
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Polo Feira de Santana
por JUSCELIA AMORIM RODRIGUES ITA-20091-HIS-G17 - segunda, 9 janeiro 2012,
20:03
Janete,
O conhecimento é essencial para o intelecto do ser humano,por isso a busca por tal não
deve ser parada jamais.Essa historia da professora Prisilina é ao mesmo tempo triste(pela
não transformação do conteúdo em livro didático) e também fortalecedora pela garra e pela
persistência que ela nos traz em nunca ter desistido.
Re: Polo Feira de Santana
por MARIA APARECIDA
NERY PEREIRA ITA20091-HIS-G17 domingo, 25 dezembro
2011, 20:37
Janete,
São essas pessoas que sustetam nossa história educacional, demonsterando credibilidade
na Escola, nos profissionais e de modo geral em todos aquelas(as) com os quais lidou
objetivando o ensino e a aprendizagem. precisamos de professoras asim para melhor
aprimorar o ato educativo. São referenciais, que a história pode silenciar, talvez, mas a vida
se incumbirá de exemplificar o que se aprendeu e como se aprendeu, sem repreender, sem
excluir, mas com segurança e firmeza pára que a Escola fosse um espaço de pessoas
conhecedoras não apenas do saber científico, mas dos saberes plurais que tornam o ser
um verdadeiro cidadão(ã).
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Polo Feira de Santana
por JANETE DOS ANJOS
VIETH BAR-20091-HISG11 - quinta, 22 dezembro
2011, 13:10
Cristiane Bezerra:
A professora entrevistada aqui em Barreiras já é bastante idosa,mas com um conhecimento
enorme, e foi uma das primeiras a ministrar aulas em uma das primeiras escolas d Barreiras
chamada Dr. Costa Borges, inaugurada no século XX, em 1927.
De acordo alguns dados que consegui sobre essa escola, relata o seguinte: "A Escola
Municipal Dr. José da Costa Borges é uma escola antiga, inclusive a primeira escola da
cidade de Barreiras. Ela é relativamente pequena, cujo prédio apresenta apenas 5 salas de
aulas, atendendo 412 alunos, divididos no turno matutino (208 alunos) e vespertino (204)
alunos." É muito interessante... E, durante a entrevista ela descreveu que entrou nessa
profissão para lecionar na zona rural, até mesmos porque não havia outras profissões
acessíveis para as mulheres. Mas ela relata que se apaixonou e depois de algum tempo ela
foi ministrar aulas na cidade de Barreiras.O que ela ressalta é que nesse período não
existia tantos recursos pedagógicos como o professor na atualidade tem, mas as aulas
tinham um resultado positivo, as crianças aprendiam mesmo, mesmo sem um espaço físico
adequado e sem materiais pedagógicos necessários, mas isso não foi uma grane barreira
na época.
A disciplina entre os alunos era a "chave" do aprendizado.
Abraços.

Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Polo Feira de Santana
por CRISTIANE BEZERRA DOS SANTOS PRATES FSA-20091-HIS-G14 - quinta, 22 dezembro 2011, 10:11
Olá !
A entrevista com um professor de grande experiência para nós que estamos iniciando na área do ginásio
atual,mostra as grandes diferença positiva e negativa no processo de ensino apredizado da educação.
Como foi dito varias tranformações ocorreram,a infuência da comunidade dentro da escola era diferenciado os
contéudos e a forma de avaliar era ligada a só uma avaliação final (prova),onde não era aproveitadonada o seu
conhecimento prévio que o aluno já tinha para a contribuiçao para o desenvolvimento educacional ou seja a
maior superioridade era do professor os alunos eram mais presentes na sala de aula e mais obedientes a toda
docência com um maior respeito.
Já a opção profissional que foi dita pela professora Valdeci Mamona foi de que na epoca era a melhor opção ou
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oportunidade que exitia na zona rural,por se de familia pobre ela se engressou no magistério por amor e
oportunidade.
Mas passou bastante segurança e dedicação pela profissão onde atua hoje como supevisora de alguns projeto
e passa sua experiência a cada pessoa que esta ao seu lado.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Polo Feira de Santana
por ROSA CAROLINA TAVARES SAMPAIO SILVA FSA-20091-HIS-G14 - terça, 20 dezembro 2011, 18:55
Olá colegas! Também aprendi com a história dessa grande professora, pois ela tem uma lição de vida, mostra
o quanto ela faz aquilo por amor...ela te muito orgulho de trabalhar e fazer parte da educação.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Polo Feira de Santana
por ROSALIA BISPO DA SILVA FSA-20091-HIS-G14 - domingo, 18 dezembro 2011, 16:31
OLA COLEGAS,
A entrevista foi muito boa aprendi
muito com a professora Valdecir, ela tem uma historia muito bonita na educação e um
exemplo a ser seguido ,pois sabemos como está difícil a educação atualmente.
Re: Janete Vieth - Polo de
Barreiras.
por Josenilda Pinto
Mesquita CC - segunda,
19 dezembro 2011, 10:19
Olá Janete,
A proposta deste curso é pensar o ensino de história através da rede, neste caso a
educação online, prefiro este termo ao "educação a distância", pois sinto você e os outros
estudantes, bem proximos (e não distantes), mas "plugados", "online" no mesmo espaço,
território (web).
Pensando ensino de hitoria online, é possivel que ao final do curso na avaliação que
faremos do curso, apontar o que deste material poderemos incluir no nosso curso de
história, pois lembre-se o curso é nosso, meu, seu e de todos que fazem parte desta rede.
Que acha de propormos uma carta apontando o que pode ser sugeridos aos formadores?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Janete Vieth - Polo de Barreiras.
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - domingo, 18 dezembro 2011, 16:43
Esperamos, que após esse curso, os novos professores repensem as suas práticas...
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Janete Vieth - Polo de Barreiras.
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - quinta, 15 dezembro 2011, 10:45
Sim Jose concordo, mas pensar em EaD é também pensar no perfil do profissional que quer trabalhar com
essa modalidade. Eles precisam querer e ter muito paciência conosco, pois as informações on-line as vezes
chegam "distorcidadas". Outro fator, necessitam urgentemente instigar a gente nos fóruns e responder as
nossas mensagens, daí o curso daria mais certo, não achas?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Janete Vieth - Polo de Barreiras.
por Josenilda Pinto Mesquita CC - quinta, 15 dezembro 2011, 02:48
Olá Janete,
Você é sempre um doce, com palavras sempre carinhosas.
Podemos começar a pensar o que consideramos como uma prática pedagogica em rede eficiente e eficaz para
construçao de conhecimento em nosso curso, pois o curso nao é da coordenação ou dos professores
formadores, mas é nosso... de tod@s que fizeram o processo seletivo e estao aqui.
Penso que este espaço é um bom lugar para dialogar sobre qual é a ead que temos e qual a ead que
queremos .
Que tal? quer fazer este exercicio?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Janete Vieth - Polo de Barreiras.
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - quarta, 14 dezembro 2011, 08:09
Professora Jose:
Se todos os professores que trabalham com a modalidade EaD pensassem assim como a senhora, não
teríamos tantas insatisfações, tantas fragmentações com relação a aprendizagem... Mas, seu curso está muito
bom. Parabéns. Passe a sua experiência para os professores que "lidam" conosco.E para aqueles que virão.
Abs
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Janete Vieth - Polo de Barreiras.
por Josenilda Pinto Mesquita CC - terça, 13 dezembro 2011, 00:18
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Olá Janete e Isabe,
1. Quero agradecer pelos elogios a proposta, confesso que tem sido desafiador....pensar educação em rede e
executar um curso em meio a tantas criticas é complicado, mas que bom que esta correndo bem.
2. Parabéns pela iniciativa o curso se propoe a este dialogo mesmo, a troca de informações e a construção de
conhecimento coletivo, deixando as fragmentações e os mundinhos separados de lado.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Janete Vieth - Polo de Barreiras.
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - segunda, 12 dezembro 2011, 19:22
OLÁ ISABEL:
RECEBI SEU RECADO ADOREI.
"NÃO SUMA", VAMOS MANTER SEMPRE CONTATO.
O CURSO PRECISA DE PESSOAS ASSIM COMO VOCÊ.
GOSTEI DO SEU TEXTO. ABS
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Janete Vieth - Polo de Barreiras.
por ISABEL CRISTINA DO ROSARIO BORGES ITA-20091-HIS-G17 - segunda, 12 dezembro 2011, 17:54
INSTITUTO_PONTE_NOVA.PDF
Olá Josy e Janete
Gostei do texto sobre o Instituto Ponte Nova e estou postando mais um espero que gostem.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Janete Vieth - Polo de Barreiras.
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - quinta, 8 dezembro 2011, 08:18
Olá Josenilda, complementando a " fala" da colega...
Adorei sua proposta de curso, você é uma pessoa extremamente organizada em relação ao trabalho no
ambiente. Também tenho muitas indignações com relação ao andamento do curso mas... Trabalhos como o
seu e de alguns professores, nos ajudam a não desisti e sim persisti nessa licenciatura.
Sua proposta foi muito boa. Gostei mesmo.
Abs
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Janete Vieth - Polo de Barreiras.
por ISABEL CRISTINA DO ROSARIO BORGES ITA-20091-HIS-G17 - quarta, 7 dezembro 2011, 16:13
OLÁ JOSY
PRIMEIRO QUERO AGRADEÇER PELA SUA VISTA A NOSSO POLO (ITABERABA), E DIZER QUE FIQUEI
MAIS MOTIVADA A CONTINUAR A JORNADA DE ESTUDOS, MESMO COM OS PROBLEMAS QUE NOSSA
EAD VEM ENFRENTANDO, VOCÊ PASSA SEGURANÇA E ISSO ME FEZ BEM.
GOSTARIA DE FALAR QUE HOJE LENDO O TEXTO " A PRESENÇA DOS PROSTESTANTES NA
EDUCAÇÃO DA BAHIA ", POSTADO PELA COLEGA JANETE NO DIA 24/11, LEMBREI QUE EM SUA VISTA
A NOSSO POLO EM MEIO A NOSSAS CONVERSAS, FALEI DA ESCOLA QUE TINHA EM WAGNER E QUE
ERA BEM ANTIGA, E AO LER O TEXTO VI QUE FAZ REFERÊNCIA JUSTAMENTE A ESCOLA QUE LHE
FALEI, QUE É INSTITUTO PONTE NOVA, INCLUSIVE MEU IRMÃO(JÁ FALECIDO), ESTUDOU LÁ, NO
PERÍODO DE 1968 A 1972 NA ÉPOCA A ESCOLA TINHA UM PROFESSOR CHAMADO RAIMUNDO
PASSOS, PROFESSOR MUITO ADIMIRADO PELOS ALUNOS, SEI QUEM TAMBÉM PASSOU POR LÁ O
REVERENDO NEMIAS PASTOR DA IGREJA PRESBITERIANA DE WAGNER.
JÁ TIVE OPORTUNIDADE DE CONHECER O LOCAL ONDE FUNCIONOU O INSTITUTO E TAMBÉM DE
VER AS MUDANÇAS QUE OCORRERAM NA ESTRUTURA FÍSICA, QUE FOI AMPLIADA E PASSOU A
OFEREÇER CURSOS TÉCNICOS.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Janete Vieth - Polo de Barreiras.
por Josenilda Pinto Mesquita CC - quinta, 24 novembro 2011, 20:04
Obrigada Janete,
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Janete Vieth - Polo de Barreiras.
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - quinta, 24 novembro 2011, 16:04
Itaberaba.pdf
Texto - Itaberaba
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
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ANEXO B – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS
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Construçao do Roteiro
por Josenilda Pinto Mesquita CC sexta, 18 novembro 2011, 19:41
Deixe aqui sua pergunta para a professora que será entrevistada.
Editar | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por VALDINELIA SILVA DOS SANTOS FSA-20091-HISG14 - domingo, 4 dezembro 2011, 16:05
Quais os métodos que era usado para evasão escolar? E
o que é feito hoje para diminuir a evasão?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir |
Responder
Re: Construçao do Roteiro
por VIVIANE DOS SANTOS VITORIA ITA-20091-HIS-G17 - sábado, 26 novembro 2011, 21:30
Qual a sua opinião a respeito do polemico kit anti-homofobia do mec, mais conhecido por kit-gay? Ele ajudaria
as crianças e adolescentes a conviver com as diferenças e consequentemente diminuir os casos de bulen?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por VIVIANE DOS SANTOS VITORIA ITA-20091-HIS-G17 - sábado, 26 novembro 2011, 21:17
Muitos aspectos da vida moderna interferem diretamente no aprendizado em sala de aula. Portanto sugiro a
seguinte pergunta:
O consumo de drogas vem aumentando gradualmente nas escolas, conseguentemente, levando violência e
medo para dentro da sala de aula. Quando lescionava, havia essa barreira na educação ou as dificuldades
eram outras? Quais?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por NOELY DA SILVEIRA SOUZA BAR-20091-HIS-G11 - sábado, 26 novembro 2011, 12:45
Como era o aluno em sala de aula antigamente?
Será que a relação professor-aluno ajudava no aprendizado e na maneira de ensinar,já que o aluno de tempos
passado valorizava mais o profissional, e o considerava como um amigo?
Noely
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por MARIA CONCEICAO MENEZES SILVA DE JESUS ITA-20091-HIS-G17 - sexta, 25 novembro 2011, 23:06
Pergunta:
a) Na sua época, você acha que os professores tinham motivação para sala de aula porque escolhiam a
carreira do magistério por amor e vocação?
b) E hoje o que você acha de muitos profissionais da educação, estarem fora de sala de aula? Será a falta de
valorização do professor?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por SIVANIVIA CARNEIRO DA SILVA ITA-20091-HIS-G17 - sexta, 25 novembro 2011, 20:14
4- Em relação à avaliação do aluno, como a mesma ocorria? Quais os aspectos levados em conta para avaliar?
A avaliação se dava por meio de um processo? Qual era o objetivo de avaliar um aluno nessa época?
5- Na atualidade, a educação prioriza a construção do conhecimento utilizando-se da vivência do aluno, por
meio de projetos e interligando as áreas de conhecimento (interdisciplinaridade).
Como ocorria essa construção de conhecimento na época? Ele era de fato construído? havia preocupação em
interligar as áreas de conhecimento?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por SIVANIVIA CARNEIRO DA SILVA ITA-20091-HIS-G17 - sexta, 25 novembro 2011, 20:06
1- Sabemos que os educadores, atualmente, enfrentam diversas dificuldades no exercício de sua função.
Quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos educadores de sua época?
2- Você considera que havia uma maior valorização do professor enquanto profissional em comparação aos
dias atuais. A que ou quem você atribui essa desvalorização que vemos hoje desse profissional?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
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Re: Construçao do Roteiro
por ROSA CAROLINA TAVARES SAMPAIO SILVA FSA-20091-HIS-G14 - quinta, 24 novembro 2011, 19:50
Você acha que o ensino-aprendizagem no passado influenciou muito na sua carreira de Educação?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por ROSA CAROLINA TAVARES SAMPAIO SILVA FSA-20091-HIS-G14 - quinta, 24 novembro 2011, 19:49
Como era o ensino-aprendizagem no passado?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por CRISTIANE BEZERRA DOS SANTOS PRATES FSA-20091-HIS-G14 - quarta, 23 novembro 2011, 22:12
Boa noite!
Pergunta:
O processo de avaliação era de forma ampla ,constante,onde o aluno era observado desde o seu
conhecimento prévio a seus grandes avanços ou só através de uma avaliação final no caso provas de
conteúdos ?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por CRISTIANE BEZERRA DOS SANTOS PRATES FSA-20091-HIS-G14 - quarta, 23 novembro 2011, 22:16
Boa Noite!
A todos colegas!
Olá Jose ,amei sua visita a Feira dia 22.
Pergunta:
Quais os métados que eram usados pelos educadores no processo do ensino-aprendizagem aos alunos de
acordo ao parâmetro curricular ?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por MARILU NASCIMENTO DA CRUZ ITA-20091-HIS-G17 - quarta, 23 novembro 2011, 17:54
Um dos questionamentos prioritários para quem exerce ofício de ensinar é: De acordo as mudancas
educaionais, novas metodologias, novas teorias, a senhora acompanhou as mudanças ou sempre teve
resistência as mesmas?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por MARIA APARECIDA NERY PEREIRA ITA-20091-HIS-G17 - quarta, 23 novembro 2011, 17:09
Isabel,
Esse questionamento nos remete às influências herdadadas da nossa infância, pois, eu quando adolescente
tentava imitar minha primeira professora... E hoje sou professora devido as influências do período catequético,
quando lidava com crianças, confirmei minha vocação e já leciono há mais de quinze anos na rede pública e
particular.
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por EVARISTO SIMOES PIRES GALLOIS BAR-20091-HIS-G11 - terça, 22 novembro 2011, 23:52
Prof.!
Estamos a pensar nossas indagações.
> UMAS DAS PERGUNTAS QUE QUERO COLOCAR É COMO um PROF. antigo reage com as NETs.
> Qual a vantagem que elas acham que conquistaram... ou perderam ;
< A cidade teve perdas ou melhoras com a emancipação de LEM?
< o que LEM, acha e acho deste movimento de emancipação? Poder que 6000 eleitores, tivemos somente 13
contra..< hoje possuimos quas 67000 habitantes.
As multimídias e conecções que a prefeitura libera nas praças e fibra óptica em toda a cidade, que dará ao
todo cidação quites de EPTU, o acesso a rede? Que posso colocar ?
< Nossa realidade é totalmente ddiferente de Barreiras ... mas ,se somente quiseres Barreiras, tri,
concordamos com tuas idéias que aqui , no Oeste baiano seja tudo igual.
Gostaria da prof. tutora aqui em LEM...
< Eva e Cris
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por ROSANGELA ALVES MOTA COUTINHO ITA-20091-HIS-G17 - domingo, 20 novembro 2011, 22:53
Outra pergunta pertinente à entrevistada :
1. Com relação a avaliação escolar e do aluno, relate como eram feitas e se possível faça uma relação com a
forma atual de se avaliar a escola e aluno.
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Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por CRISTIANI CARINA NEGRAO GALLOIS BAR-20091-HIS-G11 - domingo, 20 novembro 2011, 21:53
Josi e colegas...
Naquela época como era a relação da escola com a comunidade?
A comunidade participava da prática pedagógica desenvolvida na escola?
Evaristo e Cristiani
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por ISABEL CRISTINA DO ROSARIO BORGES ITA-20091-HIS-G17 - domingo, 20 novembro 2011, 21:47
Acho que também podemos perguntar quando ou o que levou a professora a se interessar pelo magistério?
Sempre foi desejo seu ou teve a influência de alguém?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por JANETE DOS ANJOS VIETH BAR-20091-HIS-G11 - domingo, 20 novembro 2011, 19:26

Como era a educação no período que ela foi professora, e quando estudou?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por ROSALIA BISPO DA SILVA FSA-20091-HIS-G14 - domingo, 20 novembro 2011, 18:17
Pergunta: Qual foi a mudança mais significativa no processo de ensino-aprendizagem dos útlimos anos na
Educação?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por GILSIANE BRITO LEAO DE OLIVEIRA ITA-20091-HIS-G17 - domingo, 20 novembro 2011, 17:25
Cláudia,
Podemos perguntar também: Quais as estratégias metodológicas e os recursos mais utilizadas durante as suas
aulas? O que compreende por ensinar e aprender?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por CLAUDIA MARIA QUEIROZ DE JESUS FARIAS ITA-20091-HIS-G17 - domingo, 20 novembro 2011, 15:25
PARA DAR CONTINUIDADE AOS QUESTIONAMENTOS SERIA BOM PERGUNTARMOS, FAZENDO UMA
COMPARAÇÃO DO PERFIL DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS, QUAIS MAIS PRESENTE NA VIDA ESCOLAR
DO ALUNO, AQUELES DOS PRIMEIROS ANOS DA SUA CARREIRA COMO PROFESSORA OU OS DE
HOJE?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por ROMANA CAMPOS DE ALMEIDA BAR-20091-HIS-G11 - domingo, 20 novembro 2011, 11:58
Pergunta: No decorrer de sua carreira profissional a educação apresentou diversas mudanças metodológicas.
O que você fez para acompanhar todo esse processo de mudança?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por Josenilda Pinto Mesquita CC - sábado, 19 novembro 2011, 23:16
Olá Meninas,
Podemos perguntar sim. inclusive estas perguntas podem virar objeto para uma nova pesquisa individual de
vocês se quiser mais tarde.
Penso que podemos começar a entrevista pedindo uma apresentação da entrevistada. Quem é? Onde
nasceu? como foi o inicio da carreira de educadora?
......
Aguardo contribuições...
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por GILSIANE BRITO LEAO DE OLIVEIRA ITA-20091-HIS-G17 - sábado, 19 novembro 2011, 22:30
Cida,
A partir do seu questionamento poderíamos perguntar também:
No início da sua carreira como era visto a questão da inclusão das crianças com deficiência na escola regular?
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Você já ensinou algum aluno com deficiência? Quais as estratégias que utilizava em sala de aula para ajudar
no desenvolvimento dessa criança?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder
Re: Construçao do Roteiro
por MARIA APARECIDA NERY PEREIRA ITA-20091-HIS-G17 - sábado, 19 novembro 2011, 20:53
Como as Escolas devem trabalhar com as ajudas técnicas ou tecnologias assistivas, a fim de ajudar alunos
com deficiência?
Mostrar principal | Editar | Interromper | Excluir | Responder

Você acessou como Josenilda Pinto Mesquita CC (Sair)

124

ANEXO C – LINK DOS VIDEOS E IMAGENS DO CURSO
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Sites:
http://en.wikipedia.org/wiki/Barreiras
http://www.barreiras.ba.gov.br/site/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Feira_de_Santana
http://www.feiradesantana.ba.gov.br/
http://en.wikipedia.org/wiki/Itaberaba
http://museupedagogico.uesb.br/drupal6/?q=acervo
http://www.um.es/muvhe/user/
http://www.museuvirtual.ueg.br/apresentacao.html
http://www.sg.min-edu.pt/pt/patrimonio-educativo/museu-virtual/exposicoes/



Vídeos
http://www.youtube.com/watch?v=d2ZN4lyc8oA
http://www.youtube.com/watch?v=uNqt2H_5vAM
http://www.youtube.com/watch?v=knXSJMZZfqI
http://www.youtube.com/watch?v=AseeP6Fb_Uw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vgCHveOcqqE&feature=related
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ANEXO D – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA IMAGEM E VOZ
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
AUTORIZAÇÃO: DECRETO Nº92937/86, DOU 18.07.86 – RECONHECIMENTO: PORTARIA Nº909/95, DOU 01.08.95

COORDENAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DA UNEB
PORTARIA N.º 0264/2009, PUBLICADA NO D.O.E. DE 07 e 08/02/2009

TERMO AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
Eu,

______________________________________,

RG_________________ e CPF

portador(a)

do

_____________, neste ato denominado

AUTORIZANTE, outorgo o seguinte TERMO DE AUTORIZAÇÃO.
Autorizo a captação, fixação e utilização de meu nome, imagem e voz pela
UAB E UNEB para serem inseridos e utilizados, no Brasil e exterior, através de
todos e quaisquer meios de comunicação ao público, tais como: Internet, rádio
(AM e FM), televisão (aberta e por assinatura), CD-Room, CD-I (Compact Disk
Interative), Home Vídeo, DVD e suportes de computação gráfica, mídia
impressa e eletrônica, autorizo o uso de meu nome, imagem e voz por qualquer
pessoa, empresa ou associação autorizada pela Universidade Aberta do Brasil
- UAB e Universidade do Estado da Bahia - UNEB.
Declaro, em caráter irrevogável e irretratável, estar ciente e de acordo com o
uso direto e indireto do material captado pela Universidade Aberta do Brasil UAB e Universidade do Estado da Bahia - UNEB.
A presente autorização é firmada, sem qualquer restrição de prazo, a título
gratuito, pelo que nenhum pagamento será devido a Universidade Aberta do
Brasil - UAB e Universidade do Estado da Bahia - UNEB ao AUTORIZANTE, a
qualquer tempo de título.
E por estar justo e acordado, firma o AUTORIZANTE o presente TERMO DE
AUTORIZAÇÃO

E-mail: ______________________________________________
Telefone: ____________________________________________

Salvador______/_______/2012
_____________________________________
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ANEXO E - FOTOS DAS GRAVAÇÕES
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Professora Priscilina - Barreiras
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Professora Valdeci Mamona – Feira de Santana
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ANEXO F - WIKI CONSTRUIDO PELOS ESTUDANTES
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A história da educação feminina vem rompendO até nos dia de hoje. Pois, sempre houve
predominância em todos os setores da sociedade inclusive na educação. Quando os jesuítas
chegaram por aqui eles não trouxeram somente a moral, os costumes e a religiosidade
européia; trouxeram também os métodos pedagógicos.
Estas práticas foram produzidas por sujeitos organizados em grupos sociais e movidos por
interesses e valores e, por isso mesmo, enraizadas nas condições econômicas, políticas e
culturais das sociedades que as engendraram.
Entendendo a educação como uma experiência e prática social histórica, ela se constituiu, na,
portanto, das relações culturalmente estabelecidas entre os sexos, classes, etnias e gerações.
E nos mulheres estamos se, pré rompendo com esses preconceitos e lutando PR direito e
deveres iguais.
E principalmente na educação nos encontramos como essas mulheres que tiveram a vida na
infância muito difícil e mesmo assim conseguiram vencer e lutar por um ideal que foi através da
educação.
A construção da história da educação na perspectiva feminina no decorrer das entrevistas é
notório o quanto a introdução da mulher na história da educação é importante e
fundamental,pois as mesma presenciaram várias transformações ocorridas dentro do cenário
educacional do seu município durante as três últimas décadas. com o decorrer do tempo a
mulher conquistou seu espaço na sociedade,mas isso não foi fácil,foi uma construção árdua
,pois numa sociedade marxista a mulher não tinha voz e muito menos para ensinar,mas com o
passar do tempo o cenário social mudou e a mulher foi introduzida como educadora,sendo
assim vista como papel fundamental,pois seu olhar oblíquo e sua força de vontade foram os
dois elementos fundamentais para tal conquista. contudo pode-se afirmar que mesmo não
tendo estado no inicio de tudo a mulher enraizou de forma oculta a educação na
história.exemplo de tais conquistas são as educadoras entrevistadas pelo projeto,as quais
tiveram seus sonhos impedidos pelo preconceito,mas que não deixaram se abalar por
isso,lutaram e hoje são exemplos a serem seguidos.
A educação conceituada pelas depoentes dos pólos de Barreiras, Feira de Santana e
Itaberaba aprentam um ponto em comum: a valorização da escocla enquanto espaço
educativo, da pessoa humana.
Na verdade os professores dedicavam-se acreditando que a Escola poderia sim transformar e
promover o aluno, na conquista não apenas do saber acadêmico, mas do saber com um todos:
valores e princípíos noreteadores da vida humana.
Além disso, o ato educativo era a identidade profissional do professor, não visava apenas o
salário, mas a satisfação em ensinar
A evolução da educação no dia a dia de cada profissional esta direcionado a cada momento e
cada forma pedagógica e tecnológica dos profissionais ,que afinal as grandes mudança no
contexto educacional se direcionou com a mudança do tradicional para o construtivismo ,onde
o professor deixar de ser o mediador do saber e passar a compartilhar com os conhecimento
prévio que os alunos já tem no seu ensino-aprendizado e junto a ela um grande avanço se
torna uma forma de crescimento educacional. Alem do envolvimento da escola e a comunidade
no crescimento da educação e o surgimentos de vários cursos no contexto educacional para
juntos criar objetivos que fortaleça estes vínculos para garantir um futuro mas rico e produtivo
na nossa sociedade
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As mulheres somente tornaram a ter seu local de destaque na sociedade após os anos 50 do
século passado. A Igreja Católica, sempre primou pelo machismo, excluindo as mulher de seus
ritos Por esta razão, ocorre uma grande evasão da Igreja mãe da pátria Brasil. O número de
Teistas, Agnósticos e Ateus, cresce em uma carreira lonba abaixo, pois as mulheres acharam
o seu lugar na sociedade, não como submissas, mas como seres pensantes, que o
Cristianismo as tinha tirado.
Relendo a história, chegaremos ao espaço que as mulheres tinham em sua época. Somente
através do Cristianismo da casa de São Pedro e a ablação de Maria Madalena, os livros
"apócritos" foram retirados da "Biblia", que quer dizer o livro dos livros.
No decorrer de minhas leituras historiográficas, vejo períodos em que a mulher não só
exerciam funções vitais como eram cruciais para o seu mundo. A ablação de seus direitos na
vida ocidental, como já coloquei anteriormente provem do advento do Cristianismo, mas a
MULHER está reconquistando seu espaço desde meados do século XX. Como exemplo posso
colocar a Presidente DILMA e seu ministério, formada por muitas ministrasO tradicionalismo
que imperava na educação, na época que atuavam as professoras entrevistadas, ficou
evidente nos seus depoimentos. Eram tempos difíceis, com relação ao a educação,
principalmente a educação feminina, que além das falhas do sistema tinha também o
preconceito contra a mulher, que não tinha os mesmos direitos e regalias. Os depoimentos me
chamaram atenção para a história que sempre conta minha vizinha dona Noêmia que
completou 80 anos agora no dia 05 de janeiro, ela relata que via seus irmão e primos indo a
escola que por sinal tinha seu avó como professor e tinha a maior vontade de participar , mas
ele não aceitava que nenhuma mulher de sua família aprendesse ler e escrever , pois segundo
ele as mulheres tinha a mente fraca e usaria esses aprendizado para se comunicarem com os
homem, então ela aprendeu fazer seu nome escondido com a ajuda de um de seus
irmão.Graças a Deus essa situação já está bem mudada a mulher foi buscando e conquistando
seu espaço, hoje temos os mesmos direitos que os homens, conquistamos espaços que jamais
pensaram que conquistaríamos. Como foi debatido no fórum I Houve bastantes mudanças no
que diz respeito à Educação de modo geral, porém, falta muito para ser feito principalmente no
que diz respeito a políticas publicas A história da educação passou por muitos processos e
seus respectivos avanços. Os passos da educação alcançaram a todos sem destinção,
acompanhados por mudanças de paradígmas, visando mudanças de práxis para uma
educação libertadora.
Percebe-se que o ensino tem proporcionado ao sujeito novas perspectivas, procurando inserílo a sociedade com o desenvolvimento de sua plenitude.
A partir dos depoimentos das professoras entrevistadas, pudemos constatar que
todas elas lecionaram numa época que o ensino era tradicional. De acordo os debates do
fórum 1, a educação no século XX, sofreu com processos muitos fortes, principalmente
políticos, mas foi nesses anos que a pesquisa nessa área cresceu, e ela começou a se
organizar de uma maneira linear. Nessa ocasião, diverso setores sociais buscavam uma
transformação rápida na área educacional. Acabar com o analfabetismo era uma meta que
teria que ser cumprida rapidamente.O que realmente foi imposto nessa área era uma
"educação nova", onde todos pudessem ter acesso a uma escola gratuita e de qualidade.
Quanto a educação feminina, foram poucas as pesquisas nesse período, mas foi também uma
época que iniciou a investigação nessa área, a preocupação maior era mudar os métodos
aplicados em sala de aula e instruir os professores para que o ensino realmente fosse de
qualidade. Percebe-se que, todas a mulheres que foram seguir o oficio do ensino, teria que
aprender numa escola de freiras. A educação das mulheres foi embasada nos dogmas da
Igreja Católica. O ensino era ministrado a partir dos ensinamentos cristãos. As primeiras
escolas, também foram fundadas por jesuítas, isso em meados do século 16. Então, isso
contribuiu com a formação das nossas primeiras escolas brasileiras, até esse século citado.
Mas, mesmo com todas essas inovações, nesse século que estamos, ainda é muito
perceptível, em diversas escolas, um ensino com o método tradicional. Mas, sobre as
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depoentes, mesmo com tantas dificuldades, elas conseguiram fazer uma educação distinta
para a sua época, mesmo sofrendo punições psicológicas por parte dos governantes.
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ANEXO G – IMAGENS DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA)
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