1

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE PPGEduC

MARIA DIVA DE MEDEIROS

À SOMBRA DA OITICICA NASCE A NOSSA ESCOLA: uma
experiência nas/das Timbaúbas que se entrecruzam

SALVADOR/BA
2016

MARIA DIVA DE MEDEIROS

À SOMBRA DA OITICICA NASCE A NOSSA ESCOLA: uma experiência nas/das
Timbaúbas que se entrecruzam

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Educação e Contemporaneidade da Universidade do
Estado da Bahia - UNEB, como requisito parcial
para a obtenção do grau de Doutor em Educação.
Orientador: Prof. Dr. Antônio Dias Nascimento.

SALVADOR/BA
2016

Catalogação da Publicação na Fonte
Elaborada pela Bibliotecária Eliane Leal Duarte – CRB: 355/08
Medeiros, Maria Diva de.
À sombra da oiticica nasce a nossa escola: uma experiência nas/das
Timbaúbas que se entrecruzam / Maria Diva de Medeiros. – Salvador, BA, 2016.
171 f.
Orientador: Prof. Dr. Antônio Dias Nascimento.
Tese (Doutorado em Educação) – Universidade do Estado da Bahia.
Departamento de Educação. Programa de Pós-graduação em Educação e
Contemporaneidade.
1. Memória – Tese. 2. Educação popular – Tese. 3. Emancipação humana –
Tese. 4. Moradoras/es rurais – Tese. 5. Educação do campo – Tese. 6. Turma
multisseriada – Tese. 7. Latifúndio algodoeiro – Tese. I. Nascimento, Antônio
Dias. II. Universidade do Estado da Bahia. III. Título.
CDU 37

Dedico esta pesquisa de tese doutoral a Iza Régia, Nivaldo, Luana, Luiza e Lucas, (filha, genro,
netas e neto), por quem minha vida faz sentido.
A Ana Júlia e Manoel Libânio (mãe e pai, in memoriam), por onde minha vida é identidade.
A Thomaz (meu marido), por tudo o quanto representa na minha vida.
A Timbaúba (sítio rural), por quanto minha história é caminho e memória.
A Antônio Dias (amigo e orientador), pelas sábias, rigorosas e dedicadas orientações.

AGRADECIMENTOS
Aos meus pais Manoel Libânio e Ana Júlia (Sinane) (in memoriam), meus primeiros
professores, que sempre acreditaram que a escola nos levaria a algo maior.
Às minhas irmãs e irmãos pelo apoio e colaboração lá pelas ‘quebradas’ da Timbaúba durante
esses quatro anos de luta e pesquisa.
A Thomaz, meu marido e porto seguro, pela grande colaboração nas discussões e escrita da
Tese.
À minha filha Iza Régia, meu genro Nivaldo, pela companhia e motivações. De qualquer lugar
do mundo vocês sempre estiveram presentes. Ao meu neto Lucas e minhas netas Luana e Luiza
pelo desejo de “quando crescer quero ser igual a você.”
À minha amiga Leila Dias e meu orientador Antônio Dias, pelo inestimável acolhimento na
cidade de Salvador, metrópole por mim, antes desconhecida.
Ao Professor Doutor Antônio Dias, meu orientador com quem aprendi, não apenas construir
uma tese e outras escritas acadêmicas. Orientações que, certamente, ultrapassaram para outras
esferas da vida, sobretudo, a busca, a justiça, a honradez e o respeito nas relações com as
pessoas com quem convivemos.
À Professora Doutora Betânia Leite Ramalho, pela qualificada orientação, detalhada supervisão
científica e experiências significativas no convívio na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte-UFRN.
Ao Professor Doutor Salomão Hage, pelas discussões de aspectos epistemológicos e
metodológicos no campo das escolas, organizadas com turmas multisseriadas e pela escuta das
experiências nessa demanda.
Ao escritor seridoense Pery Lamartine (in memoriam), pela doação generosa da literatura
relacionada ao Seridó Potiguar e ao sítio rural Timbaúba.

Aos colegas das Secretarias de Educação do Estado do RN e do município de Natal, sobretudo
pelas motivações naqueles momentos de interferências pessoais e acadêmicas.
Aos meus colegas de doutorado da UNEB, pelo companheirismo e pertinentes contribuições
durante o processo de formação.
Às trabalhadoras e trabalhadores rurais que dedicaram seu tempo para que esta pesquisa fosse
levada a efeito.
Às diretorias dos Sindicatos das/os Trabalhadoras/es Rurais de Caicó e Ouro Branco/RN, pela
atenção e incondicional apoio.

Obrigado ao homem do campo

Obrigado ao homem do campo
Pelo leite o café e o pão
Deus abençoe os braços que fazem
O suado cultivo do chão
Obrigado ao homem do campo
Pela carne, o arroz e feijão
Os legumes, verduras e frutas
E as ervas do nosso sertão
Obrigado ao homem do campo
Pela madeira da construção
Pelo cocho de fios das roupas
Que agasalham a nossa nação
Pelo cocho de fios das roupas
Que agasalham a nossa nação
Obrigado ao homem do campo
O estudante e o professor
A quem fecunda o solo cansado
Recuperando o antigo valor
Obrigado ao homem do campo
Do oeste, do norte e do sul
Sertanejo da pele queimada
Do sol que brilha no céu azul
Sertanejo da pele queimada
Do sol que brilha no céu azul
E obrigado ao homem do campo
Que deu a vida pelo Brasil
Seus atletas, heróis e soldados
Que a santa terra já cobriu
Obrigado ao homem do campo
Que ainda guarda com zelo a raiz
Da cultura, da fé, dos costumes
E valores do nosso país
Obrigado ao homem do campo
Pela semeadura do chão
E pela conservação do folclore
Empunhando a viola na mão
E pela conservação do folclore
Empunhando a viola na mão
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RESUMO
O presente estudo se propôs a compreender o processo de criação e funcionamento da escola no
sítio rural Timbaúba, em pleno domínio do latifundiário bem como o efeito produzido na vida
das/os trabalhadoras/es rurais do município de Ouro Branco na região do Seridó Potiguar. Foi a
escola, veladamente, iniciada por essas/es moradoras/es e trabalhadoras/es da agricultura que já
frequentavam o sindicato e por sentirem, na pele e na alma a opressão do latifúndio almejam a
libertação em construção, pela prática de Educação Popular - De Pé no Chão Também se
Aprende a Ler e o Movimento de Educação de Base - que começaram em Natal no Estado do
Rio Grande do Norte e se expandiram pelo interior do Estado. Esse movimento de criação da
escola aconteceu à sombra de uma centenária oiticica, nas décadas idas de 1960 e 1970 pelo ato
extremamente educativo daquelas pessoas que tomaram providências (os injustiçados); o que
justifica essa pesquisa, que também configura uma contribuição às políticas de educação do
campo, por se tratar de uma escola que nasce dentro dos princípios da Educação Popular, que
parte delas e deles, que tem a ver com elas e eles, com suas educações, como elemento peculiar
do seu próprio saber experiencial. Isso firmava seus argumentos de que a escola era uma forma
de melhorar a vida. Para desenvolver a pesquisa buscamos, como aporte, a literatura que trata
da perspectiva autoetnográfica desenvolvida por Versiani (2005). Essa abordagem é utilizada
para conferir validade à pesquisa cuja autora é parte integrante do estudo de uma cultura e a
interpreta por autorreflexões estabelecendo relações de compreensão entre o seu próprio lugar
de saber e o lugar de saber dos outros com os quais dialoga. Com essa intenção, trazemos nesta
pesquisa, as observações possíveis detectadas dentro do nosso campo de busca, os sujeitos, a
escola, o lugar, cada um com suas determinadas implicações, participações e influências, que
fazem parte de nosso olhar e inquietações. As narrativas de vida surgem por meio da oralidade
e da memória com uma estreita relação com a fotografia que, como procedimento da pesquisa,
comporta um universo cultural de cenas, personagens e paisagens rico e inesgotável. Essas
ferramentas foram orientadas por Josso (2004), Ecléa Bosi (2003), Halbwachs (2013) e Le Goff
(2013). No traçado geral dos resultados da pesquisa, as interpretações e categorização das
narrativas e cruzamentos, junto às observações, permitiram o entendimento da elevação do
nível de consciência, o sentido de emancipação humana e de autonomia, posicionamentos
diante da vida, após trazer à tona lembranças que elas e eles construíram em suas aprendizagens
anteriores, o revolver lembranças, que trazem influência na nossa maneira de ensinar e
aprender. Através de uma análise adequada sobre a conquista desses valores, enquanto
ferramenta de mudança, foi possível vinculá-la à Educação Popular, que, como proposição

teórica, oferece pela tese, um conjunto de indicadores para outras temáticas, concernentes ao
contexto do meio rural.
Palavras-chave: Memória. Educação popular. Emancipação humana. Moradoras/es rurais.
Educação do campo. Turma multisseriada. Latifúndio algodoeiro.

ABSTRACT

This study aimed to understand the process of making and operation of a school in the rural site
of Timbaúba, within laird domain as well as the effect produced by it in the life of the rural
workers of Ouro Branco, county of the Seridó Potiguar region. The school was covertly
initiated by these residents and agricultural workers that already attended the trade union and
well knew the practice of “Educação Popular - De Pé no Chão Também se Aprende a Ler e o
Movimento de Educação de Base” (Popular Education - Learn to Read also On Bare feet and
the Basic Education Movement) - which began in Natal, Rio Grande do Norte and expanded
throughout the state. This school creation movement happened, beneath the shadow of a
centenary tree, in the decades of 1960 and 1970 through the extremely educational attitude of
those people who took action (the wronged); which justifies this research, that also sets a
contribution to the policies of Peasant Education, for being a school that was born within the
principles of Popular Education, which comes from those people and relates to them and their
education, as a peculiar element of their own experiential knowledge. This established their
plea that the school was a way to improve life. In order to develop this research, we seeked as
contribution literature that deals with an autoethnographic perspective pointed out by Versiani
(2005). This approach is used to validate researches in which the author is part of the study of
culture and interprets it by self reflections establishing relations between his own knowledge
place and the knowledge place of the others with whom he dialogues. With this intention, we
bring in this research possible observations detected within our search field, the subjects, the
school, the place, each with its specific implications, participations and influences that are part
of our look and anxieties. The life narratives arise through orality and memory with a close
relationship with the photographs that, as a research procedure, involve a rich and endless
cultural universe of scenes, characters and landscapes. These tools are guided by Josso (2004),
Ecléa Bosi (2003), Halbwachs (2013) and Le Goff (2013). In the overall layout of the search
results, the interpretations and categorization of the narratives and intersections, along with the
observations, allowed the acquaintance of the consciousness level rise, the sense of human
emancipation and autonomy, positioning towards life after bringing to light memories that they
built in their prior learning, the rummaging of memories, which bring influence on our way of
teaching and learning. A proper analysis of the achievement of these values, as a way of
changing, it was possible to link it to Popular Education, which, as a theoretical proposition, the

thesis provides a set of indicators for other topics concerning the context of the rural
environment.

Keywords: Memory. Popular education. Human emancipation. Rural residentes. Peasant
education. Multisseriate class. Cotton latifundium.

RESUMEN
El presente estudio se propone comprender el proceso de creación y funcionamiento de la
escuela ubicada en el sitio rural Timbaúba, en pleno dominio latifundista, así como el efecto
producido en la vida de las/los trabajadoras/es rurales del municipio de Ouro Branco en la
región del Seridó Potiguar. Fue la escuela, veladamente, iniciada por esas/os residentes y
agricultoras/es que ya frecuentaban el sindicato y sentían en la propia piel la práctica de la
Educación Popular - De Pie En El Suelo También Se Aprende A Leer y el Movimiento de
Educación de Base - que empezaron en Natal, en la provincia de Río Grande do Norte y se
expandieron por el interior de la misma. Ese movimiento de creación de la escuela sucedió bajo
la sombra de un centenario y frondoso árbol (oiticica), en las pasadas décadas de 1960 y 1970
por el acto extremamente educativo de aquellas personas que tomaron providencias (los
injustamente tratados), lo que justifica esta investigación, que también configura una
contribución a las políticas de educación del campo por tratarse de una escuela que nace dentro
de los principios de la Educación Popular, que parte de ellas y de ellos, que tiene que ver con
ellas y ellos, con su educación, como elemento peculiar de su propio saber y experiencia, lo que
confirmaba sus argumentos de que la escuela era una forma de mejorar la vida. Para desarrollar
la investigación buscamos, como aporte, la literatura que trata de la perspectiva
autoetnográfica, desarrollada por Versiani (2005). Este abordaje es utilizado para dar validez a
la investigación donde la autora es parte integrante del estudio de una cultura y la interpreta por
auto reflexiones, estableciendo relaciones de comprensión entre su propio lugar de saber y el
lugar de saber de los otros con quienes dialoga. Con esa intención, traemos en esta
investigación, las observaciones posibles detectadas dentro de nuestro campo de búsqueda, los
sujetos, la escuela, el lugar, cada uno de ellos con sus determinadas implicaciones,
participaciones e influencias, que forman parte de nuestro punto de vista y de nuestras
inquietudes. Las narrativas de vida surgen por medio de la oralidad y de la memoria en una
estrecha relación con la fotografía, que como procedimiento de investigación, conlleva un
universo cultural de escenas, personajes y paisajes rico e inagotable. Esas herramientas fueron
orientadas por Josso (2004), Ecléa Bosi (2003), Halbwachs (2013) y Le Goff (2013). En el
esbozo general de los resultados de la investigación, las interpretaciones y categorización de las
narrativas y entrecruzamiento, junto a las observaciones, permitieron el entendimiento de la
elevación del nivel de conciencia, el sentido de la emancipación humana y de autonomía, la
postura frente a la vida, después de traer a luz las recordaciones que ellas y ellos construyeron
en sus aprendizajes anteriores, o revolver recuerdos que traen influencia en nuestra manera de

enseñar y aprender. Un análisis adecuado sobre la conquista de esos valores como herramientas
de cambio ha sido posible vincularlas a la Educación Popular, que como proposición teórica,
ofrece por la tesis, un conjunto de indicadores para otras temáticas concernientes al contexto
del medio rural.
Palabras clave: Memoria. Educación popular. Emancipación humana. Pobladoras/es rurales.
Educación de campo. Aula multigrado. Latifundio algodonero.
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INTRODUÇÃO
A decisão de pesquisar sobre a criação da escola rural no sítio Timbaúba - Ouro Branco,
na região do Seridó no Estado do Rio Grande do Norte (RN), situa-se nas minhas próprias
inquietudes pessoais e profissionais, além da aproximação afetiva com esse lugar. A escola que,
mais tarde, passou a ser chamada de Nossa Escola, foi criada e mantida pelas/os próprias/os e
trabalhadoras/es do lugar, nos anos de 1960 e 1970, sob os apelos da população residente
naquele meio. Foi uma iniciativa que gerou grande avanço nas lutas daquela ‘comunidade,’ e
de alguma forma, favoreceu e ainda favorece toda a região e, por extensão o RN e o país pelo
fato de a escola haver despertado consciências emancipatórias. Daí, significativo número de
alunos que lá estudaram e que, em suas trajetórias sociais, educacionais e históricas, se
permitiram, se estruturaram e se humanizaram no fazer da história e da sua história.
O diferencial entre aquela escola e as demais reside no fato de que ela se originou na
estrutura familiar, fora da instituição escolar, portanto, fora do sistema de ensino, com
organização e estruturas diferentes das escolas consideradas regulares. Foi uma educação
escolar “inventada” com início em nossas vivências, compartilhada com a comunidade de seu
entorno, mesmo considerado um ato proibitivo pelo dono das terras, que visava muito mais ao
lucro da produção agrícola do que ao bem-estar das/os moradoras/es e trabalhadoras/es.
Tínhamos convicção de que o estudo ultrapassava aquelas ameaças e repressões.
Fazíamos parte do mesmo sítio rural, nós e as filhas e filhos das/os demais moradoras/es, e,
experimentávamos aquela desaprovação por parte do dono das
terras em relação à busca pela escola. Frequentávamos os
mesmos lugares; com regularidade as sombras das grandes
árvores, pelas suas sombras repousantes, como a centenária
Oiticica2 que, com aquela aparência de coisas delimitáveis e
imutáveis “acolhe quem nela fica e convida a quem vem na
estrada.3”
A sombra da oiticica é um passado que flui,
espontaneamente, em cada uma dessas páginas, um passado

2

Oiticica, nome científico é Licania Rígida Benth, da família das rosáceas, vegeta, espontaneamente, no semiárido
nordestino com maior frequência no Rio Grande do Norte. Seus frutos são ricos em óleo, usados em indústrias de
tintas de automóvel e impressora de jato de tinta, além de vernizes e biodiesel. Suas folhas são utilizadas no
tratamento do diabetes.
3
Versos colhidos no livro de poemas Ramos da Minha Oiticica do poeta popular ourobranquense, Orilo Dantas de
Melo, publicado em 1975.
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pleno de afeto. É, pois, a humanização daqueles entes que tocam de perto a sensibilidade da
autora. É o retrato vivo daquele mundo peculiar transposto para estas páginas.
A natureza caprichosa fê-la nascer ali, em plena enxurrada do Rio Morto4, sem a
preocupação da funcionalidade. Mesmo assim, decorava a paisagem, determinando o horário
do café com batata doce das/ os trabalhadoras/es do roçado que, invariavelmente, conversavam
sobre a necessidade de criar a escola, enquanto a meninada subia e descia os galhos, dando
sentido ao ditado do povo seridoense: “Somos como a oiticica: Enverga mas não quebra;”
ditado esse que expressa, por meio da linguagem, as crenças e ideologias das mulheres e dos
homens, atravessadas por conteúdos extraídos de nossas relações com a natureza e com a
cultura, numa manifestação de que temos força, somos valentes, corajosos, consequentemente,
resistentes para enfrentar as adversidades da vida e da lida do sertão. Um lugar onde quase só
existe deserto e onde a água é uma miragem, onde a população tem sua própria psicologia para
suportar o suplício da seca. Conhecemos e amamos a flora e a fauna que é nossa aliada pela
sobrevivência.
A centenária oiticica que nos serviu de inspiração para narrar a minha, a nossa história,
simboliza a origem da busca “por uma vida melhor” como almejava a mulher, o homem, as
meninas e os meninos do roçado, vivos se bulindo, vivendo o cotidiano. Personagens
verdadeiros; convivemos com todas e todos. Por essa brecha procuramos entrar com Nossa
Escola.
Ali, na conversa vai, conversa vem5, percebíamos que algo impulsionava aquelas
pessoas pela organização da escola. Descobrimos que elas estavam influenciadas pelos
acontecimentos sociais conscientizadores ocorridos na região a exemplo da Campanha de Pé no
Chão se Aprende a Ler, as Quarenta Horas de Angicos, bem como os incentivos dos Sindicatos
dos Trabalhadoras e Trabalhadoras Rurais (STTR), que provocavam um sentimento de
rebeldia/luta pela emancipação, o que se tornara um rastro pedagógico daquela população rural.
Esses sentimentos produziram, de certa forma, um ímpeto na consciência daqueles familiares, o
que despertou a urgência e o desejo para que suas filhas e filhos aprendessem a ler, escrever e
contar, constituindo-se, além disso, em fatores que contribuíram para o que e como ensinar.
Ganhou terreno aqui, a Educação Popular, “ora como método de educação que valoriza os
saberes oriundos das realidades culturais ora como teoria do conhecimento, a Educação Popular
visa à transformação social, assumindo-se, sem dúvida, como um lugar de exercício político”
Costa & Santos (2015, p. 11). Daí a importância de serem analisados os espaços do viver tão
4
5

Rio Morto, braço de um rio estacional ou periódico de águas escuras que secam quando as chuvas cessam.
É uma expressão de uso popular, sobretudo no Nordeste brasileiro, que significa diálogo.
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desumanos de crianças, jovens e adultos, que chegam às escolas populares, ou estão fora dela,
pois é preciso saber como trabalhar essas vivências tão desumanas e como fazer com que pelo
menos o tempo/espaço das escolas tragam um viver decente e justo como no dizer de Arroyo
(2012). Essas reflexões nos conduziram a investigar: o que levaria as/os trabalhadoras/es da
agricultura, no cenário de uma oiticica, fundar uma escola no meio rural do Seridó Potiguar em
pleno domínio do latifundiário? Como a escola poderia contribuir para a construção de um
processo de emancipação humana? O processo de ensino e aprendizagem de Nossa Escola
estaria garantindo a apreensão e aplicabilidade dos componentes teórico-metodológicos que
orientam a Educação Popular?
Assim, a nossa intenção é que a pesquisa em foco tenha como resultado a percepção de
educadoras/es sobre a relevância da Educação Popular que, aqui, percorre a luta e a efetiva
conquista do direito à escola do meio rural/campo, todavia, em outros espaços pode
caracterizar-se nos movimentos sociais, na educação em saúde e na educação sindical. Isso
significa, despertá-las/os para uma “educação que procura desenvolver a tomada de consciência
e a atitude crítica que liberta em lugar de domesticar” (FREIRE, 1980, p. 35).
Em face do exposto, esta pesquisa visa, primordialmente, compreender a relação da
escola com seus alunos, suas respectivas famílias e a comunidade, considerando a participação
deles nas decisões e práticas educativas como construção do processo de emancipação. Para
tanto, serão considerados os objetivos específicos que se seguem: compreender qual o motivo
que levou as/os trabalhadoras/es rurais a fundar uma escola no meio rural do Seridó Potiguar e,
ainda, perceber como a escola contribui para a construção da emancipação humana primando
pela Educação Popular nas suas práticas educativas.
O estudo em questão evidencia o caráter qualitativo, utilizando, como procedimento
metodológico, a autoetnografia, em especial a autoetnografia desenvolvida por Daniela
Beccaccia Versiani que nos traz o entendimento de que a autoetnografia pode ser compreendida
como metodologia qualitativa com foco na/o autora/autor da pesquisa e sua própria história de
vida, tornando o produto autoetnográfico uma descrição densa dos dados. Para isso, foram
realizadas entrevistas abertas individuais e coletivas, aplicadas com sindicalistas nas sedes dos
sindicatos das trabalhadoras e trabalhadores rurais, nas casas das famílias da comunidade local
e gravadas no modo digital, entre junho de 2013 a julho de 2014.
Ainda como parte dos procedimentos de pesquisa, utilizamos a Roda de Conversa, uma
experiência autoetnográfica em que a pesquisadora/or se insere como sujeito da pesquisa.
Foram efetivadas duas Rodas de Conversa pautadas nas percepções desses grupos sobre a
influência da Nossa Escola para as pessoas da localidade, nos dias atuais.
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A escolha dos membros dos sindicatos de trabalhadoras e trabalhadores rurais de Caicó
e Ouro Branco - a que nos referimos - deveu-se às proximidades de acesso ao sítio rural onde a
escola foi organizada, bem como às informações e documentos, sem esquecer a pesquisa
desenvolvida no mestrado que contemplou também outros municípios da região do Seridó
Potiguar. A pesquisa de Mestrado, segundo Medeiros (2010), permitiu a produção de outros
estudos científicos e ainda nos possibilitou conhecer/analisar, com mais intensidade, a natureza
dos problemas propostos pelas escolas rurais multisseriadas naquela região. Isso contribuiu
para despertar interesse em desenvolver a pesquisa do doutorado sobre a escola organizada com
turmas multisseriadas que teve como alunas/os parte da população excluída naquela região.
Quanto à escolha dos componentes da Roda de Conversa - justificou-se pela razão de
pertencimento das mães, dos pais, também fundadoras/es da escola, e alunas/os egressas/os.
Outros procedimentos de pesquisa constam de análises de documentos, uso de
fotografias como também textos em manuscrito, poesias e trechos de músicas que visam
aproximar o dia-a-dia dessa pesquisa com as condições do cotidiano dos sujeitos em estudo, tal
como exigido pela investigação acadêmica.
A análise dos documentos, por sua vez, vem cumprir a importante função de servir de
base à memória humana na reconstrução do passado. Muitos dos documentos aqui usados são
“os únicos registros disponíveis” sobre o procedimento humano.
A observação participante, como procedimento de pesquisa, permitiu-nos estabelecer
comparações entre o relembrar e o reconhecer as aprendizagens que alicerçaram os futuros
estudos das/os alunas/os egressas/os de Nossa Escola. De acordo com Lüdke e André (1986),
“a observação participante6 combina simultaneamente a análise documental e a entrevista [...]
que

é

um

tipo

de

estratégia

que

pressupõe

um

grande

envolvimento

da/o

pesquisadora/pesquisador na situação,” estudada.
As fotografias constituíram-se em um recurso muito utilizado como procedimento de
pesquisa que assume, aqui, a função de produzir “registros que servem de atestado de presença”
das cenas, personagens e paisagens, tal como se apresentaram para a autora que as relacionou
com texto escrito. O resultado desse procedimento metodológico “é uma perspectiva
intertextual na qual imagem e texto se apoiam na elaboração de uma abordagem holística do
conhecimento social” (DURAN, 2012, p. 5).
Nesse entendimento, percebemos a importância da “árvore metodológica,” composta
pelas pessoas que lutaram pela criação e funcionamento da Nossa Escola. Esse quadro desenha
6

A observação participante é realizada em contato direto, frequente e prolongado da/o investigadora/or, com os
atores sociais, sendo assim a própria ou próprio investigadora/or o instrumento de pesquisa.
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também o campo empírico que, ao entrelaçar as informações, tornaram-nas mais seguras, com
maiores possibilidades para compartilhar fatos ocorridos no universo sociocultural analisado.
A pesquisa que serviu de base para o desenvolvimento desta tese, intitulada - À Sombra
da Oiticica nasce a Nossa Escola: uma experiência nas/das Timbaúbas que se
entrecruzam - busca revelar os caminhos trilhados e o encadeamento autoetnográfico no
processo de buscar na história vivida por trabalhadoras e trabalhadores rurais que acreditaram
que, por meio da educação, lutariam pelo direito de ser, que lhes era negado como o
evidenciam as injustiças por eles sofridas, a exploração da qual se tornaram reféns, ao longo de
suas vidas, e a dominação da classe que os mantinha em compulsório silêncio.
Esta tese está estruturada em cinco capítulos, os quais buscam apresentar questões
teóricas que iniciam com o sentido e o significado da história de vida no processo de assinalar o
descoberto no tema em estudo, bem como os aspectos e princípios sobre a abordagem
metodológica adotada para o desenvolvimento do estudo. Procuramos revelar, com base na
abordagem autoetnográfica, as particularidades locais e pessoais como inesgotáveis para o
refletir sobre a ação das mulheres e dos homens na tentativa de superar a negação dos direitos à
cidadania.
O capítulo 1 - Histórias de vidas que não foram arquivadas - apresenta aspectos das
trajetórias pessoais das/os moradoras/es e trabalhadoras/es rurais concernentes à de injustiça e à
opressão por parte do latifúndio com as narrativas das histórias de vida tornando evidente a
expulsão da terra, por causa da continuidade da escola, quando sinalizamos a origem da
pesquisa e sua vinculação com o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, numa constante
itinerância pela Educação Popular.
O capítulo 2 - O mapa da viagem pelo Seridó Potiguar e os caminhos da pesquisa apresenta as trilhas para o trabalho de pesquisa de campo, como contexto gerador de dados.
Aqui buscamos aproximar os estudos de Brandão e Freire na afirmação de aprendizagem mútua
no encontro entre pessoas, conto minha trajetória pessoal e profissional que culmina com a
temporalidade desta pesquisa. Procuramos estabelecer o objetivo da pesquisa e situar o
percurso do significado das narrativas por meio da abordagem metodológica autoetnográfica
como uma das possibilidades de mostrar ao leitor de onde partiu a ideia de criação da escola,
bem como a identificação da autora que culmina com as experiências de vida, emoções e
sentimentos por ela relatados. Ademais, identificamos, verificamos e apreciamos os registros e
escritos que proporcionaram informações em benefício da compreensão dos fatos, ou seja,
possibilitaram conhecer o período histórico e social das ações, enfatizando o que mostra os
STTR dos dois municípios apontados na pesquisa que, juntamente à Igreja Católica, atuaram
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nas lutas por seus direitos. Tais registros mostraram também o vigor que a Educação Popular
alcançava no meio rural já nos anos de 1960. As fontes documentais revelaram ainda novos
elementos nas entrevistas abertas, bem como na utilização da metodologia da Roda de
Conversa.
O capítulo 3 - Nossa escola finca raízes na Educação Popular - como o próprio título
diz, consiste em uma discussão que apresenta uma possibilidade de entrelaçar os princípios da
Educação Popular elaborados sob a liderança de Paulo Freire, nos anos 60, o que nos permitiu
ver o quanto Nossa Escola ‘inventada’ também nos mesmos anos, teve significados ligados à
concepção daquele educador, contribuindo, assim, para promover a libertação das pessoas. De
certa forma, mostramos também, que a nossa prática educativa não trazia em jogo tão somente
a mudança de métodos políticos, mas também, a criação de uma educação como prática
superadora da opressão, da penúria e da privação, permeada e orientada por anseios humanos
de liberdade e justiça. Essa foi a educação que assumimos que nos fez despertar para o modo de
viver naquele lugar, que não era apenas meu, mas também das/os que eram vizinhas/os e se
tornaram alunas/os.
O capítulo 4 - A Timbaúba e os Teixeiras: lugar e tempo de tomada de consciência
das/os moradoras/es e trabalhadoras/es rurais - descreve a ‘nova’ morada após o despejo do
morador e trabalhador rural pela resistência em não fechar a escola, o que revela a forma como
ele se compreende e expressa por meio de reflexões críticas as razões de enfrentar uma outra
situação, um novo desafio para (re) organizar, de forma exitosa, aquilo que lhe foi negado. É
descrito também que a luta velada que existia pela escola foi ampliada, passando a ser a luta
organizadora da comunidade, expressa no grau de pertencimento e cuidado com a Nossa
Escola.
No quinto e último capítulo 5 - Últimas palavras: O proposto, o achado e o velado - a
nossa intenção foi discutir a essência do estudo ao apresentar a ideia central que passa pelo
entendimento do papel da escola organizada com turma multisseriada no contexto do latifúndio
e do mecanismo de controle social por parte do latifundiário. Destacamos o desafio enfrentado
na composição da opção metodológica, em virtude de o tempo transcorrido ser relativamente
longo e ter nos arrebatado parte das lembranças, assim como as lembranças das pessoas que
participaram conosco dessa experiência.
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Se nada ficar destas páginas, algo, pelo
menos, esperamos que permaneça: nossa
confiança no povo. Nossa fé nos homens e na
criação de um mundo em que seja menos
difícil amar.
Paulo Freire. (2005, p. 213)
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CAPÍTULO 1

HISTÓRIAS DE VIDAS QUE NÃO FORAM ARQUIVADAS
Quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um homem
que escava. Antes de tudo não deve temer voltar sempre ao mesmo fato, espalhá-lo
como se espalha a terra, revolvê-lo como se revolve o solo (...). E se ilude, privandose do melhor, quem só faz o inventário dos achados e não sabe assinalar no terreno de
hoje o lugar no qual é conservado o velho (WALTER BENJAMIN).

1.1 ENTRE A CASA E O ROÇADO: espaços de trabalho e aprendizagem
Figura 1 - Município de Ouro Branco

Fonte: IBGE (2006).

Timbaúba!... dois sítios com o mesmo nome, mas o povo assim as consagrou: uma
como Timbaúba dos Gorgônios, a outra como Timbaúba dos Teixeira, ambas localizadas no
município de Ouro Branco, no Rio Grande do Norte. Um pequeno lugar semelhante aos outros
distritos que compõem a região do Seridó Potiguar, ou seja, atravessada por lendas e mitos que
abrilhantam as crenças, a cultura e a tradição popular, regional e local e cujo solo foi
largamente regado pelo suor dos milhares de meeiros da lavoura algodoeira derramado sob
exploração severa dos senhores da terra. A economia do município, associada à região do
Seridó, foi marcada pela predominância de atividades agropecuárias e minerais, com destaque
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ao plantio do algodão e à exploração da xelita7, que, até a segunda metade dos anos 70,
representaram os motores do desenvolvimento regional, chegando o algodão mocó a ser
considerado o ouro branco do Seridó. O Rio Grande do Norte chegou a atingir o ranking de
segundo produtor de algodão do Nordeste e o quinto do Brasil. Assim, a [...] cultura chegou a
representar mais de 90% do Valor Bruto da Produção em 81 municípios, principalmente na
zona Oeste, Seridó e Centro-Oeste” (DANTAS, 2005, p. 24).
É um lugar onde diferentes famílias habitam e vivem do labor na terra, inclusive, meus
pais e nós. Nesse pequeno e significativo espaço do universo nasci, em dezembro de 1947.

[...] Como a vida vale tudo para nós, resolvemos contar nossas boas histórias,
soprando-as pelos ventos que serpenteiam as estradas e “quebradas” que as conduzam
às cidades [...] para se tornarem lendas nas bocas de caminhantes. Escrevendo nossas
boas histórias para que elas não sejam enterradas pelo mesmo esquecimento que
transforma terras férteis em latifúndios improdutivos (AZEVEDO, 2004, p. 9)

1.2 MEU PAI - UM SERIDOENSE...
Filha de um homem simples,8 cursou até o 3º ano primário e com uma percepção
apurada da vida, assim foi Manoel e, assim também, foram as marcas e os símbolos escritos
que aprendemos e internalizamos com a educação e com a sua maneira taciturna de amar e
construir sua família. De origem camponesa sem terra, também meeiro, e com a vida marcada
por uma condição de se submeter a fazer a vontade de outras pessoas mesmo que essa vontade
fosse contra os nossos próprios desejos e interesses. Assim, meu pai caminhou na sua
existência com as eternas aprendizagens de seu pai e do acolhimento que encontrou em sua
mãe, quando tudo parecia mais difícil.
Minha mãe viveu sua infância no sítio próximo à cidade de Caicó, no sertão do Seridó
Potiguar, junto a sua mãe, suas três irmãs e seus oito irmãos. Quando sua irmã mais velha
7

É um mineral de tungstato de cálcio (CaWO4), explorado como minério com vista à obtenção do metal
tungstênio. No Brasil, a maior concentração de xelita encontra-se no Estado do Rio Grande do Norte, nos
municípios de Bodó, Lajes e Santana do Matos e alguns municípios da região do Seridó, tal qual Currais Novos
(Mina Brejuí). Disponível em: https://pt.wikipedia.org./wiki/Scheelita. Acesso em 21maio16.
8
Homem Simples é entendido aqui, na percepção de José de Souza Martins (2000), ao discutir a sociabilidade do
homem simples e sua vida vivida e decifrada num descompasso histórico, onde a vivência do moderno se faz pelo
apelo ao não moderno, ao rústico, ao sertão, onde estariam as raízes de nossa autenticidade. O autor afirma que a
sociabilidade do homem simples busca [...] realizar no tempo miúdo da vida cotidiana as conquistas fundamentais
do gênero humano, aquilo que liberta o homem das múltiplas misérias que o fazem pobre de tudo: de condições
adequadas de vida, de tempo para si e para os seus, de liberdade, de imaginação, de prazer no trabalho, de
criatividade, de alegria e de festa, de compreensão ativa de seu lugar na construção da realidade [...] (MARTINS,
2000, p. 112).
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casou-se, levou-a para morar na vizinha cidade de São João de Sabugi/RN e lá estudou até o 5º
ano primário, o que contribuiu para que ela se tornasse uma mulher determinada e forte;
compreendeu, mais tarde, com seu marido que era hora de começar a ensinar as filhas e filhos a
ler, escrever e contar. Melhor do que essas meninas e esses meninos, dizia minha mãe,
aprenderem somente a puxar enxada ‘pus pés’ (sic). A enxada, como equipamento agrícola, era
utilizada por nós, meninas e meninos para limpar, no roçado, o mato que impedia que as
plantas crescessem e frutificassem; o simbolismo do gesto era indescritível, de intenso
significado. E esse era o trabalho rural que ultrapassava desde a nossa infância, cujas tarefas
executadas eram e, ainda são, em muitos casos, classificadas como “ajuda.” Tarefas que
continuavam na nossa juventude e estendiam-se quando adultos. A ordem que meu pai, bem
como os demais meeiros recebiam, era que, ‘desde cedo, todos tinham que trabalhar sob as
ordens de seus pais, no trabalho produtivo da lavoura.’ Desse modo, não existia um tempo da
nossa vida, entre 7 e 20 anos, reservado para frequentarmos a escola. Na concepção de minha
mãe, apropriar-nos do saber escolar era um fator indispensável para nos livrar daquela
exploração. Para ela, mais do que o trabalho da terra, como legado, que eles, pais, podiam
deixar para o futuro das filhas e dos filhos, o acesso à escola apresentava uma herança, única
possível juntamente com os bons costumes, com variado grau de intensidade.
Com seus anos de escolarização,9 Ana e Manoel projetavam para suas oito filhas e
quatro filhos e, após o trabalho braçal de sol a sol, o interesse pelos estudos e, em uma mesa
improvisada de tábuas e tijolos, recebíamos os seus ensinamentos todos juntos, no mesmo
horário noturno. Apenas, meus dois irmãos mais velhos sabiam ler e ajudavam a tomar nossas
lições. Adiante voltaremos ao tema.
Meus pais nasceram e viveram as trajetórias de suas vidas em lugares separados.
Conheceram-se, namoraram, casaram-se e migraram para o sítio Timbaúba, conhecido por
“Timbaúba dos Gorgônios” em referência aos donos da Casa Grande, que era rodeada pela
plantação do algodão mocó,10 produto de maior valor econômico para seus proprietários.

9

Os níveis de escolarização primário ou elementar de meus pais, foram adquiridos nos anos 1930, na chamada
escola tradicional onde prevalecia a transmissão do conhecimento e a centralizada formação moral e intelectual,
em que o aluno devia se empenhar para atingir êxito com seu próprio esforço.
10
Planta da família das Malvaceaes, espécies nativas das áreas tropicais da África, Ásia e Américas. O algodão é a
matéria fibrosa que envolve as sementes do algodoeiro e, embora macia, suas fibras apresentam boa resistência a
esforços de tração, o que permitiu sua utilização na confecção de tecidos. A palavra algodão deriva de al-qu Tum,
na língua árabe, porque foram os árabes que, na qualidade de mercadores, difundiram a cultura do algodão pela
Europa. Ela gerou os vocábulos cotton, em inglês, coton em francês e cotone, em italiano. A partir de 1905, o
cultivo do algodão ocupa lugar de destaque na economia do RN. Embora, prioritariamente, voltado para o mercado
interno, em favor das indústrias têxteis nacionais, o algodão norte-rio-grandense também encontrava colocação no
mercado estrangeiro, principalmente o algodão "mocó", de fibra longa, visto que se destinava à confecção de
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Fotografia 1 - Casa Grande da fazenda Timbaúba dos Gorgônios

Fonte: A autora (2014).

Lá, meu pai era tropeiro, vaqueiro e agricultor ao mesmo tempo. Como tropeiro, a
pedido dos fazendeiros, ele conduzia uma tropa de animais de carga até a Serra do Teixeira, na
Paraíba, de onde trazia os mantimentos que faltavam nos anos de estiagem, como: farinha,
milho, arroz, açúcar, rapadura, café e feijão. Como tropeiro/vaqueiro, cuidava do rebanho de
gado do patrão. Seu trabalho era árduo e contínuo, e, se complicava ainda mais, quando faltava
água, ou quando o gado ficava magro, tinha que ser levado por dezenas de léguas11 até outra
fazenda onde tinha gado gordo, para fazer a troca. Em pagamento, por todo esse trabalho de
vaqueiro, ele, que também tirava o leite das vacas, recebia, apenas, um litro desse alimento.
Como agricultor meeiro, meu pai, com auxílio de minha mãe, das filhas e filhos,
ocupava-se de todo o trabalho e repartia com o dono da terra o resultado da produção de
algodão, numa obediência ao sistema de meia, da época.
Como escreve Andrade,
[...] destaca-se a “meia” de uso generalizado no sertão norte-riograndense, na qual os
proprietários fornecem a terra e as sementes, financiando o agricultor durante a
formação e o trato do roçado. Após a colheita, recebem como pagamento a metade da
produção de algodão e o restolho das culturas, ficando o agricultor com a outra
metade do algodão, com os cereais - milho, feijão e fava - e com as frutas “frutas de
rama,” isto é, o jerimum, a melancia e o melão. Quando o roçado se localizava em
terras de vazantes, o proprietário exige também a meação dos cereais e das “frutas de
rama” (ANDRADE, 1973, P. 205).

tecidos finos. Disponível em: <http://papjerimum.blogspot.com.br/2013/05/algodao-supremacia-do-algodaomoco-das.html>. Acesso em: Março de 2016.
11
Medida de distância em vigor antes da adoção do sistema métrico cujo valor varia de acordo com a época, país
ou região; no Brasil, vale, aproximadamente, 6.600 metros.
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Constatamos, assim, nas relações de trabalho, acima especificadas a grande exploração
sofrida pelo agricultor que, não possuindo terras, a exemplo de meu pai, rendia-se às condições
de explorado. Assim, não possuindo garantias de permanência na terra, podia ser despedido a
qualquer momento e ter de procurar outra fazenda para trabalhar em condições idênticas. Daí,
vinham os medos e o estado de submissão pelo qual ele, de modo involuntário, passava para
todas as filhas e filhos. Esse processo é reconhecido por Arroyo (2014) como pedagogia da
negação, da submissão.
Uma das situações que denotava medo eram as recomendações que meu pai fazia:
- O pedaço de terra cedido para o nosso roçado vai do juazeiro grande, passa pelo cajueiro,
atravessa o rio morto e chega até a mangueira. Daí pra lá, do lado esquerdo, é o roçado de
Chico Olímpio e, depois da mangueira é o de compadre Anastácio. A gente só entra lá se eles
chamarem, viu! (sic). À medida que ele falava, estendia o braço apontando para o juazeiro12
que limitava o nosso espaço de trabalho e vivência, ou seja, o roçado.
Fotografia 2 - Juazeiro, árvore limítrofe dos roçados

Fonte: A autora (2014).

Essa preocupação demonstrada por ele, de modo popular, limitava a parte da terra
cedida pelo patrão, acrescida pela frase; a gente só entra lá, se eles chamarem, era a forma
natural e simples que ele usava para aconselhar:

12

Juazeiro, também chamado Juá, vem da botânica oficial Ziziphus joazeiro. O juazeiro é uma árvore nativa
predominantemente na região Nordeste do Brasil, encontrada, principalmente, em áreas secas como caatinga,
sertão ou agreste. Com uma altura de até quinze metros e copa grande e densa, é vista a longa distância, servindo
de ponto de referência. Por indicação popular o juá (fruto), é comestível, rico em vitamina C e sua entrecasca é
utilizada como produto para higiene pessoal, em especial, cabelos e limpeza dos dentes.
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- Nunca mexam no que é alheio. Como filhas e filhos ‘obedientes,’ realmente frequentávamos o
limite do juazeiro apenas para pegar juá quando a fome apertava e para pegar as raspas dos
galhos e transformá-las em pó para escovar os dentes e lavar os cabelos, que, por sinal, ficavam
macios e brilhantes, aos nossos olhos, sem dever para nenhum tipo dos xampus de hoje.
No nosso roçado, nos tempos de inverno, plantávamos e colhíamos feijão, milho, arroz
e frutas de rama, além do tão cobiçado algodão, considerado o ‘ouro branco’ do sertão
seridoense potiguar e único produto a elevar o Estado do Rio Grande do Norte à condição de
exportador para o mercado nacional e internacional, o que definiu a sociedade econômica e
política do nosso Estado durante as décadas de 1960 e 1970.

Fotografia 3 - Roçado cuidado pela nossa família

Fonte: A autora (2014).

A figura 3 mostra a porteira aberta da estrada carroçável que ladeava a casa onde
morávamos, no Sítio Rural Timbaúba dos Gorgônios, dando passagem para o nosso roçado em
pleno sertão seridoense. Seguindo em direção ao oeste, à frente, ela bifurca; sendo que à
esquerda, fica localizada a cidade de Ouro Branco, à sua direita, a cidade de Caicó.
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Fotografia 4 - Caibro onde era afixada a balança para a pesagem do algodão

Fonte: A autora (2014).

Tal produção agrícola era medida, pesada e dividida na presença do patrão. Para medir o
milho, o feijão e o arroz era utilizado o sistema de medida do conhecimento popular, à época, a
cuia.13 O algodão era pesado numa espécie de balança primitiva em que os pesos eram enormes
pedras, cada pedra com seu pressuposto peso de 15 kilos preestabelecido pelo patrão, colocadas
em bandejas feitas de madeira, pendurada em um caibro como o mostrado na figura 4; assim os
caibros que seguravam a cobertura da sala da casa onde morávamos também serviam de
suporte para a balança.
Durante uma pesagem do algodão na década de 1960, recostado a um canto da sala,
meu pai falava com a voz baixa:
- Como era bom se essa safra desse algum lucro e não me deixasse devendo pra o patrão pra o
ano quienta! (sic).
Com poucas horas, ouvimos do dono das terras:
- Manoel, você não saldou sua conta. É preciso trabalhar mais!

13

Cuia: uma caixa em forma de prisma, cujo interior mede 16 cm de altura por 25cm de comprimento e 25cm de
largura que, corresponde a 10 litros. Cuia, também, é uma expressão indígena que significa “recipiente onde se
cabem muitas unidades.”
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Fotografia 5 - Dono das terras, Francisco Pereira

Fonte: A autora (2014).

As lembranças, ainda hoje, são muito fortes. Naquele momento, olhávamos para o nosso
pai, e sentíamos dó dele. Com 13 anos de idade, ainda sem acesso ao estudo das relações de
trabalho rural, das desigualdades, dos meios de produção, começamos a entender que a
obstinação de meu pai por dias melhores estava se desfazendo pela maneira como o patrão
incutia no nosso ideário, a crença de uma safra escassa por causa de pouco trabalho. Uma
forma de negar, entre outras causas, as condições climáticas e as injustiças que afetavam e, que,
afetam o modo de organização agrária, bem como as relações de trabalho e de produção, que só
comprova quem “tenha nascido lá; que viva há muito a sua vida no sertão e aprenda a “ser de
lá” Brandão (1995), o que não acontecia com o dono da terra que passava na fazenda, apenas o
fim de semana.
No entanto, como bem afirma Brandão14, ‘todo injustiçado toma providência.’
Retomemos, então, de forma mais ordenada, à concepção de meus pais, escritas em páginas
passadas, de que não devíamos valorizar apenas o trabalho braçal, mas também e,
principalmente, termos acesso ao estudo oferecido pela escola, como preparo para o futuro,
ainda que esse estudo fosse feito em casa.
Ainda que as expressões, oriundas da sabedoria popular sobre o futuro, o descrevessem
como “o futuro a Deus pertence,” “o futuro é incerto,” “viva a vida no presente,” minha mãe e
meu pai nos faziam acreditar que o futuro era ali na frente, que era possível mudar o futuro a
partir do presente e que este (o futuro) não tinha nada a ver com o destino. E ainda
acrescentavam meus pais: “não se sabe como vem o futuro, mas vamos ter coragem, vamos
arriscar e vamos aprender a ler.”
14

Expressão colhida em conferência no IV Seminário de Educação do Campo e Contemporaneidade (UNEB),
Salvador, BA, setembro (2014).
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1.3 QUANDO VIDA E EDUCAÇÃO SE MISTURAM
Para fazer a articulação entre vida e educação, recorremos a diálogos que temos feito
com Brandão (2007) sobre o que é educação, que nos permitem ampliar a compreensão de que
a educação ultrapassa o ambiente escolar e se manifesta de variadas formas e em distintos
lugares como “em casa, na rua, na igreja ou na escola.” Segundo o autor, “para saber, para
fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação”
(BRANDÃO, 2007).
Por tudo isso, pretendemos continuar narrando as nossas trajetórias que ganham uma
ordem e um sentido ao destacar as pessoas que me ajudaram a criar nossos contextos
cotidianos, individual e coletivamente. O estilo de vida, o tipo de educação, a formação dos
“gostos” são referências constituídas de forma cada vez mais visível, articuladas à educação.
São conhecimentos indispensáveis ao viver e sentir, ao se mover nos distintos espaços e tempos
familiares.
Formávamos uma família numerosa de quinze filhos. Perdemos dois, ainda criança:
hoje, somos oito mulheres e quatro homens. Foi na convivência com familiares e vizinhos que
encontramos caminhos para apreender e aprender a enfrentar muitas decepções, alegrias,
surpresas e enganos. Foi nesse conjunto de experiências que nos fez e faz ser quem somos, e
crescer cada dia mais e mais como pessoas e, com pessoas ainda presentes em nossa memória.

Fotografia 6 - Da esquerda para a direita: Manoel Libâneo, Ana Júlia, tendo ao colo Zita, Maria do Céu e
Evani, tendo ao colo Maria da Guia. Parte da minha família, por ocasião do batizado das irmãs gêmeas,
no ano de 1957.

Fonte: A autora (1957).
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1.4 DE QUE FAMÍLIA FALAMOS?
A constituição de nossa família deu-se a partir dos anos 1940, época dos escritos
pioneiros como os de Gilberto Freyre (1975), que relataram a história da sociedade brasileira
no período da colonização, explicando como a família, tanto no campo como na cidade se
formou do regime patriarcal. Nesse contexto, a família funcionava como um núcleo composto
pelo chefe da família (patriarca), sua mulher, filhos e netos, seus representantes principais;
além de um núcleo de membros considerados secundários, formados pelos bastardos ou filhos
de criação, parentes, afilhados, serviçais, amigos, agregados e escravos. Para comandar esses
grupos, exercendo autoridades sobre toda a sua parentela, estava o patriarca.
Essas teorias tornaram-se clássicas na literatura nacional e internacional, influenciando
inúmeros estudos posteriores. Entretanto, nas últimas décadas do século XX e início do século
XXI, várias gerações de estudiosos (historiadores, antropólogos e sociólogos brasileiros)
consideraram que essa descrição da família patriarcal latifundiária, de Freyre, não deve ser
considerada a única representação plausível para a família brasileira ao longo de sua história; é
um modelo de família patriarcal rural extensa encontrado apenas, entre os poucos senhores de
engenho do Nordeste. Por essa razão, podemos afirmar que é um equívoco dizer que esse é um
modelo de família predominante no Brasil, sem levar em conta etnias, temporalidades, grupos
sociais, contextos econômicos regionais e movimento da população (SAMARA, 1993, pp.816).
Sem dúvida, esse modelo se encarregou de buscar entendimento das raízes históricas da
família brasileira. No entanto, com o avanço dos estudos culturais, pesquisadores posteriores
tiveram acesso a outros dados considerados fontes históricas, as quais possibilitaram
interpretações diferenciadas dos clássicos estudiosos da família patriarcal brasileira. Nessa
perspectiva, se enquadra a historiadora Samara (1993), entre outros que exploraram e
ampliaram outras possíveis estruturas familiares que se organizaram em função do tempo, do
espaço, bem como de algumas características sociais.
Dessa forma, as significativas mudanças que aconteceram na sociedade brasileira
modificaram a estrutura da família. Na esfera rural, onde imperava a família patriarcal e,
fechada em si mesma, para uma sociedade de bases industriais, ainda que incipiente, com as
suas implicações de mobilidade social, geográfica e cultural, ocorreram modificações
igualmente marcantes na estrutura do modelo tradicional de família (ALMEIDA, 1987, pp. 5366).
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Com essa trajetória teórica, procuramos encaixar nossa família, cuja história iniciamos
anteriormente. Somos parte de uma família camponesa do Seridó Potiguar, que viveu durante
vinte anos sob um regime de opressão e injustiça, que, no decorrer dos tempos, também passou
por modificações estruturais que deixaram marcas indeléveis na nossa infância, tendo que
trabalhar para sobreviver, homens, mulheres e crianças numa relação conflituosa enfrentada por
meu pai em atender à lida com a fazenda do patrão e, ao mesmo tempo, ouvir os reclamos da
família referentes às renúncias às próprias necessidades, entre elas, os estudos.
Portanto, não são os modelos que determinam o ser de uma família e, sim, as relações
entre seus membros. Nesse momento, é muito lento o nosso imaginário popular na construção
de um outro modelo familiar. Nessa perspectiva Sarti (2004, pp. 11-28) acrescenta: “Embora a
família continue sendo objeto de profundas idealizações, a realidade das mudanças em curso
nas famílias, abalam de tal maneira o modelo idealizado de família, que se torna difícil
sustentar a ideia de um modelo adequado.”
Entretanto, para nos adaptarmos ao ‘nosso’ modelo familiar, é necessária a aquisição de
uma clara compreensão do momento histórico por que passa a sociedade, considerando, em
especial, seu contexto significativo, suas particularidades ambientais, sociais e econômicas,
culturais, políticas e regionais. Ademais, nossa família continua, mesmo na etapa adulta, a
imprimir sentido às relações entre as pessoas, funcionando como espaço onde as experiências
vividas são elaboradas (SARTI, 2004).
Assim, atribuímos ênfase à importância de se escutar a história das famílias como um
outro ponto de vista, distinto daquele do profissional ou pesquisador, porém fundamental e
igualmente legítimo na elaboração das experiências vividas por nossa família em situação de
instabilidade: como, por exemplo, as mulheres que sustentam seus filhos, sozinhas, recebiam
como ainda recebem, parentes em suas casas para ajudar a cuidar dos filhos e de parentes
idosos. Igualmente, outras deixam seus filhos aos cuidados, especialmente, das mães. Essas são
ações presentes nas regras de reciprocidade: dar, receber e retribuir entre a parentada. Tais
ações se fazem em torno das famílias de classes populares seridoenses onde está instituído o
“nosso pedaço.”
Como mostram Sarti (1996) e Fonseca (1987 e 1995), subjacente à aparente
nuclealização das famílias de classes populares, estão tecidas em redes de parentela extensa e
circulação de crianças. De acordo com a terminologia utilizada por Sarti, esses são princípios
que constituem um valor moral. É a identificação do modelo de “família-parentela-estendida”
que confere sentido a muitos arranjos familiares.
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Tais discussões sobre a família patriarcal rural brasileira, embora de forma não
exaustiva, nos fornecem elementos que, como família camponesa, ainda que constituída a partir
da primeira metade do século XX (explicado anteriormente), carregamos uma estrutura familiar
que foge ao modelo patriarcal rural, uma vez que meu pai não era o sustentáculo econômico
principal porque não recebia qualquer tipo de pró-labore; minha mãe, além de auxiliá-lo nas
lidas do roçado, costurava, cuidava da casa e ensinava a ler e escrever os filhos, os quais, a
partir dos sete anos de idade, também tomavam parte nos trabalhos do roçado.
Portanto, definimos nossa família como ‘um grupo de pessoas que divide os mesmos
sentimentos, pela formação de valores, se inter-relacionam, se completam, apresentam
divergências, mas estão sempre unidos pelo vínculo de amizade e pelo querer estar juntos.
Para testemunhar as profundezas de nosso modo de viver/aprender na perspectiva de
reconstruir o nosso texto contexto, de ressignificar o vivido, eis a exposição dos fatos de uma
herança familiar, num entrelaçado de vida e educação, num ir e vir da figura de um pai e de
uma mãe que, além do trabalho de casa e do roçado, ao longo dos anos, tiveram a incumbência
de transmitir os saberes escolares às filhas e aos filhos, àquelas em especial, que, pela tradição
cultural, deveriam permanecer em casa; estudar era, apenas, para os homens.
1.5 PERCURSOS DE MÃE-PROFESSORA: compreendendo as articulações existenciais e
pedagógicas

Seu nome era Ana Júlia de Medeiros, porém, na família e no sítio onde morávamos e
vivemos grande parte de nossas vidas, todos a chamavam de Sinane, um apelido que parece
estranho se comparado a seu nome. Ela era filha caçula de uma numerosa família também
moradora da roça. Essa era minha mãe que se casou aos dezessete anos e teve quinze filhos, de
parto normal, na mesma casa onde vivemos até 1990.
Meu nome é Maria e sou a 6ª filha desses quinze. Nasci no auge da produção
algodoeira, numa casinha de taipa, no sítio Timbaúba dos Gorgônios, na época marcada pelo
Governo de Gaspar Dutra, que sucedeu ao longo governo Vargas, quando a população rural era
predominante no país, dois terços, e tirava sua subsistência da agricultura.
O prazer de narrar sobre sua/nossas vidas se modula na coragem, obstinação e zelo de
minha mãe na criação, na manutenção e no desenvolvimento da numerosa família. Ela era
possuidora de uma beleza típica das mulheres potiguares. Mas não é, apenas, sua beleza que
paira fortemente na minha memória, mas também sua fibra inquebrável enquanto exercia mais
de quatro funções de dia e de noite. Seu cotidiano se desenrolava entre o trabalho doméstico em
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conexão com o terreiro em frente da casa, com o curral, onde ordenhava as cabras, cujo leite
servia para nosso café com leite da manhã, antes de sair para o roçado, como também para a
ceia, quando servia o leite misturado ao cuscuz de milho moído na hora. Além do mais, minha
mãe costurava até altas horas, as roupas para os vizinhos como forma de ajudar no orçamento
da família. Dos seus gestos também nasciam nossos vestidos de chita, pano ordinário de
algodão, estampado em cores. Antes de dormir, rezávamos e pedíamos alguns milagres. Hoje,
entendemos que, realmente, quem fazia milagres era nossa Ana Júlia; pois, quando tudo parecia
mais difícil, dividia com todas as filhas e filhos; casa, comida, carinho e sabedoria, observando
e aceitando de cada um/a nossa natureza, nosso jeito, nossos limites, nossas potencialidades,
nossas mágoas. E em cada diferença revelada, minha mãe-mestra apostava na nossa capacidade
de aprender e de fazer algo que queríamos muito: “ter estudo, ter leitura.”
Essas são posses que sempre estiveram gravadas no pensamento de meus pais. Eles
sonharam, idealizaram e projetaram para nós o interesse pela leitura, na conquista de mundos
que eles sabiam não poder alcançar. Tanto meu pai como minha mãe conquistaram com o
ensino primário um nível de escolaridade que possibilitou direcionar nossos ensinamentos. O
fato de minha mãe haver estudado até o quinto ano primário merece destaque por se tratar de
um tempo, anos 1924/1930, quando a presença feminina não era frequente nos bancos escolares
(MEDEIROS 2010, p. 17).
Fatos semelhantes são contados em escritos do Seridó norte-rio-grandense e,
relembrados historicamente, por Bezerra,
[...] e outros mestres-escolas, só para referir um tempo já distante, tiraram milhares de
pessoas da escuridão, do analfabetismo, alfabetizando homens e mulheres e foi por aí
que as mães se tornaram as primeiras educadoras dos seus filhos, onde quer que
vivessem, retransmitindo o aprendizado utilizando tabuadas e cartas de A, B, C.
Louvemos, portanto, as mães (BEZERRA, 2004, p 181).

Esse é um resgate relacional que ilustra nossas primeiras aprendizagens na estrutura
familiar movida pelo desejo de meus pais que, mesmo limitados com as ocupações rurais,
preocupavam-se em prover aos filhos a educação para, futuramente, entender as coisas do
mundo.
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1.6 OUTROS MOMENTOS QUE GUARDAMOS NA MEMÓRIA, VIVIDOS NA
‘ESCOLA’
Diante de tantas dificuldades, o caráter de meus pais não era disfarçado; faziam questão
que seus filhos, mulheres e homens, aprendessem a ler e escrever, ainda que fora da instituição
escola. Com uma metodologia particular, baseada na literatura de cordel e enriquecida pela
carta de ABC15, da autoria de Landelino Rocha, pela Cartilha do Povo, idealizada pelo
professor Lourenço Filho (1939), como também a cartilha Caminho Suave, concebida pela
educadora brasileira Branca Alves de Lima (1911-2011), entre outros, editados no século XX.
Primeiro, aprendíamos a conhecer as letras do alfabeto; o bê-a-bá nas palavras
monossilábicas. Noutra página, aprendíamos a combinação de algumas monossílabas em forma
de estrofes:

Figura 02 - Carta de ABC, utilizada por minha mãe nos anos de 1950 para nos ensinar as primeiras letras.

Fonte: A autora (2014).

No fim do abecedário, a última lição era em Máximas [provérbios] que mostravam ‘o
verdadeiro caminho da vida:’ A preguiça é a chave da pobreza - Sem religião e sem justiça não
há liberdade -Vale adormecer sem ceia, que acordar com dívidas - A instrução é adorno do rico
e a riqueza do pobre - A fome dá ao pobre o direito sagrado de importunar o rico.

15

Livrinho para aprender os primeiros rudimentos da leitura. Carta de a-bê-cê, constituída por abecedário
maiúsculo e minúsculo; os silabários compostos com segmentos de uma, duas ou três sílabas, editado até os anos
60. Continua sendo impressa e distribuída com modificações, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste brasileiro. A
carta de ABC representa, nos dias atuais, o processo de alfabetização que é sistematizado nas escolas antes que as
crianças ingressem no ensino fundamental.
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Esses textos apresentam conteúdos religiosos e moralizantes direcionados para o
respeito ao próximo, os deveres cívicos, regras de comportamentos, deveres do aluno e honra
familiar, reforçando, assim, a necessidade do esforço individual do educando para que ele se
integrasse ao processo de modernização e desenvolvimento do país.
Como escrito acima, foi por meio do cordel que conhecemos seus personagens,
apresentados por meu pai e, iniciamos nosso processo das primeiras aprendizagens na cultura
popular, manifestada em versos e impressa de maneira simples no formato de livretos,
conhecidos como folhetos ou romances ou ainda folhetos de trovador. A expressão “literatura
de cordel” foi originada pelo fato de os autores, os poetas populares, exporem suas obras presas
por um pequeno cordão ou barbante, em exposição nas casas onde eram vendidos. São também
chamados de folhetos de feira porque são pequenos livros geralmente feitos de folhas de jornal,
eram e, ainda, são destaque nas feiras do Nordeste brasileiro, onde continua sendo responsável
pela alfabetização de milhares de nordestinos, em especial das populações rurais, desde a
segunda metade do século XX Lúcio e Pinheiro (2001, pp. 13-53). Esse gênero literário migrou
com os retirantes para as mais distintas regiões do país, destacando-se em diferentes espaços
como feiras, bibliotecas, escolas e universidades, com propostas de discutir as origens desse
gênero e sua presença nas escolas de ensino fundamental.
Entre tantos folhetos, ouvimos e lemos Antônio Silvino e Lampião, de autoria de
Leandro Gomes de Barros, que relatava as façanhas desses personagens, descrevendo-os ora
como desordeiros e bandidos, ora como heróis e justiceiros. Consideramos importante destacar
que a preferência pela literatura cordelista, deu-se em função do baixo custo e da facilidade de
encontrá-la se comparada aos livros da época de 1960/1970. Como falava meu pai, meu
primeiro mestre:
- É um ricurso (sic) barato e compro na feira de Caicó, no sábado. Era uma leitura de fácil
entendimento e nos era ensinada por meio da oralidade. Hoje, porém, é possível desenvolver
atividades variadas com objetivos definidos.
Dessas histórias, falava minha mãe:
- Umas são verdadeiras e outras são criadas pelos autores.
Nesse momento, ela apresentava os nomes desses autores e fazia comentários sobre a forma
como cada um escrevia. Por meio de perguntas relacionadas aos versos, nos encaminhava para
as interpretações das leituras. Tais atividades eram desenvolvidas de segunda a sexta-feira,
ficando o sábado e/ou domingo para recebermos os vizinhos que gostavam de ouvir as leituras,
em voz alta, feitas por minha mãe, meu pai e, por nós, que já sabíamos ler de maneira fluente.
Era uma festa! Cada um queria mostrar que sabia ler!
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Meus pais eram amistosos. Construíam laços de amizade com nossos vizinhos,
preservavam os valores de boa fé e da boa vizinhança, do servir ao próximo. Esses são valores
humanos que, como herança de nossos pais, preservamos até hoje.
Após as leituras, minha mãe e nós, mulheres, com ajuda das vizinhas, preparávamos um
café com batata doce, bolo e/ou pamonha. Cada dia uma vizinha trazia um prato para
enriquecer aqueles momentos. Antes de sair, todas ajudavam a lavar a panela de café, as
xícaras, feitas de quengas de coco16, ao mesmo tempo que falavam, discutiam e manifestavam a
satisfação de participar daqueles encontros. Como acentua Berman,
[...] algumas das mais básicas prerrogativas modernas dos cidadãos - falar, reunir-se,
discutir, manifestar suas necessidades. [...] Nesse contexto, a comunicação e o diálogo
se tornam necessidades críticas e também fontes fundamentais de deleite. Num
momento em que os significados se dissolvem no ar, essas experiências estão entre as
poucas fontes de sentido com que podemos contar. Uma das coisas que podem tornar
a vida moderna digna de ser vivida é o fato de que ela nos proporciona mais
oportunidades - por vezes, até nos impondo a obrigação - de conversar, de fazer um
esforço no sentido de compreender, o outro. Precisamos aproveitar ao máximo essas
possibilidades; elas deveriam determinar o modo como organizamos nossas cidades e
nossa vida (BERMAN, 2011, p. 14/15).

Como tão bem demonstra o autor, o desenvolvimento desse conjunto de manifestações
representativas contribui para inspirar, nas pessoas, suas próprias experiências e histórias de
modo mais detalhado e aproximado.
Esses momentos de culminância das leituras de cordel faziam parte das festas e
costumes do lugar, além dos casamentos comemorados com almoços para os familiares e
vizinhos, bem como os tradicionais forrós, sempre animados por sanfoneiros e músicas do
saudoso Luiz Gonzaga. Outros eventos culturais estavam ligados às novenas com leilões, no
mês de maio, aos festejos juninos, às farinhadas e às cantorias dos violeiros, Sebastião Dias,
Cícero Nascimento, Chico Mota, entre outros.
Consideramos importante ressaltar que o uso da literatura de cordel, como prática
educacional, tal como tratado por nós em 1957/1960, era utilizado também pelos integrantes
dos movimentos sociais camponeses - a Liga Camponesa e os Sindicatos de Trabalhadores
Rurais até 1964, conforme escreve Nascimento.

16

Espécie de vasilha feita com metade de um coco seco, quando este é quebrado ao meio.
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[...] diferentemente de reuniões em ambientes fechados, as práticas educacionais da
Liga Camponesa se davam no enfrentamento aberto com o latifúndio, nas
mobilizações de grandes massas nas capitais do Nordeste, [...]. Eram também
largamente utilizados os cordéis, abordando os vários aspectos da exploração sofrida
pelos camponeses e estimulando-os a aderirem à luta contra o latifúndio, através da
Reforma Agrária Radical (NASCIMENTO, 2007, p. 111).

Conforme o pesquisador, o recurso didático baseado na literatura de cordel traduzia a
intenção de contribuir para a organização dos trabalhadores rurais em defesa da luta pela terra,
bem como subsidiar outras dinâmicas, sobretudo, criar repentes, declamar poesias, narrar suas
histórias, ensaiar cantos para animar os momentos de mobilização nas marchas em prol da
reforma agrária.
Assim, o folheto de cordel se transforma numa rica fonte de pesquisa para a história,
para a sociologia, para a antropologia e para a literatura. A literatura de cordel que, mediante
sua narrativa, conta os acontecimentos de um dado período e de um dado lugar, transforma-se
em memória, documento e registro da história social brasileira. Nessa perspectiva, partilhamos
com o entendimento seguinte:
[...] a literatura de cordel corresponde às necessidades de informação, comentário,
critica da sociedade e poesia do mesmo povo que concebe e consome. É, ao mesmo
tempo, o noticiário dos fatos mais importantes que ocorrem no mundo, no estado, na
cidade, no bairro, e sua interpretação do ponto de vista popular. É, ao mesmo tempo, a
crítica por vezes contundente e a visão poética do universo e dos acontecimentos. É
puritana, moralista, mas igualmente cínica e amoral, realista e imaginosa - dentro de
suas contradições perdura a unidade fundamental do choque de cultura e de vida do
povo com a sociedade que limita, oprime e explora as populações pobres e
trabalhadoras (AMADO apud MEDEIROS, 2002, P. 24).

Por força da oralidade, o seridoense tinha, como ainda tem, desde o século XX o hábito
“quase religioso” a leitura diária de prosa e de versos. Em meio às inúmeras narrativas
contadas, transcrevemos aquela que, de alguma maneira, motivou meus pais a associar a cultura
da oralidade à cultura da escrita:
No Sertão, raras eram as casas em que não existisse uma verdadeira coleção daqueles
modestos folhetos, procedentes dos mais variados autores, contando histórias, ora
sensacionais, ora tristes, que mereciam ser lidas e relidas. Algumas pessoas de tanto
repetirem a letra [leitura] acabava decorando os versos, isso proporcionava motivo de
satisfação. Gostavam de transmitir cantando ou declamando diante das rodas de
amigos, em momentos de folgas ou mesmo a leitura era feita para pessoas analfabetas
comumente depois da ceia, antes da dormida e, conforme o trabalho, em plena
atividade (MEDEIROS, 1990, p. 33).

Conforme já citado, as práticas culturais, os costumes seridoenses, incentivadores de
outras práticas de leituras, vêm das histórias de práticas - da cultura rural e urbana. Nessa
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fronteira, a força da oralidade mostra a conservação, bem como a sua travessia do século XX
para o século XXI. “Hoje, somos herdeiros e defensores dessas práticas de leituras, em virtude
da escrita de gêneros e a força da oralidade que sobrevive em cada sertanejo do Seridó
Potiguar” (FIGUEIREDO, 2011, p. 182).
Concentramos, agora, a nossa atenção no andamento de nossa aprendizagem. Para
atender às oito filhas-alunas aos quatro filhos-alunos e, num pequeno espaço de tempo noturno,
minha mãe, direcionando o olhar para os que sabiam ler, dizia:
- Vamos arranjar um jeito para ensinar a todos ao mesmo tempo.
Para ela, ‘o jeito’ de ensinar consistia em pensar formas de atender a todas/os considerando o
grau de dificuldade que cada um/a apresentava. Nessas circunstâncias, ela-mãe-professoraconstruía uma maneira singular de ensino ainda hoje, ausente da História da Educação
Brasileira. Num primeiro momento, passava a lição dos que estavam na carta ABC; fazia
caligrafia, para a letra ficar bonita (assim falava ela, minha mãe-mestra). Os que sabiam ler,
ficavam lendo nos cordéis e/ou nos poucos livros aos quais tínhamos acesso, de maneira
silenciosa ou baixinho, como ela dizia, e, em seguida, liam em voz alta para que todas as filhas
e filhos alunas-alunos, pudessem ouvir e entender a conversa que ela, enquanto professora,
criava e relacionava às leituras desenvolvidas naquele momento. Essa atividade consistia numa
espécie de diálogo entre todos nós, que tínhamos, e ainda temos a esperança e o desejo de ser
mais (FREIRE, 2005).
O lugar do qual falamos apresentava um tempo noturno muito curto, pela necessidade
do descanso após um dia inteiro de labuta. Todas as noites, quando parecia ser entre oito e nove
horas da noite, nos cálculos do meu pai, ao observar a posição da lua, minha mãe dava a
penúltima mamada da noite ao meu irmão menor, fazendo a seguinte recomendação:
- Falem baixo pra Bastinho não acordar.
Porém, naquele momento, Cássia, minha irmã caçula, acordava e pedia leite. Minha mãe, sem
reclamar, saía para atendê-la e dizia, em estado de paciência:
- Esperem, volto já.
Enquanto isso, e aí me incluo, continuávamos com as atividades de tomar lições dos menores.
Num segundo tempo da noite, por volta das 10 horas (vale lembrar que essa hora no sítio é
considerado muito tarde) minha mãe ensinava também a fazer conta; tinha tabuada. Enquanto
os pequenos copiavam os números, os mais adiantados criavam situações problemas utilizando
os produtos do roçado, por nós cultivados, todos os dias. Nesse arranjo, fazíamos simulações
das arrobas de algodão, sacas de feijão, de milho, que colhíamos no decorrer do ano, quando
havia inverno. Separávamos a parte do dono da terra, da forma como já foi dito/escrito e, em
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seguida, calculávamos a nossa parte com ajuda de nossa mãe e de nosso irmão mais velho, que
dominava as operações básicas de matemática.
Figura 3 - Taboada

Fonte: A autora (2014).

O plano traçado por nossos pais para nos ensinar a ler funcionava como um meio de ir
contra a força que tinha o dono da terra (força dominante) a qual proibia que os filhos dos
moradores frequentassem a escola. Ao mesmo tempo, aquele ‘ensinar’ preenchia nossas
necessidades primeiras de aprender a ler, escrever e contar. Esses são os três vocábulos que,
mantidos entre gerações, marcaram e, ainda marcam, o início do processo de ensino
aprendizagem da linguagem escrita, bem como do sistema numérico. Aprendemos com
desenvoltura aqueles símbolos escritos, combinados com uma educação humanitária, Freire
(2005), por ter como preocupação central a formação e a cooperação em sua plenitude.
Recebemos, então, como escreve Nascimento, “Uma educação que se pauta em princípios que
preparem os indivíduos para se orientarem no mundo, preservando suas qualidades individuais,
pessoais e, ao mesmo tempo, tendo a consciência do mundo que os cerca (NASCIMENTO,
2006, p. 56).
Nossos momentos de estudo aconteciam num ambiente cordial onde o ensino e a
aprendizagem se realizavam alicerçados por um clima de paciência ressignadora, uma sintonia
de propósito que nos unia em busca dos saberes, a princípio, junto aos familiares, acentuadas
nas nossas condições de vida e de trabalho. Essas formas de ensinar e aprender configuram, no
estudo de Villela (2003), uma prática quase que totalmente restrita às famílias que, dependendo
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da importância dispensada à aquisição da cultura letrada, não mediam esforços em manter seus
membros na escola. A autora ainda afirma que, assim como no continente europeu, no Brasil
também, àquela época, (fim do século XIX, início do séc. XX) havia um expressivo número de
formas e locais de ensinar e aprender. Nas grandes propriedades rurais, onde padres ligados aos
engenhos ensinavam filhos de fazendeiros, agregados e até escravos, da mesma forma em que:
[...] o fato aparece de forma tão natural no enredo que nos sugere ser prática comum,
sobretudo se levarmos em conta que o modelo escolar ainda não estava rigidamente
internalizado e qualquer um que dominasse alguma habilidade (leitura, escrita,
cálculos, etc.) certamente não se sentiria constrangido em retransmiti-la no âmbito
doméstico (VILLELA, 2003, p 97-99).

Dessa ou de outra forma, buscamos vencer parte dos obstáculos que encontramos contra
o direito de aprender a ler, escrever e contar e fazer o que estava em nossas mentes: tornar uma
vida melhor e uma comunidade mais justa. Tudo isso testemunha que, no ato grandioso dos
nossos pais, seu Manoel e dona Ana Júlia, em especial, tivemos maior possibilidade de
aprender, porque tivemos as principais lições de nossas vidas ensinadas dentro de casa.
Pela sua significância, tínhamos expectativas do reconhecimento desses saberes, junto
ao homem do campo, no intuito de contribuir com a transformação da vida desse homem “para
libertá-lo daquilo que tolhe a sua humanização” (MARTINS, 2002, pp. 225/226).
Ao narrar nossa história que, trata do lugar da família, da infância, do trabalho, não
poderíamos deixar de discutir os espaços e tempos do roçado, constituído na semelhança entre
as pessoas e a natureza como o tempo e o espaço de plantar o feijão, o milho, a mandioca, o
arroz e as plantas de rama, assim como o tempo de colher e reunir a família, à noite, para a
debulha. Naquele momento, ao olhar para a lua outra vez, meu pai dizia:
- Vamos ficar por aqui só até a lua se pôr, porque tenho que me levantar cedo, antes do sol sair,
pra tirar o leite e ir replantar o milho.
Os cálculos que meu pai fazia do tempo estavam baseados nos sinais da natureza, como
estações, períodos de chuva ou estiagens, sol, lua, festejos, tal como ainda se faz hoje. Não se
tinha acesso ao relógio, a máquina de medir o tempo. Isso era resolvido pela proximidade com
o trabalho da natureza, com a confiança na agricultura como meio de sustento.
Podemos pensar essa relação, também, com base na perspectiva seguinte:
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Todas as culturas pré-modernas possuíam maneiras de calcular o tempo. O calendário,
por exemplo, foi uma característica tão distintiva dos estudos agrários quanto a
invenção da escrita. Mas o cálculo do tempo que constituía a base da vida cotidiana,
certamente para a maioria da população, sempre vinculou tempo e lugar - e era
geralmente impreciso e variável. Ninguém podia dizer a hora do dia sem referência a
outros marcadores sociais: “quando” era quase universalmente, ou conectado a “onde”
ou identificado por ocorrências naturais regulares. A invenção do relógio mecânico e
sua difusão entre virtualmente todos os membros da população (um fenômeno que em
seus primórdios no final do século XVIII) foram de significação chave na separação
entre o tempo e o espaço (GIDDENS, 1991, p 11).

A vida de meus pais e a nossa sempre foi guiada pelos sinais da natureza e ligada às
rotinas cotidianas: hora de dormir, de acordar, hora de estudar, formas de comer, formas de
vestir, modos de agir, lugares frequentados.
No que tange ao trabalho no roçado, o dono da terra que considerava tão somente o
processo produtivo, exigia que pegássemos no pesado durante o dia todo. Porém, nosso pai
respeitava o estado da natureza e nossas condições físicas, enquanto crianças, ao nos poupar do
sol escaldante do meio dia, nos dava um descanso após o almoço, ao que dizia:
- Esperem o sol quebrar e voltem.
Nesse estado de trabalhador que, éramos seis irmãos, na condição de explorados que,
juntamente com os acima de quatorze anos e os três de seis, cinco e quatro anos,
respectivamente, que nos acompanhavam para o roçado e ficavam em suas tipoias (redes
pequenas empunhadas com punhos de outras redes mais fortes). Para eles, era uma festa, um
tipo de entretenimento.
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1.7 UMA CASA...UM ACONTECIMENTO PARA O MUNDO
Fotografia 7 - Nossa casa (Timbaúba dos Gorgônios, anos 60)

Fonte: A autora (2014).

Nossa casa era muito simples, feita com tijolos e barro, com reboco e caiação, composta
por seis espaços17 pequenos, onde, à noite, todas as nossas doze redes eram apertadamente
armadas. Esse era o espaço predileto para o descanso noturno. Tínhamos, como móvel, uma
mesa feita de tijolos e tábuas rodeadas de troncos de coqueiro que servia de cadeira. Havia
sempre na “sala de fora” produtos da lavoura, sacos de arroz, milho, feijão de corda
(macassá/macassa) espalhado pela mesa para ser debulhado. As portas de acesso eram
localizadas nos extremos da casa. A porta da sala e a da cozinha era dividida em duas partes,
fechando-as com uma taramela18. Havia, também, duas janelas nas laterais. Na cozinha, havia,
apenas, um fogão à lenha, uma estrutura precária; quase impossível de cuidarmos dos afazeres
domésticos, junto a minha mãe, principalmente à noite, visto que a iluminação era a lamparina
a querosene.
Foi no ir e vir entre o roçado e os distintos espaços da casa que, unidos, nos movíamos
pela curiosidade e pelas indagações. Foi na articulação desses espaços, tempos e nas diferentes
dimensões de nós mesmos, no dia-a-dia, que buscávamos uma aprendizagem na sabedoria de
minha mãe, que pensava bem diferente, mesmo naquela época, anos 1955/1960, quando à
17

Como a casa é entendida como uma extensão doméstica do trabalho familiar, é em função das estratégias do seu
exercício que ela é pensada e construída. Todos os espaços são feitos para serem úteis e, não, cômodos
(BRANDÃO, 1995 s/n).
18
Peça de madeira que gira ao redor de um prego, para fechar, porta, postigo, etc.
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mulher eram delegadas, apenas, as atividades domésticas, o repouso somente após o trabalho.
Ao contrário, ela se revestia de uma vital originalidade ao estimular seus interesses e empenhos
de mãe-professora na cobiça de contribuir para o nosso saber e entendimento da vida (CAMBI,
1999, p 641).
Nesse âmbito, nossa casa representava mais do que um lugar de descanso do trabalho
pesado do roçado e dos nossos inúmeros afazeres dentro de casa. Representava mais que uma
extensão do trabalho, ao estabelecer vínculos efetivos com os elementos da cultura popular
estampados nos cordéis, nas Cartas de ABC, nas cartilhas e livros da época.
Enquanto "o sol quebrava,” como sabiamente dizia meu pai, ocupávamos dos trabalhos
de casa, seguindo a divisão de tarefas em comum acordo com minha mãe. Para os cuidados das
oito filhas, estavam: lavar e passar roupa, arrumar a casa, fazer a comida, deveres escolares,
entre outros.
1.8 À SOMBRA DA OITICICA NASCEU A NOSSA ESCOLA
Embora contra a vontade do dono da terra, minha mãe me matriculou no grupo escolar
da fazenda Umari, distrito de Caicó, para estudar o 5º ano primário. Ao sair de casa para ir à
escola, passava pelo roçado, precisamente, pelo pé de oiticica, uma árvore grande, comum na
extensão do Rio Morto, nas terras da Timbaúba, para entregar ao meu pai o café com batata
doce, um hábito criado pelos trabalhadores19 do lugar e, todos, em número de doze, reuniam-se
no mesmo horário, cada um trazendo o seu café.

19

Moradores e agricultores são nomes usuais para o camponês do Seridó Potiguar. Contudo houve uma alteração
do termo para trabalhadores rurais, após a organização do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, naquela
localidade.

52

Fotografia 8 - Oiticica, onde nasceu Nossa Escola

Fonte: A autor (2014).

Velhas árvores que eu via
No meu tempo de criança
Que me davam segurança
E, à noite, assombração,
Eram velhas oiticicas
Com seu cheiro penetrante
Tinham sombra repousante
Das moradas do sertão...
Pery Lamartine, Velhas Oiticicas
Em uma de nossas idas aquele local, certa vez, meu pai, me chamou pelo apelido,
- Duguinha! Venha cá, venha ler a carta que chegou de São Paulo, pra Chico Olímpio!
Enquanto eu fazia a leitura da carta, sentia que não apenas Chico Olímpio, mas também as/os
outras/os trabalhadoras/es ouviam atentamente, quando Anastácio iniciou a seguinte conversa:
- Manoel, sua menina sabe ler muito. Nossos filhos não sabem ler, aqui não tem escola. Só pelo
rádio, mas eles não sabem ler nada. Ela podia ser a professora daqui. Nossos meninos não
sabem ler. A gente, não sabe ensinar a eles, como você ensinou aos seus.
Enquanto aquele pai falava, os outros, atentos, acenavam com a cabeça para cima e para
baixo, num sinal de que estavam concordando. Ao ver e ouvir aquele diálogo, aumentava nossa
expectativa de ser professora, pois já ensinava as minhas irmãs e meus irmãos. Embora
nenhum/a daqueles/as trabalhadores/as se dessem conta, aumentava a nossa responsabilidade
em atender àqueles anseios, ao mesmo tempo sentíamos um grande desejo pela escola que,
veladamente, estava, sendo uma iniciativa das/os trabalhadoras/es rurais, que já frequentavam o
sindicato.
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1.9 MAS...POR QUE AQUELAS/ES TRABALHADORAS/ES RURAIS PENSAVAM
ASSIM?
Eles pensavam: a educação é importante para mudar de vida, e, mesmo não sabendo ler,
as notícias divulgadas pelo rádio e reforçadas entre os frequentadores do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais eram de que existia uma preocupação universal em galgar o estado de
desenvolvimento e que a educação era condição principal para que o país se desenvolvesse e
superasse aquela situação de miséria. No nosso Estado, aconteciam mobilizações em favor da
escola. O movimento começa em Natal (1961/1964), intitulado De Pé No Chão Também se
Aprende a Ler (voltaremos ao tema em páginas adiante) que, não passava necessariamente pela
escola, mas havia uma convocação geral para que a população se mobilizasse em torno do
letramento, da escrita. Consideramos, ainda, importante lembrar que as Escolas Radiofônicas
conciliavam um conjunto de ações, no início dos anos 1960, realizado pela Diocese de
Caicó/RN, de acordo com o escrito por Fávero,
O papel das escolas radiofônicas nesse Movimento foi fundamental, não só em termos
da alfabetização dos que não tiveram ou não tenham acesso ao ensino regular, como
também de apoio à sindicalização rural e a sistematização e divulgação das críticas à
dominação econômica e política (FÁVERO, 2008, P. 13).

Essa era uma educação sindical, reforçada pelo sistema do - Movimento de Educação de
Base (MEB) - plano de educação a distância, realizado por meio de transmissões radiofônicas.
Esse processo educativo começava como preparação de lideranças de trabalhadoras e
trabalhadores rurais, contemplando variados municípios, entre eles, o sítio da Timbaúba dos
Gorgônios.
Na expectativa da comunidade pelo início da escola, menos de uma semana antes do
tempo previsto, começou a circular a notícia de que “Duguinha de Manoel Libâneo” estava
fazendo a lista dos alunos para ter uma escola aqui no sítio, na casa dela. Feito isso, a escola
organizou-se ao redor do Sítio Timbaúba, como um chamamento dos vizinhos de roçado a
amigos e conhecidos de outros sítios. Longe e perto, nas noites de encontros para a debulha do
feijão, a organização da escola virou assunto. Perguntavam-se sobre a mesa, os bancos, os
horários, como os filhos menores iam, senão na companhia dos maiores. No primeiro dia de
aula, chegavam crianças, adolescentes e jovens por todo o canto do terreiro, em volta da casa e
alguns surgindo de dentro dos matos verdes ou secos, vindos, alguns à procura de aprender as
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primeiras letras, outros, palavras e frases e, ainda, outros querendo compreender o que as
palavras e as frases diziam.
Um senta aqui, outro senta ali e, eu lá, junto para acomodá-los nos poucos bancos e
tamboretes que existiam; alguns emprestados de vizinhos e familiares dos alunos. Ao contrário
do que havíamos planejado, os alunos acomodavam-se na sala por afinidade, porque assim se
organizavam em função da dispersão das moradias, para se apoiarem uns aos outros e
vencerem a distância até a escola, além da travessia do rio Barra Nova20 na época do inverno.
Essa situação sinalizava que era impossível separar aquela turma como prevíamos.
Era a única professora da comunidade (sítio), não podia deixar de receber as crianças
que nunca tinham ido à escola, aquelas que liam na carta de ABC em casa, além dos
adolescentes e jovens que dominavam um pouco a leitura, escrita e noções matemáticas. Assim,
formava uma classe multisseriada composta por alunos das quatro primeiras séries/ano do
ensino fundamental, que apresentavam diferentes níveis de adiantamento escolar e de anos de
escolaridade, misturados no mesmo espaço e sob minha regência que utilizava as mais variadas
estratégias de ensino. A escola estava localizada num espaço onde o trabalho agrícola definia as
identidades das pessoas que lá habitavam. Nesse sentido, todos nós éramos dotados de
particularidades que deveriam ser compreendidas pela escola e levadas em conta pelas práticas
educativas.
Em face de tamanha diversidade, nossos sentimentos, naquele momento, foram de medo
e responsabilidade. Sentíamos ao mesmo tempo em que era preciso rever a maneira de pensar e
agir em relação àquela gente, que, até então, era apenas de amiga, vizinha, prima e irmã. Era
preciso ter também ação de professora; isto é, conhecer bem o que ia ensinar, procurar enxergar
as expectativas e dificuldades dos alunos, saber manter o equilíbrio entre a dureza e a
amabilidade e ser capaz de usar a razão.
A partir daí, passei a ser considerada professora pelas/os próprias/os trabalhadoras/es
rurais da vizinhança, passei a ser naquela época, há meio século, uma das pessoas mais
respeitadas da comunidade: passei a responder pela parte intelectual, por exemplo, organizar
reuniões para fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, no ano de 1965, era catequista e
escriba. Enfim, tudo o que acontecia na comunidade, de uma forma ou de outra, tinha ligação
com a escola, mais precisamente com a pessoa da professora.

20

O rio Barra Nova, rio temporário, cuja nascente é na serra do Equador no município de Parelhas/RN, seu maior
percurso é no município de Caicó/RN, na sua bacia hidrográfica existem 71 açudes, sendo 2 públicos (ITANS e
PALMA), 1 comunitário (BARBOSA) e 68 privados, banha os municípios de Ouro Branco, Jardim do Seridó e
Caicó., entre seus afluente estão os riachos do Cavalo, da Cachoeirinha e riacho da Timbaúba, entre outros.
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Para ampliar nossos conhecimentos, partimos daqueles saberes que estavam
relacionados à nossa vida e a vida das/os alunas/os, pela proximidade com esses, por ser
moradora do lugar, e, como pertencente à comunidade, conhecedora de parte de seus
problemas, dificuldades e expectativas. No que diz respeito aos problemas e necessidades,
consideramos importante frisar as carências por nós sofridas, como moradoras/es do semiárido
potiguar, quanto à subsistência, à falta de água devido à seca que assolou a região nos anos
1958. Naquela época, tínhamos uma infância muito curta, a adolescência praticamente não era
reconhecida porque éramos inseridas precocemente no trabalho, e, do mesmo modo, a
juventude se identificava, também, muito precocemente com a vida adulta.
Naquele momento, senti que era preciso coragem para organizar a escola, pois éramos
trabalhadores da lavoura e havia uma grande corrida pelo “ouro branco,” a produção algodoeira
em crescimento. Esse fato representava a exigência cada vez maior pela permanência do
trabalhador rural no roçado para o cultivo e produção algodoeira. Os donos das terras, os
grandes latifundiários, não queriam que as/os moradoras/es ‘perdessem tempo’ estudando. Eles,
os donos, estavam mais interessados em maior produção, consequentemente, em maior lucro.
Essa história está escrita em minha vida, mas não é somente minha. Foi vivida com
meus alunos, pais e comunidade. Zé Claudino21, um dos alunos que mais se mostrava
insatisfeito pela situação de injustiça vivida junto a sua família, relembra:
[...] Eu me lembro de sua mãe desde aquele tempo da escola na sua casa. Ela lhe
ensinou a ler e você ensinou a nós. Num foi?
[...] Nois aprendemo a fazer as coisa do roçado com nossos pai, mais eles num sabia
ler pá ensiná a nois. Tinha que ter aquela escola na sua casa.[...]. [...] Nois aprendemo
muito. Era todo mundo misturado: nois com os pequeno mais todo mundo aprendeu. E
nois ia escondido de dotor Pereira, nera? Era nossa luta contra a injustiça.

Esse depoimento relembra um contexto histórico cultural rural, em que todas/os eram
subordinadas/os ao latifundiário, donos das terras e de grande parte da cultura do algodão,
cenário onde a escola aconteceu nos idos anos 60.

21

Zé é ex-aluno, trabalhador rural, hoje, integrante dos movimentos sociais do Seridó Potiguar. Depoimento
colhido, em dezembro de 2014, por ocasião do sepultamento de minha mãe.
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1.10 ALGODÃO CONTRA A EDUCAÇÃO

O Algodão
Luiz Gonzaga
Bota a enxada no chão
Limpa o pé de algodão
Pois pra vencer a batalha
É preciso ser forte, robusto, valente
Ou morrer no sertão
Tem que suar muito pra ganhar o pão
(...) Ouro branco que faz nosso povo feliz
Que tanto enriquece o país
Um Produto do nosso sertão
De tanto ouvir, na minha infância, meu pai cantar essa canção, que expressa a riqueza
do país à custa da exploração do pobre, passamos a considerar o algodão um obstáculo, coisa
adversa à educação escolar daquela localidade. Éramos nós e eram outras/os trabalhadoras e
trabalhadores braçais, juntamente com as filhas e filhos, exigidos, principalmente, no período
da colheita, no momento em que os capulhos que branqueavam os campos, exigiam a apanha
rápida para evitar a perda de peso e o extravio causado pelo vento. Vivíamos diante de dois
componentes relevantes: a presença muito forte do latifúndio atrelado ao sistema algodão e as
relações de poder desenvolvidas pelo latifundiário, embora não decisivos, eram inibidores de
um processo de politização mais preciso, que consentisse a resistência daqueles dominados em
relação ao dominador.
Por aí, logo enunciado por Arroyo (2012, p. 260), “passaram (...) os processos, as
pedagogias sacrificiais conformadoras dos grupos populares inexistentes: nega-lhes a condição
de sujeitos (...) vida, terra, território, trabalho, existência, identidade, condição legal.” A
situação descrita é uma pedagogia da submissão, da exploração, da negação traduzida no
algodão regado a sangue e suor como resultado da resistência do trabalhador e trabalhadora
braçal. Fatos como esses se tornam grudados na memória. Não tem como não repetir: Foi nesse
cenário onde a escola aconteceu nos idos anos sessenta.
Graças à concretude da situação, entendíamos e agíamos de maneira que as coisas se
acomodassem em comum acordo com as/os alunas/os e com os pais. Entretanto, faltavam-nos
leituras, a exemplo da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, bem como interação dos
colegas e professores. Carregava aí um sentimento de não ter uma formação docente, no
entanto, consideramos aquele saber adquirido com meus pais como a melhor possível, pelo fato
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de ter sido uma experiência alicerçada na prática que me oferecia elementos para interpretar,
compreender e levar em conta a diversidade de expectativas segundo os contextos e histórias de
vida dos alunos, que não me deixavam sozinha, e, como tal, éramos exportadores dos símbolos,
valores, sentimentos, atitudes, passíveis de interpretação e decisão, os quais exigiam de mim,
enquanto professora, capacidade, no sentido de
Desenvolver saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no
conhecimento do seu meio. Esses saberes brotam da experiência e são validados. Eles
incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de
habilidades, de saber e fazer ser [...] conjunto de saberes atualizados, adquiridos e
necessários no âmbito da prática da profissão e que não provêm das instituições de
formação nem dos currículos. Estes saberes não se encontram sistematizados em
doutrinas ou teorias. São saberes práticos (e não da prática: eles não se superpõem à
prática para melhor conhecê-la, mas se integram a ela e dela são partes constituintes
enquanto prática docente) (TARDIF, 2008, pp. 38/49).

Grande parte das/os alunas e alunos queria aprender a ler e escrever para, por meio de
cartas, enviar notícias aos parentes que haviam deixado o Nordeste em busca de emprego nas
regiões Sul e Sudeste do país, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Outras/os queriam,
de fato, fugir do trabalho pesado do roçado que, sequer, lhes proporcionava qualquer ascensão
social e arrumar um emprego na rua, como chamávamos a cidade.
Para melhor organização das atividades na sala de aula, procurávamos desenvolver na
maior parte do tempo, atividades relacionadas para toda a classe. Algumas, para exemplificar,
consistiam em estabelecer um vínculo significativo por meio da problematização de temas mais
gerais e comuns a todas/os as/os alunas e alunos, a exemplo do que fazia meu pai com todas/os
nós, por ocasião das leituras dos cordelistas. Era assim: ele lia os versos em voz alta para
todos/as nós ao mesmo tempo. Em seguida, perguntava o que tínhamos entendido daquela
leitura. As respostam vinham de acordo com o entendimento de cada um/a de nós, e o que era
mais interessante, era que tais respostas sempre eram relacionadas ao modo de vida que
levávamos naquela época. Na continuidade, fazíamos outras atividades como: ditado, caligrafia
e /ou inventar pequenas estrofes ou versos relacionadas às leituras que nossos pais faziam
nos/dos cordéis.
Ao tomar de meus pais tão brilhantes exemplos, como professora, assim o fazia como
forma de atender, simultaneamente, com um mesmo conteúdo a todas as séries diferenciando
apenas no grau de dificuldades das atividades em função das séries específicas. Para isso,
formávamos grupos compostos de alunas e alunos de todas as séries, num primeiro momento,
para discutir o tema ora apresentado, como, por exemplo, “como é nosso trabalho no roçado.”
Com intervenção da professora, todos deveriam fazer anotações para que fossem apresentadas
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no grupo do segundo momento, o qual era formado pelas séries específicas, que tinham o dever
de registrar, da melhor forma possível, o que havia sido feito no grupo heterogêneo (de 1ª a 4ª
séries).
Ressaltamos que cada aluna/o registrava o que aprendeu de forma peculiar, utilizandose de palavras, desenhos e até a escrita de textos, conforme o nível de aprendizagem de cada
um.
No momento de produção da escrita (produção das alunas e dos alunos), desenvolviamse atividades em grupo, pois justificavam ter melhores resultados. Havia também momentos
individuais, principalmente, quando as atividades tinham enfoque avaliativo. Essa era a melhor
maneira de organizar o trabalho considerando o espaço físico utilizado, a melhor maneira de
desenvolver as atividades, de acompanhar, pedagogicamente, os alunos e de selecionar os
conteúdos.
Os temas discutidos em sala de aula eram escolhidos com a participação das alunas e
dos alunos e, geralmente, estavam relacionados ao nosso dia-a-dia, como, por exemplo: a vida
dos agricultores, as dificuldades com a seca, o plantio, a relação com a terra, as festas e os
costumes do lugar. Tudo isso nos aproximava da experiência de Angicos22, organizada e
dirigida pelo educador Paulo Freire, também nos anos de 1960, intitulada “40 horas de
Angicos,” quando alfabetizou 300 (trezentas) pessoas, aproximadamente, fazendo uso
metodológico dos Círculos de Cultura, que, com sua efetividade e eficiência, tratavam de
apresentar e respeitar os saberes do povo.
Com esse legado, o educador Paulo Freire ficou conhecido como um dos educadores
voltados para o povo e sua conscientização.
Essa experiência faz crescer a nossa capacidade de pensar e entender cada vez mais que,
ao partilhar nossas histórias de vida vinculadas ao contexto familiar, estamos trazendo à
memória nossas experiências vividas, como também estamos nos articulando às experiências de
outras pessoas ou grupos e, juntos estamos transformando nossas histórias. Assim, podemos
perceber os ensinamentos que essas experiências nos deixaram.
Outra experiência reveladora foi a maneira como minha professora da 5ª série, dona
Maria Dina (in memoriam) ensinava, os alunos da 3ª e 4ª séries. Muitas vezes, na sala de aula,
observávamos mais o modo como ela ensinava do que o que ela ensinava. Essa observação nos
22

Angicos (Anadenanthera Colubrina) é o nome popular dado e que se refere a várias árvores dos gêneros dos
Piptademia da Subfamília Mimosoideae. Elas são nativas da América tropical, principalmente, do Brasil. São
exploradas e/ou cultivadas devido à boa qualidade de sua madeira. A casca e a semente seca e triturada, é o paricá,
medicamento e estimulante apreciado pelos índios. Angicos é uma cidade no sertão, bem no meio do Estado do
RN, à margem esquerda do rio Pataxó, por onde lá chegaram os Bandeirantes no século XVII.

59

permitiu confiança e autocontrole no desempenho da função que exercíamos como professora,
bem como nas táticas inventadas junto à escola organizada com turma multisseriada.
Com efeito, à medida que observávamos e percebíamos as diferenças de sexo, de idade,
de interesses, de diferentes níveis de adiantamento escolar, mais aumentava o desejo de acertar
uma melhor forma de ensinar, naquela diferença que era o que mais nos assustava. A única
semelhança era que todos eram filhas/os de trabalhadoras e trabalhadores rurais, e todas/os
tinham um objetivo em comum: aprender a ler, escrever e contar para melhorar de vida.
Mais uma vez, sentíamos falta de fundamentos teórico-metodológicos para alicerçar
nossa prática, ainda incipiente. Às vezes as sugestões dadas pela professora da 5ª série, citada
acima, nem sempre resolviam, devido às nossas particularidades. Tal constatação causava um
impasse nos nossos procedimentos teórico-metodológicos. Faltava uma formação assentada em
princípios universais, consagrados nas Ciências Humanas.

1.11 DE VOLTA AO LUGAR

Fotografia 9 - A Oiticica: nossos troncos nossas raízes

Fonte: A autora (2014).
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Oiticicas tão amadas
Não consigo esquecê-las
Outro dia fui revê-las
Num encontro de saudade;
Abracei com emoção,
Os seus troncos retorcidos
Já gretados, corroídos
Pelo tempo, pela idade...
Lamartine
Em março de 2015, retornei à Timbaúba dos Gorgônios. Os objetivos, agora, eram
muito diferentes e, pela primeira vez nos obrigariam a refletir sobre os tempos lá vividos.
Sempre meio dividida entre a saudade de meus pais, já falecidos, e as condições de injustiça
que ali enfrentamos. Com os olhos voltados para ampliar nossa história de vida, estava,
portanto, muito interessada em aprofundar dois pontos quase esquecidos. O primeiro: contatos
com o contexto histórico em que vivem pessoas que sustentam nossas lembranças e nos
ajudaram a colher alguns resultados sobre a memória familiar, confrontar e cruzar informações
de nossas experiências vividas, nossos pais, o roçado, os vizinhos, as festas, as águas, a lenha,
os animais, a casa (uma reflexão dos relacionamentos entre iguais e desiguais), raízes que se
partem.
Ao chegarmos em frente à casa de Anastácio, citado em páginas anteriores, lá, estava à
sombra da casa, um morador; levantou-se e, sorrateiramente, olhava para um lado e para o
outro, curioso querendo saber do quê e de quem se tratava. Ao cumprimentá-lo, falou seu
nome: Zé Zeromi e, mesmo antes de me identificar, falou um pouco sobre a vida dele, sobre o
sítio, a falta de chuva...ao tirar o chapéu, olhou-me e interessou: você é fia de Mané Libâneo,
né? Nem me deu tempo de resposta e falou de Manoel Libâneo como um trabalhador rural
submisso, resignado e que, acomodado, não procurou outra situação, a não ser quando foi
expulso da terra. Ao ser convidado a tirar um retrato, nosso entrevistado falou: peraí, eu tô com
traje de apagafogo (vestido com roupa de trabalho). Vou vestir a camisa da missa.
Era ele, Zé Zeromi, uma memória viva que encontramos na pessoa do trabalhador rural
da época, que relembrou os fatos e, com a sua maneira própria de camponês, assim, falou:
Manel Libano cuidava do gado de doto Pereira e ele não pagava nada, ele quage morre
de fome mais a famia. Eu dizia pra ele caçar outo lugá pá mora mais ele num ia.
Trabaiava feito um danado, butava ração, num sei quantas caigas pu gado cumê (Zé
23
Zeromi, 2015)

23

Entrevista concedida à autora em 7 de março de 2015 no Sítio Timbaúba dos Gorgônios. Transcrita na íntegra.
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Fotografia 10 - Zé Zeromi (irmão de Anastácio)

Fonte: A autora (2014).

O segundo ponto: o lugar e o sentido da escola rural para as/os moradoras/es do lugar.
A escola ainda estava presente nas memórias dos pais, mães e de algumas alunas e
alunos que encontramos na casa de Anastácio, aquele trabalhador que, em nome dos demais,
sugeria, na sombra da oiticica, que eu, como professora, recebesse as filhas e os filhos deles. A
filha dele, Rita Floriza, ao me receber, relembrou aquela época e, acrescentou:

Depois daquela escola daqui eu passei por outras, até em Brasília. Mas foi aqui que eu
aprendi a defender o que adquirimos com nossos esforços, começando por esta
moradia e a terra que a gente planta. Sabe por quê? Porque primeiro eu entendi como
a gente vivia e por que vivíamos daquele jeito. Foi com muito sacrifício que
estudamos na sua casa, atravessando o rio cheio, na época de inverno, caminhando por
dentro dos matos, mas, valeu à pena [...]. A gente aprendeu como era nossa vida e
24
como o estudo ia ajudar a gente a melhorar (RITA FLORIZA, 2015)
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Entrevista concedida à autora em 7 de março de 2015 no Sítio Timbaúba dos Gorgônios. Transcrita na íntegra.
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Fotografia 11 - Floriza

Fonte: A autora (2014).

Segundo o depoimento da trabalhadora rural e ex-aluna citada, recordamos que a
melhor maneira de compreender o sentido da educação escolar dirigida às classes populares
passa pelos momentos da história de suas vivências, bem como colocar em ação por meio de
uma prática pedagógica, ou seja, do trabalho, realizado com esses grupos, através do qual são
criadas situações e processos instrumentais de transferências do saber.
Ao falar nas experiências e vivências enraizadas na vida desumana do povo e o
necessário interagir com as escolas populares Arroyo (2012, p.76) faz a seguinte indagação:
“Como trabalhar essas vivências tão desumanas e como fazer com que, ao menos, o
tempo/espaço da escola seja tempo/espaço de um digno e justo viver? Nas páginas seguintes,
dando continuidade a essa narrativa escrevo sobre ‘memórias de uma época,’ quando
revivemos uns dos acontecimentos que procurou, nas possibilidades dos que criaram e
direcionaram a escola nos padrões da educação popular, articular em torno da precária
sobrevivência e de um quadro de opressão/submissão, um tempo/espaço, merecedor,
contribuindo então, para um aprendizado que tornasse um ser humano “um sujeito cultura, de
pensamento e de valores, de dignidade e de direitos” Arroyo (2012), pensando em outro
propósito de campo, de sociedade, de vida.
O capítulo da viagem pelo Seridó Potiguar e os caminhos da pesquisa seguem nas
próximas páginas trilhando a pesquisa propriamente dita, como contexto gerador de dados, no
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encontro entre pessoas com suas narrativas e, auxiliadas pela autoetnografia, culmina com o
envolvimento mais direto da autora.
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CAPÍTULO 2

O MAPA DA VIAGEM PELO SERIDÓ POTIGUAR E OS CAMINHOS DA PESQUISA
A Escola, como tema, tem sido central na nossa prática docente desde as primeiras
experiências enquanto adolescente, em especial, como professora no meio rural. Por isso, esse
interesse pelo tema de pesquisa nos aproxima de Brandão (2002) e Freire (2005) quando
afirmam que “Há sempre uma dimensão pedagógica em todo encontro entre pessoas. Toda
relação pode embutir e fazer valer algum momento de mútua aprendizagem dentro do qual
acaba sendo vivido, de maneira mais ou menos motivada, um gesto de troca de saberes.” Por
ocasião da pesquisa do mestrado Medeiros (2010), que revelou a importância da escola
multisseriada para a população do meio rural/campo e, também, pouco conhecimento sobre os
egressos dessas escolas, que, ao longo dos anos, formam um significativo número de cidadãs e
cidadãos, hoje, certamente, com percursos sociais, educacionais e históricos quase sempre
emancipatórios. Essa é a razão pela qual nos propusemos a averiguar, no presente estudo, com
base nos princípios de Educação Popular defendidos por Brandão, Gadotti e Freire como “um
processo que visa conscientização a emancipação e a autonomia dos sujeitos oprimidos “sem
liberdade de escolha.”
Com esse entendimento, ao ingressar no doutorado em 2012, pensamos em retomar as
nossas preocupações com a multisseriação. No entanto, o encontro com o orientador, bem
como com as leituras recomendadas nas diferentes disciplinas gerou um despertar de novos
sentidos em busca da Educação Popular, porque, embora não soubéssemos, nossas lutas
enquanto moradoras/es e trabalhadoras/es rurais do Sítio Rural Timbaúba pela criação da Nossa
Escola, ponto de maior destaque na educação daquela população rural, considerando o tempo e
o espaço daquelas lutas, décadas de 1960 a dezembro de 1974, estávamos vivenciando a
Educação Popular. No decorrer da pesquisa, o destaque das leituras e discussões direcionadas
para a Educação Popular, iniciada naquele ano, assim como os procedimentos que envolviam
minha prática enquanto professora, exigiam com maior profundidade explicitar os caminhos
que nos levariam na busca dos conhecimentos que brotaram do aprendizado das/os alunas/os
naquelas décadas.
Estabelecemos, portanto, como objetivo central desta pesquisa, identificar e analisar o
significado da Nossa Escola para as pessoas daquela comunidade, levando em consideração a
conquista da autonomia pelos sujeitos dentro da sociedade nos dias atuais. Esse objetivo
encontra seu sentido na necessidade de buscar um tipo de estratégia ajustada às circunstâncias
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dos sujeitos da pesquisa a fim de que pudessem compreender e expressar ativamente suas
opiniões, visando contribuir para o desenvolvimento deste estudo. A condução da pesquisa,
deste momento em diante, foi realizada com os sindicalistas, representantes dos movimentos
sociais, fundadoras/es da escola, além das/os ex-alunas/os que a frequentaram.

2.1 ABORDAGENS METODOLÓGICAS QUE SE COMPLEMENTAM

A abordagem autoetnográfica, tomada no contexto deste estudo, serve de base à
descrição dos contextos socioculturais pelo lado do próprio mundo dos sujeitos observados,
assim como serve também à metodologia das histórias de vida individual ou coletiva, que,
acaba por ser nessa perspectiva, um complemento da pesquisa autoetnográfica e da
investigação. Na combinação desses elementos ficamos com o propósito de explicar tanto
quanto possível nosso lugar de fala, nossa localização sociocultural, nossas eventuais
identificações. Orientamo-nos pela autoetnografia como
Processo de construção do conhecimento em que o pesquisador não se exime do fato
de pertencer ao “objeto” que investiga, de considerar-se imerso nele, colocando lado a
lado, tanto sua experiência pessoal e profissional quanto suas perspectivas teóricocríticas como forças motrizes de suas indagações e da escolha de seus objetos de
pesquisa (VERSIANI, 2005a, P. 172).

No campo desta pesquisa, estamos “imersa” no processo da investigação e, dentro dele,
buscamos captar os significados com base na compreensão dos fenômenos observados, da
análise isolada de cada parte componente, bem como relato de todos os dados, que nos
localizam, afetivamente, como esclarece a autora.
A noção de sujeito aqui utilizada pela autoetnografia pressupõe a complexidade e
singularidade do self como somatória e acúmulo de múltiplas pertenças e experiências
passadas decorrentes de sua singular trajetória de identificações com diferentes grupos
socioculturais, memórias e tradições (VERSIANI, 2005b, P. 23).

Para a autora, essa maneira de pensar a produção de conhecimento exige da/o
pesquisadora/o da cultura “uma postura autorreflexiva dos interesses e curiosidades teóricas
ligadas a escolhas funcionais afetivas.”
A construção do relato autoetnográfico decorre da importância do compartilhamento
entre os participantes e o pesquisador, baseado em uma descrição íntegra, pautada nos valores,
nas práticas e nas vivências num processo quase misterioso e, na sua essência praticamente
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impossível de ser ensinado, pois uma coisa são os fundamentos teóricos, que são subjacentes;
outra coisa é se infiltrar num terreno e, fazer um trabalho sistemático durante oito anos como
fizemos, enquanto autora, ao ser professora na escola do meio rural, da qual parte nossa
autoetnografia. Começamos com as histórias de vida, porém foi com muita cautela que
colhemos as fontes, essencialmente, porque foram redes descobertas no campo da pesquisa.
Isso significa dizer que não existiu comando por parte da pesquisadora, porque partimos do
sentido das experiências e significados vividos pela pessoa narradora, compreendendo-a desde
o início como portadora e construtora de saberes a partir da vida em conexão com seus
arredores.
Isso significou ultrapassar a visão da intencionalidade de que as pessoas fossem vistas
como simples detentoras de história e informações fora do contexto. Ao contrário, confirmava
nossas implicações e afastamentos como princípios para o estudo autoetnográfico. Daí,
compreendo que “[...] Afirma-se ser preciso que o pesquisador veja com olhos imparciais a
realidade, evitando envolvimentos que possam obscurecer ou deformar seus julgamentos e
conclusões[...]” (VELHO, 2008, p. 123).
A discussão sobre a pesquisa qualitativa de cunho autoetnográfico, construída por
Versiani (2005) em seu texto autoetnografia: uma alternativa conceitual afirma que ao se
considerar que os seres humanos se unem e constroem grupos culturais, eles compartilham
conhecimentos, valores, símbolos, mitos e significados desenvolvidos por meio de interações
sociais. Desse modo, a autoetnografia pode ser compreendida como metodologia qualitativa,
com foco na/o autor/a do estudo e sua própria história de vida, tornando o produto
autoetnográfico uma descrição densa dos dados. Cabe a/o pesquisadora/o a interpretação desses
dados como um conjunto de entendimentos e de conhecimentos marcados pela emoção e por
autorreflexões críticas sobre a interatividade entre a/o pesquisadora/o e aquilo que está sendo
pensado, tal como a cultura de um grupo de pessoas interessadas no ponto de vista dos sujeitos
pesquisados. A cultura deve ser vista, antes de tudo, como uma ligação, como um enredo que
perpassa e se constrói com o ser humano, atravessando suas vivências, suas pertinências, suas
possibilidades, suas memórias e as suas interpretações das experiências, vividas
costumeiramente, como expressa Clifford,

[...] O homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu,
assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma
ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura
do significado [...] (CLIFFORD GEERTZ, 1989, p.15)
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Para o autor, a interpretação da cultura implica envolvimento e proximidade com o
povo. É preciso infiltrar-se no lugar pesquisado para que sejam desvendados seus hábitos e
costumes, seus modos de vida e suas próprias interpretações, que, por meio de narrativas
fornecem ao pesquisador ou pesquisadora, conteúdos para a descrição da cultura na tentativa de
desvelar o modo de expressar e a qualidade de vida cultural das pessoas. As narrativas
mediadas pela memória permitem que os informantes reelaborem suas vivências individuais e
coletivas, pois, segundo Le Goff (2013, p. 387), a memória como faculdade mental permite à
criatura humana a capacidade de fixar informações, remetendo-nos em “primeiro lugar a um
conjunto de funções psíquicas” que consente ao ser humano atualizar informações e sensações
passadas, ou que ele entende como passadas.
Ainda, segundo Halbwachs (2013), quando resgatamos as narrativas dos sujeitos,
trabalhamos com a lembrança única, a experiência solitária da qual o informante é a única
testemunha. Mas não podemos esquecer que “eu,” faz parte da comunidade afetiva que contém
e traz todo contexto das situações sócio-familiares partilhadas por e, com outros membros do
grupo. Essas lembranças que fazem parte da lembrança individual são, muitas vezes,
incorporadas como tais porque nos apropriamos dos relatos contados por pais, mães, tios, avós,
sobre fatos vividos no seio da família e, posteriormente, ao longo da vida, pelos colegas de
escola, de trabalho, ou outros grupos sociais dos quais fazemos parte. Por isso, o autor, citado
acima, escreve que,
[...] A memória individual existe, mas está enraizada em diferentes contextos que a
simultaneidade ou a contingência aproxima por um instante. A rememoração pessoal
está situada na encruzilhada das redes de solidariedades múltiplas em que estamos
envolvidos. Nada escapa à trama sincrônica da existência social atual, é da
combinação desses diversos elementos que pode emergir aquela forma que chamamos
lembrança, porque a traduzimos em uma linguagem (HALBWACHS, 2013, p. 12).

E assim o autor identifica, na memória, a função de reforçar o entendimento social, não
pela repressão, mas pela “adesão afetiva,” ao proporcionar às pessoas o sentimento de
pertencimento a um determinado grupo que compartilha memórias, o que ele chamou de
“comunidade afetiva.”
Ao escrever “nunca estamos sós,” Halbwachs reforça seu tema de que toda a lembrança,
mesmo tida como única, prende-se, de alguma maneira, ao contexto social amplo. Lembrar é
reconstruir o passado a partir do panorama social do presente, é uma lembrança consciente que
se apoia no tempo socialmente referido - a memória é coletiva, está no grupo - e, o trabalho de
reconstrução do passado poderá ser realizado, apenas, nesse contexto.
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As memórias estão enraizadas nas lembranças, mas descontinuadas nas tramas e em
tantas manifestações humanas, já que essa memória está ligada a um tempo vivo, que
descumpre ordem e data dos acontecimentos. Ela, a memória, aparece como enraizada no
passado, mas sua elaboração se dá no presente e para responder a questões do presente, assim
como escreve Ecléa Bosi em seu livro, O Tempo Vivo da Memória,
Existe dentro da história cronológica, outra história mais densa de substância
memorativa no fluxo do tempo. Aparece com clareza nas biografias; tal como nas
paisagens, há marcos no espaço onde os valores se adensam. O tempo biográfico tem
andamento como na música desde o allegro da infância que aparece na lembrança
luminoso e doce, até o adágio da velhice (BOSI, 2003, pp. 23/24).

Essa memória está marcada por lugares e imagens como também pode estar marcada
por traumas, mesmo que tenham ocorrido, há muito tempo, as lembranças sempre teimam em
se manifestar em um dado momento presente, mas, muitas vezes, modificados no presente; nas
experiências vividas no presente.
2.1.1 A PESQUISA AUTOETNOGRÁFICA E A HISTÓRIA DE VIDA

Ao narrar nossas histórias, estamos transformando-as. O narrador é um artesão que
tem como matéria-prima a experiência. Ele não faz simplesmente o relato, mas é
também autor de “sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as
coisas narradas à experiência dos seus ouvintes” (BENJAMIM, 1994, p. 201).

Projetamos, neste estudo, compreender o sentido das narrativas de vida em uma
perspectiva autoetnográfica.
Tal como propõe Josso (2004), podemos verificar, neste estudo, o momento em que as
histórias de vida permitem às pessoas fazer um processo retrospectivo da sua vida: olhar para
todo o caminho percorrido, para os acontecimentos, as situações, as atividades, as pessoas
significativas que encontraram, enfatizando que tudo o que é dito é importante, visto que se
descobre a grandeza no interior da experiência.
A pesquisa autoetnográfica se apresenta como adequada ferramenta ao estudo com
histórias de vida, haja vista o aprofundamento sobre as histórias narradas. Partindo dessa
premissa, este estudo, peculiarmente, realizou-se mediante a narrativa da história de vida de
meu pai, acrescida da história de vida de minha mãe, bem como a das suas filhas e dos seus
filhos, por meio da participação nos ambientes que foram comuns a eles, a elas e a outrem.
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Daremos ênfase aos relatos dos informantes e atentaremos para os documentos que em nossas
mãos chegarem.
Com a finalidade de coletar dados e atender aos objetivos da pesquisa, precisamos
retornar ao sítio rural Timbaúba dos Gorgônios, na casa onde moramos (1947-1964) e, onde
ainda encontramos moradores dos idos das décadas de quarenta a sessenta. Desse modo, esse
lugar, que não nos é estranho, visto que representa o berço onde nascemos e crescemos,
transformou-se no primeiro cenário a ser desenhado no decorrer do estudo, no campo da
pesquisa.
A autoetnografia como escolha metodológica revelou-se cada dia mais adequada e
indissociada do tema e do contexto. Por outro lado, a pesquisadora correu o risco constante da
incapacidade de separação entre quatro esferas, uma vez que nasceu, morou, estudou e ensinou
no lugar onde se deu a pesquisa. De acordo com o método, tratava-se de narrar e questionar a
própria dinâmica da sobrevivência da vida pessoal e familiar, a permanência na organização do
grupo da pesquisa para colher dados. Assim, o relembrar, o narrar e o compreender estiveram,
simultaneamente, presentes no processo autoetnográfico. Aprender com a experiência, não só
por meio da participação, mas também da auto-observação do vivido.
Nessa busca, tornaram-se nossos colaboradores as pessoas que detêm conhecimentos da
história de Manuel Libâneo e da família dele, bem como da história do sítio rural Timbaúba.
Com base nas escolhas do lugar da pesquisa, foi definido como essas pessoas, em dois
diferentes grupos, foram divididas: trabalhadoras e trabalhadores rurais do lugar. Estes e
aquelas compõem o primeiro cenário desenhado pelo sítio rural Timbaúba dos Gorgônios.
As/os vizinhas/os e fundadoras/es da escola, ex-alunas e ex-alunos dessa escola, organizada
pelas camponesas e camponeses, considerando os resultados que brotaram daqueles
ensinamentos e aprendizagens, formaram então, o segundo cenário da pesquisa. A justificativa
para averiguar esses dois grupos de pesquisadas/os pauta-se na possibilidade de encontrar
pessoas com depoimentos diversificados em diferentes momentos, visando analisar suas
percepções sobre tal escola, consideradas uma oportunidade de busca pela emancipação.
Abaixo, delimitamos os grupos pesquisados no período compreendido entre maio de
2013 e maio de 2016.
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Quadro 1: Atividades realizadas para o desenvolvimento do estudo
Ano/2013
Grupo I (I.A e I.B)

Ano/2016

D efesa da T ese

E scrita da T ese

Qualificação

E scrita da T ese

Total=34 pessoas

E scrita da T ese

Fotos dos
participantes
Grupo II (II.A e II.B)
Pais e mães
fundadores/as da
escola. Ex-alunos/as
Total=14 Homens=10
Mulheres=10

Ano/2015

Qualificação

Trabalhadores e
Trabalhadoras
Rurais/Líderes
sindicais/Total=14
Homens= 09 e
Mulheres= 05

Ano/2014

Etapas
maio jun. jul. ago.set. jan. fev.mar.abr. maio jun. jul. ago.set. out. nov dez.jan./nov./dez. jan./abr. maio
Contato c/as
Instituições
sindicais
Visitas às
Sedes
Sindicais
Rurais de
Caicó e Ouro
Branco
Entrevista
aberta (Sede
dos
Sindicatos
Rurais)

Contatos
Roda de
conversa
Fotos dos
participantes

Fotos
individuais

Fonte: A autora (2016).

Conforme o quadro acima, o Grande grupo I é composto por catorze líderes sindicais,
subdividido em subgrupo I.A, formado por quatro sindicalistas do município de Caicó e o
subgrupo I.B, formado por dez líderes sindicais do município de Ouro Branco. Todas/os
elas/es, representam as/os trabalhadoras e trabalhadores rurais dos anos de 1960 e 1970,
incluindo os ex-presidentes desses sindicatos. Um deles é responsável pela delegacia sindical
do sítio rural Aroeiras, um da delegacia sindical do sítio rural de São Roque do Meio, um da
delegacia sindical do sítio rural Timbaúba dos Gorgônios que, contribuiu diretamente, para a
criação da escola naquela localidade e uma que representa o polo sindical do sítio rural
Timbaúba dos Teixeiras.
Os primeiros contatos aconteceram a partir de maio de 2013, via telefone, e-mail,
what´s up, facebook e por meio de integrantes do grupo citado, contatados pessoalmente.
Para definir as pessoas do grande grupo I, visitamos as Sedes dos Sindicatos das/os
Trabalhadoras/es dos municípios de Caicó e Ouro Branco, com a intenção de encontrar
sindicalistas e/ou representantes dos Movimentos Sociais que atuaram nas décadas
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de1960/1970, época da criação da escola no sítio rural da Timbaúba, distrito de Ouro Branco.
Nessa busca, nos deparamos com um quadro de pessoas mais ou menos assim: Alguns
sindicalistas da época; ex-presidentes, trabalhadoras/es rurais, bem como documentos com uma
relação de delegadas/os sindicais falecidos. Outras/os haviam requerido aposentadoria. Porém,
nas duas Sedes visitadas, ainda encontramos pessoas que ocupavam tais funções daquela época,
que optaram por continuar na organização. Foi com essas que contamos para colaborar com a
pesquisa. Mediante a aceitação, os encontros foram agendados para o dia 12 de julho de 2014
na Sede de Caicó e 13 de julho 2014 na sede de Ouro Branco, para as entrevistas que tinham
como foco a participação dos sindicatos rurais da época, na criação de escolas na região do
Seridó Potiguar.
Os participantes desse grande grupo são estes relacionados a seguir:
Expedito Jorge de Medeiros, foi trabalhador rural, ex-presidente do sindicato de Caicó,
professor do MEB também nessa cidade e, autor de manifestações poéticas alusivas a
trabalhadora/or rural da região do Seridó Potiguar, além de assessor da Federação dos
Trabalhadores Rurais do Estado do Rio Grande do Norte (FETARN).
Fotografia 12 - tirada na Sede Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais de Caicó no dia 12
de julho de 2014.
Expedito Jorge

Fonte: A autora (2014).

Cristino Jerônimo da Silva. líder sindicalista nessa cidade por oito mandatos
consecutivos, de três anos cada um, além de aluno da Escola Radiofônica na década de
sessenta.
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Fotografia 13 - tirada na Sede Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais de Caicó no dia 12 de
julho de 2014.
Cristino Jerônimo

Fonte: A autora (2014).

Sebastião Tiago de Medeiros (Bastinho), ex-aluno (da Nossa Escola) e trabalhador rural
na época, hoje, funcionário público estadual no RN; Ana Aline Morais, atual presidente do
Sindicato das/os Trabalhadoras/es de Caicó; Francisco de Assis Medeiros (Chico de Jeremias),
trabalhador rural, líder sindical e membro da atual diretoria, membro suplente do conselho
fiscal do Sindicato das/os Trabalhadoras/es rural do município de Ouro Branco.

Fotografia 14 - Foto tirada por ocasião da entrevista no STTR/Ouro Branco em 13 de julho de 2014 Chico Jeremias

Fonte: A autora (2014).

Ronaldo Azevedo de Lima, ex-presidente do referido Sindicato, por dois mandatos;
membro da atual diretoria; Zé Tomé, presidente da Associação Sindical, no sítio rural
Aroeiras/Ouro Branco e, membro da diretoria atual, também nessa cidade.
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Fotografia 15 - Foto tirada por ocasião da entrevista no STTR/Ouro Branco em 13 de julho de 2014
Zé Tomé

Fonte: A autora (2014).

Adriana Souza, atual presidente do STTR/Ouro Branco; Pedro Lucena da Costa
(Pedrinho), vice-presidente atual do mesmo sindicato e trabalhador rural no sítio
Esguicho/Ouro Branco; Francisco das Chagas Silva (Castelo), trabalhador rural e presidente da
Associação Sindical do sítio rural São Roque do Meio/Ouro Branco; Sebastião Dias Filho
(Bastinho violeiro), representante da delegacia sindical do sítio rural Timbaúba dos Gorgônios;
Edileuza Rosa de Medeiros, secretária atual do polo sindical do sítio rural Timbaúba dos
Teixeiras e membro da atual diretoria, na Sede/Ouro Branco; Júlia Maria de Medeiros
(Julinha), professora aposentada; Maria Nazareth Azevedo, trabalhadora rural, ex-aluna, hoje,
desenhista de moda, em Natal.
Dessas/es participantes veio a solicitação, via telefone e/ou e-mail e what´s up, para que
as reuniões acontecessem aos sábados e domingos, por serem os dias das feiras livres das duas
cidades, o que facilitaria o transporte dos sítios até o local. E, assim, aconteceu.
Assim, decidimos realizar as entrevistas nos seus respectivos locais de trabalho para
facilitar o acesso aos documentos que possibilitaram relembrar o período histórico social dos
anos sessenta e setenta, bem como reconstruir os fatos e seus antecedentes numa restauração de
memória, naquilo que desejaríamos estudar e levar para germinar memórias futuras.
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Fotografia 16 - Foto tirada por ocasião da entrevista no STTR/Ouro Branco em 13 de julho de 2014,
vemos, a contar do canto superior direito no sentido anti-horário, a pesquisadora, a atual presidente do
sindicato (Adriana Souza), o ex-presidente (Ronaldo), o vice-presidente atual (Pedrinho), o sindicalista
(Zé Tomé) de costas e o membro do suplente do conselho fiscal, Chico Jeremias, também de costas.
STTR/Ouro Branco

Fonte: A autora (2014).

Como procedimento metodológico autoetnográfico, buscamos, para a coleta de dados, a
entrevista aberta que, como tal, nos permite, enquanto entrevistadora, sair do roteiro prévio,
flexibilizar para aprofundar determinados conteúdos, ajustar suas variáveis à individualidade
da/o entrevistada/o, bem como favorecer a organização do assunto (entrevistadora/or x
entrevistada/o) com o propósito de encontrar respostas, por ambas as partes que possam
esclarecer o objeto investigado. De posse do assunto preestabelecido, a entrevista representou a
oportunidade para narrarmos sobre nós, pensarmos sobre nossas vidas ao longo de nossas
histórias, sobre nossas escolhas e projetos. Para isso, reunimos depoimentos orais dentro do
tema emergente Histórias de Vida, aproximando também de elementos da História Oral
conceituada por Alberti (2004/2005, p. 155), que “consiste na realização da entrevista gravada
com indivíduos que participaram de, ou testemunharam, acontecimentos e conjunturas do
passado e do presente.”
Alberti ainda afirma que o contexto e os objetivos da pesquisa determinam quais
pessoas entrevistar, o que perguntar e, ainda, o destino que será dado ao material produzido. No
nosso caso, nossos objetivos eram compreender o processo de criação de escolas no meio rural
pelos Sindicatos das/os Trabalhadoras/es rurais nas décadas de 1960/1970.
Assim, essa relação do presente com o passado nos permite fazer uma reinterpretação da
história, que, neste estudo, compete às ações dos STTR naquelas eras. Porém, as lembranças
daquele passado emergiram das nossas memórias, que, por vezes, foram reavivadas por
estímulos, tais como a visualização de fotografias da época.
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Para Alberti, a memória é constituída como objeto de contínua negociação, visto que ela
é essencial a um grupo porque está atrelada à construção de sua identidade. Ela “a
memória” é resultado de um trabalho de organização e seleção do que é importante
para o sentido de unidade, de continuidade e de coerência - isto é de identidade. E por
que a memória é mutante, é possível falar de uma história das memórias de pessoas ou
grupos, passível de ser estudada por meio de entrevistas de história oral.

Compreendemos que, neste estudo, a reconstituição de minha/nossa experiência nos
revela a preservação da memória de um grupo de pessoas que vivenciaram a criação e
funcionamento da Nossa Escola.
De acordo com Versiani (2005c, p. 70), a entrevista é “compreendida também como
documento de cunho autoetnográfico que permite a interação pesquisadora/or - pesquisada/o.”
Desse modo, as entrevistas realizadas nos respaldaram em nossas compreensões, como pessoas
que vivemos e convivemos na história de criação de Nossa Escola.
Foi a partir daí que selecionamos trinta e quatro pessoas, divididas em dois grandes
grupos. Cada grande grupo subdividido em dois subgrupos; I.A e I.B e II. A e II.B. Essa
escolha deu-se em função da ligação de seus componentes com os temas citados. Todas e todos
participaram, viveram, presenciaram e/ou se inteiraram de ocorrências ou situações ligadas a
esses temas que estávamos a pesquisar, favorecendo, assim, a fluidez dos depoimentos.
Inicialmente, as/os participantes foram orientadas/os sobre os objetivos da pesquisa, que
teria uma posição a partir da amostragem do significado de suas experiências.
Iniciamos com o subgrupo I. A, na sede do STTR de Caicó que foi realizada no dia
aprazado, coincidentemente, aconteceu no mesmo dia um evento organizado pelo grupo de
jovens do meio rural, ligado à organização sindical, o que ocasionou ruídos e dificultou o início
das entrevistas. Entretanto, pouco tempo depois, o evento terminou e as atividades de pesquisa,
seguiram normalmente. Portanto, o que preconiza a abordagem metodológica foi restaurado,
isto é: espaço que reúna condições adequadas para a gravação e acomodação das/os
entrevistadas/os, entrevistadora e observador/fotógrafo. Esclarecido o assunto da pesquisa,
solicitamos que falassem sobre a participação de cada uma/um das/os moradoras/es
trabalhadoras/es do sítio rural Timbaúba dos Gorgônios nos anos 60/70, na criação de escolas
no meio rural na localidade, a exemplo da criação da escola no sítio Timbaúba. Os sindicalistas
participantes relataram que lembravam, claramente, daquele fato. Expedito Jorge, sindicalista já
citado, assim se posicionou: “Falar em sindicato, há trinta anos, era falar também em escola,
pois essa era uma das exigências. Mas isso só aconteceu com a da Timbaúba e, isso mesmo foi
fechada.” E, complementou sua fala: “Como criar escolas se o latifúndio não permitia?”
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Segundo o sindicalista, Cristino Jerônimo, também já citado, realmente uma das funções
do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores rurais, era despertar as/os trabalhadoras/es para
criar escolas, visto que existia uma premente necessidade delas (escolas), principalmente, após
tomarem conhecimento de sua importância por meio dos movimentos sindicais. E, o
sindicalista acrescenta: “Eu mesmo sentia muita vontade de aprender. Sofri muito à procura de
escola. Mas, vamos voltar para conhecer a escola de hoje, conhecer a história de hoje. O que
podemos fazer?” e, enfatiza: “Hoje, todo ‘pé de poeira,’ quer estar à frente do Sindicato ou da
Igreja, sem saber ler direito.”
Na sequência, comentamos sobre a situação de miséria em que vivíamos todas/os nós
moradoras/es, inclusive, as/os filhas e filhos que trabalhavam sob o mesquinho sistema de
meeiro. Lembramos das lutas das Ligas Camponesas e da atuação da Igreja em prol da criação
dos sindicatos das trabalhadoras e trabalhadores rurais na esperança de que, trabalhando em
conjunto, as trabalhadoras/es seriam reconhecidas/os e teriam seus direitos seriam respeitados.
Mesmo contrariando os donos das terras, alguns se filiavam, ainda que sofressem represália
quando de suas filiações.
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Fotografia 17 - Entrevista no STTR de Ouro Branco

Fonte: A autora (2014).

A foto tirada, em 8 de março de 2014, mostra parte da Sede do STTR de Ouro Branco, espaço público,
ocupado para reuniões e/ou eventos diversos. Tendo da esquerda para direita, Castelo, sindicalista, o
observador/fotógrafo Thomaz, o ex-presidente do sindicato Ronaldo, a atual presidente Adriana, a
pesquisadora, ex-trabalhadora rural e professora aposentada Julinha, ex-aluna Nazareth e o também expresidente do sindicato e atual suplente do conselho fiscal Chico de Jeremias. O fotógrafo desta vez foi o
vice-presidente Pedro Lucena (Pedrinho) que, aproveitou a tecnologia para ostentar alguns participantes
da pesquisa e detalhes de memórias preservadas na fundação daquele espaço, nomeado pelo seu primeiro
presidente, Francisco Justino de Morais (in memoriam) e, na galeria de fotos dos ex-presidentes do
Sindicato.

O grupo I.B formado pelos sindicalistas do município Ouro Branco, por ser mais
próximo do sítio rural Timbaúba, lembrou, de forma mais nítida, a opressão que os anos em
estudo trouxeram para aquela gente. “A Timbaúba era a melhor terra desse município, mas era
o povo que mais passava fome naquela época,” lembrou Chico de Jeremias. Lembramos
também que, “eles, o povo de lá, só vivia de favor e, não sabia que o sindicato era uma escola
de verdade que esclarecia o trabalhador a exigir seus direitos.”
O ex-sindicalista Bastinho (violeiro), como integrante dos movimentos sociais, também
contribuiu com a fundação da Nossa Escola e dela foi aluno, onde obteve, segundo ele, “a
consciência das ideias do que era o socialismo e capitalismo.” Indagado sobre sua ação
enquanto sindicalista, relatou: “minha casa era sede sindical nas décadas 60/70, porque meu pai
era o delegado sindical do sítio rural da Timbaúba dos Gorgônios e, eu, participava ativamente
das reuniões realizadas. Foi naquela ocasião que adquiri um novo tipo de aprendizagem
baseada no reivindicar dos direitos dos agricultores.”
A sindicalista Edileuza, que preferiu não aparecer nas fotos, disse que a escola,
organizada pelas/os trabalhadoras/es rurais do sítio rural dos Gorgônios era muito importante
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para aquela comunidade, mas não funcionou por muito tempo porque o dono da terra mandou o
morador embora. “Se não me falha a memória, só durou um ano.”
A memória falha ou esquecimento, se não for causado por danos neurológicos, é
considerado uma forma de poder conviver, como afirma Bosi (2003), “Se a memória se
esgarça, as coisas aparecem com menos nitidez, dada a rapidez e descontinuidade das relações
vividas entre época e narrativa.” É o que inferimos com o depoimento acima, considerando
ainda que, a sindicalista não fazia parte do grupo citado.
No decorrer da entrevista, o sindicalista Expedito Jorge solicitou um espaço e declamou
o ‘mote’ O TRABALHADOR RURAL SEM E COM O SINDICATO, de sua autoria, que
aquelas/es trabalhadoras/es rurais já entendiam muito bem, e que serviu para problematizar a
situação das/os trabalhadoras/es rurais presentes. Isso que facilitou a rememoração dos temas
discutidos, naquele momento e que passamos a transcrevê-los:

IV
O meeiro que não dá
Valor ao Sindicato,
Começa e finda o inverno
Com seu roçado no mato;
O patrão engorda o gado,
Mas o meeiro, coitado
Com fome é quem “paga o pato.”
XIV
Só com os Sindicatos fortes
Muda essa situação,
Fazendo que os Governos
Invistam mais no sertão
Com justiça e competência
Pra acabar a violência
E promover o cidadão.
VXI
Antes de ser Sindicato
Tinha-se outra visão
Pois só se fazia aquilo
Que manda o “sabidão”
Agora com o Sindicato,
Trabalhador pensa exato
E age como cidadão.
As/os entrevistadas/os demonstraram, pelas suas expressões faciais, satisfação pela
oportunidade de argumentar sobre o tema da pesquisa; (re)lembrado a história da fundação
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daquela sede, como também dos ex-presidentes (in memoriam); ao mesmo tempo que se
colocavam em evidência dentro do modelo social vigente, na oportunidade, testemunhavam
que, além de fazerem parte de todo o processo histórico-social sindical, eles se mantinham
atuantes e, com essa visibilidade, teriam perspectivas maiores para alavancar seus projetos.
Assim como escreve Bosi (1994), “nas lembranças das pessoas é possível conferir uma
história social com características bem marcadas e culturas igualmente reconhecíveis.” Não é
possível negligenciar as lembranças que aquele grupo social confere às experiências vividas,
recordando que a lembrança é uma renovação do passado auxiliada com os dados concebidos
no presente, “preparados por outras reconstruções feitas em épocas anteriores,” como
acrescenta (HALBWACHS, 2013, p. 91).
Ainda segundo Bosi, “a entrevista ideal é aquela que permite a formação de laços de
amizade; tenhamos sempre na lembrança que a relação não deveria ser efêmera.” Nessa
perspectiva, nossa entrevista foi encerrada após duas horas, quando foi oferecido, pela diretoria
do sindicato, a todos os presentes um momento de degustação de café e bolos e, ao final, nos
agradecimentos, foi solicitado pela presidente sindical que, ao término do estudo, fosse enviado
para o sindicato uma cópia/versão final da pesquisa.
O grande grupo II, que também foi subdividido, era composto por mães e pais
representantes dos movimentos sociais, fundadoras/es da escola, nas décadas de 60/70,
(subgrupo II.A) e ex-alunas e ex-alunos, que formam o subgrupo II.B. Nesses subgrupos, estão
moradoras/es, trabalhadoras/es do sítio rural Timbaúba dos Gorgônios e ex-alunas e ex-alunos.
A escolha do grande grupo partiu das visitas às famílias das comunidades rurais Timbaúba dos
Gorgônios e dos Teixeiras, à medida que eu gravava as falas, observava suas lembranças da
época em estudo, as organizações familiares e seus pertencimentos no fato em que estávamos
interessados; com respectivas anotações no caderno de notas.
Essas/es participantes foram assim relacionados:
Floriza Silva de Azevedo, Rita Floriza e Anastácio Jerônimo da Silva Filho: viúva, filha
e filho de Anastácio, o trabalhador rural que, embaixo da Oiticica, sugeriu a criação da escola;
José Jerônimo da Silva (Zé Zeromi), trabalhador rural, um dos fundadores; José Ambrózio de
Medeiros, ex-trabalhador rural, um dos fundadores; Júlia Maria de Medeiros (Julinha).
Professora aposentada. (Participou dos dois grupos); Sebastião Tiago de Medeiros (Bastinho).
Trabalhador rural na época, hoje, funcionário público estadual. (Participou dos dois grupos);
Maria Inês da Silva e Maria dos Anjos da Silva, filhas de Chico Olímpio (in memoriam), um
dos fundadores; José Cupertino de Medeiros e Maria José de Medeiros, filhos de Nelson
Ariston (in memoriam), o trabalhador rural que cedeu o carro de boi para nossa mudança entre
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as Timbaúbas; Francisco Araújo de Medeiros (Neguinho); Francisca Lúcia de Medeiros
(Titica); Iraci Maria de Araújo; José Ambrózio de Medeiros (Zé Ambrózio); José Claudino dos
Santos (Zezinho); José Cupertino de Medeiros (Juca); José Geraldo da Cunha Neto (Zé de
Geraldo Cunha); Júlia Maria de Medeiros (Julinha); Rita Floriza da Silva.
Como instrumento de coleta de dados para esse grande grupo, foi utilizada a ‘Roda de
Conversa’ que, como experiência metodológica autoetnográfica, é considerado tipo de
abordagem que busca compreender o sentido que o grupo oferece ao fenômeno estudado, uma
forma de produzir dados em que a/o pesquisadora/or se insere como sujeito da pesquisa pela
participação na conversa, e, ao mesmo tempo, produz dados para a discussão. Foram realizadas,
com aproximadamente, uma hora e quarenta minutos cada uma, duas rodas de conversa
pautadas nas percepções delas/es, sobre a importância da Nossa Escola, para aquelas pessoas
nos dias atuais.
À luz das teorias explicativas de autores, como Gatti, essa técnica,

(...) permite compreender processos de construção da realidade por determinados
grupos sociais, compreender práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos,
comportamentos e atitudes, constituindo-se uma técnica importante para o
conhecimento das representações, percepções, crenças, hábitos, valores, restrições,
preconceitos, linguagens e simbologias presentes no trato de uma dada questão por
pessoas que partilham alguns traços em comum, relevante para o estudo do problema
visado (GATTI, 2005, p. 79).

Essa definição, além de dimensionar as possibilidades interativas da Roda de Conversa,
cria espaços de diálogo e de escuta das diferentes vozes que ali demonstram respaldar-se num
instrumento de compreensão de uma realidade por um grupo específico. Por sua particularidade
interacional, essa técnica de pesquisa exige cuidados metodológicos que devem ser
considerados pela/o pesquisadora/or, visando manter o foco no assunto em pauta, à
conservação de um clima aberto e confiante as discussões para que as/os participantes se sintam
à vontade para expressar, ativamente, suas opiniões.
Nessa perspectiva, a Roda de Conversa vai além das disposições curriculares; constituise em um modo de pensar os papéis socialmente construídos com as relações de classe, gênero
e etnia. É por meio desse recurso metodológico que se busca reafirmar o compromisso com a
continuidade da história, mediante o inesperado da memória, engajada nas vozes de seus
participantes.
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2.1.2 RODA DE CONVERSA: O LOCAL E AS/OS PARTICIPANTES

Este estudo aconteceu na sala da casa da única fundadora da escola ainda viva, no sítio
rural Timbaúba dos Gorgônios, senhora Floriza (Ló), atendendo a minha solicitação. Com ela,
moram também sua filha, Rita Floriza e o cunhado Zé Zeromi. Esse local foi escolhido porque
a senhora apresenta dificuldade de locomoção e, como reforça Bosi (2004, p. 59), “se o local
for na casa do depoente, estaremos mergulhados na sua atmosfera familiar e beneficiados pela
sua hospitalidade.” Mediante aceitação desse espaço, iniciaram-se os contatos com as/os
fundadoras/es da escola e ex-alunas/os, para convidá-las/los a participar deste estudo.
Fotografia 18 - Esta foto foi tirada no dia da roda de conversa na sala de sua casa
Floriza (Ló)

Fonte: A autora (2014).

A primeira Roda de Conversa aconteceu na parte da manhã, da qual participaram as/os
treze ex-alunas/os e vizinhas/os convidadas/os, a pesquisadora e um observador/fotógrafo. A
conversa foi iniciada com o desejo de ‘boas vindas’ a todas e todos, agradecimentos pela
participação. Foi-lhes informado o motivo do encontro, ao mesmo tempo que foi solicitada a
autorização para que a conversa fosse gravada e seus nomes revelados. Em seguida, foram
apresentadas as ‘regras’ da conversa, pedindo-lhes que tomassem cuidado de não falar ao
mesmo tempo, pois estavam eufóricos por esse momento de reencontro, evitando, assim,
interferência no registro do que ia ser dito. No decorrer da conversa, elas/es se mostraram
tranquilas/os e, aparentemente, à vontade. Apenas o aluno Neguinho, demonstrando
esquecimento do que havia aprendido na escola e a aluna Iraci, muito quieta, parecia ficar
observando as conversas e precisava ser incentivada pela pesquisadora para emitir sua opinião
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sobre os seguintes temas em estudo: escola, aprendizado e aplicação do aprendizado. As falas
delas/es deram um direcionamento para o encontro com as/os trabalhadoras/es rurais
fundadoras/es da escola, na parte da tarde. A dificuldade sentida por parte da pesquisadora na
tarefa de mediar e registrar suas falas fez com que, às vezes, seguíssemos por caminhos que
divergiam da proposta inicial. Mesmo sabendo do nosso intuito, a conversa quase sempre se
direcionava para os laços familiares envolvidos. Mesmo assim, suas falas foram aproveitadas,
ao máximo e, sempre direcionadas aos temas apresentados. Em alguns momentos, surgiam
divergências entre as/os participantes, as quais precisavam ser mediadas com certa parcimônia.
No entanto, seus relatos mereceram destaque pelo nível de discussão, possibilitando, assim, a
rememoração do vivido, e abrindo espaço para pensar no tempo passado. E a Roda de Conversa
com as/os trabalhadoras/es rurais (mães e pai fundadoras/es da escola), aconteceu na parte da
tarde, do mesmo dia e, no mesmo local da das/os ex-alunas/os, seguindo a mesma dinâmica
utilizada com essas/es. Estavam presentes as cinco trabalhadoras rurais, mães-fundadoras, os
três trabalhadores rurais, pais-fundadores, a pesquisadora e o observador/fotógrafo.
Inicialmente, expusemos todas as orientações que nortearam o grupo da primeira Roda
de Conversa e, feita a mesma solicitação e autorização. Na sequência, iniciamos as provocações
para as discussões entre esse subgrupo, abordando os mesmos temas discutidos com o subgrupo
anterior.
Esse subgrupo, o qual poderia ser também denominado ‘uma parte dos movimentos
sociais da década de sessenta e setenta,’ em virtude de esse ter sido precursor de todo o
processo criador da Nossa Escola, contribuiu, de modo significativo, na composição dos
registros que atendiam às necessidades da pesquisa.
O principal tema discutido, nesse subgrupo, foi a escola porque as discussões do grupo
anterior não aprofundaram esse tema, portanto, não tínhamos informações consistentes sobre o
assunto; daí a necessidade de retomá-lo. Esse grupo estava mais à vontade e mais seguro para
falar sobre a escola e sua fundação, visto que, como escrito anteriormente, existia o desejo, a
necessidade e a crença na ‘libertação’ das/os suas/seus filhas/os por meio do saber, que partiu,
primeiramente, dessas mães e pais, as/os fundadoras/es.
A escolha de subgrupos diferentes ocorreu pela intenção de confrontar possíveis
divergências nas percepções dessas pessoas com relação à Nossa Escola, objeto da investigação
da pesquisa, já que nos interessava revelar se o efeito que ela teve, foi realmente o esperado
pelas mães e pais que a criaram, se conduziu as/os alunas/os a um processo de emancipação.
Isso porque viviam num estado de submissão, nas décadas de 60/70, sem direito a ter o direito
ao estudo. Influenciados pelos movimentos conscientizadores da época, criaram-na, e, como já
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narrado, aquela não seria qualquer escola. Ela se materializaria como a expressão de um
movimento mais amplo, que seria o movimento de educação popular. Era como se a escola
estivesse, materialmente, vinculada a um tipo de luta que fosse contra aquele estado de
injustiça.
Quanto ao aprendizado das/os filhas e filhos, as/os fundadoras/es da escola relembraram
que, desde que elas/es aprenderam a ler, já viam resultados; pois, mesmo após o fechamento,
as/os vizinhas/os se reuniam e brincavam de escola. Aí elas/es continuavam aprendendo. Só
quem ficou com pouca letra foi Rita, minha irmã, porque casou e ficou no sítio. Assim falou
João; ao mesmo tempo que Terezinha reforçou: “Era mesmo, e, aprenderam também a escrever
uma carta e responder outra.” A lembrança de Maria da Silva traz satisfação e orgulho: “Para o
meu filho foi tudo. Ele chegou até a universidade e, diz que tudo começou lá na escola do sítio
Timbaúba.”
2.1.3 CONSTRUÇÃO DAS INFORMAÇÕES - FRAGMENTOS DE FALA: a memória
das/os participantes
As Rodas de Conversa foram válidas porque novos elementos do tema investigado
foram se desvelando aos participantes da pesquisa e apontando os caminhos possíveis para a
compreensão do presente, alicerçado no passado.
As lembranças e trajetórias de escolarização das diferentes alunas e alunos
evidenciaram marcas significativas sobre o que aprenderam e como aplicaram o que
aprenderam. Para compor o sentido autoetnográfico apresentado abaixo, privilegiamos os
fragmentos de fala em que as/os ex-alunas/os narravam, nas suas memórias, seus processos de
estudo que contribuíram para a busca da cidadania.
Nos fragmentos de fala abaixo, Zezinho, membro dos movimentos sociais, conta que se
não fosse ‘aquela’ escola, ele não teria aprendido a ler e escrever e, indica sua lembrança
quanto aos conteúdos, sobretudo, a matemática. Ele comenta:
- Quando penso no tempo que estudei, lembro que aprendi as quatro operações mais rápido do
que a leitura. Até hoje, nunca esqueci de nada das aulas de matemática.
- Na minha vida toda. Hoje eu entendo o que fazer e como fazer nos Movimentos Sociais
porque todos juntos a força é maior.
Sobre o aprendizado, Zé da Cunha guarda a lembrança da primeira escola, da primeira
professora de alfabetização, que lhe trouxe:
- A maior felicidade quando li pela primeira vez.
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- Nossa Escola teve um significado ímpar; foi lá a minha primeira escola, portanto, minha
alfabetização. Por aqui, naquela época de sessenta ninguém sabia ler. A gente rodava, rodava e,
não achava uma pessoa pra ler uma carta. Meu pai pesava o algodão e não achava quem
anotasse.
- Lembro também que, a turma foi para a marcha do dia 7 de setembro, em Ouro Branco, em
cima de um caminhão aberto, e, por isso fui impedido de ir:
- Que minha mãe não deixou eu ir e, eu chorei muito!
- O que eu aprendi lá foi tudo; porque aprendi a ler. Foi base para os outros níveis de
escolarização. Foram os primeiros degraus a serem subidos, até a Universidade.
Dos fragmentos de fala de Zezinho e Zé da Cunha, inferimos que as memórias que
guardam os processos de escolarização estão relacionadas a uma aprendizagem significativa. É
possível extrair das interações escolares, além dos conteúdos. Essas interações dos Zés
evidenciam lembranças que marcaram o aprendizado das quatro operações na expressão,
“nunca esqueci” e, a primeira escola de Zé da Cunha, o conflito com sua mãe, o choro causado
pela vontade de estar ligado ao grupo que oferecia a sensação de acolhimento e proximidade
que era entendida como sendo próximo das relações familiares.
Na continuação com os fragmentos de fala, a memória de Floriza evoca identidade e
pertencimento escolar visto em diferentes estudos, como relembrou:
- A nossa escola era do povo. Na minha trajetória de estudo aprendi que isso é ser educação
popular que, como estratégia de transformação social, o processo educacional ampliou minha
consciência. Eu digo isso, não só porque continuei os estudos em Brasília. Eu comecei a
entender isso aqui, lá na Nossa Escola, que era como uma família. Quando o rio estava cheio,
os colegas do lado de lá gritavam: não venham! O rio não dá passagem! E era assim, uns
ajudavam aos outros, e a gente aprendia o que estava na vida que a gente levava nesses roçados
e...por aí afora...
- Apliquei esses estudos na continuação para o ensino médio. Senti dificuldades para me
adaptar aos outros níveis de ensino, porque não havia discussão. Só copiar do quadro.
- A escola para mim foi como uma extensão da família porque eu era muito pequena e ia com
minhas/meus irmãs/irmãos mais velhos. Minha mãe e meu pai iam pra o roçado. Isso foi muito
bom porque eu comecei a aprender cedo e, junto com as/os alunas/os das outras séries; como a
professora eles também me ensinavam. Assim, relembra Iraci.
- Aqueles estudos serve até hoje para mim compreender o que leio, fazer as leituras nas igrejas
e ensinar a meus filhos os dever de casa. (sic).
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Na percepção dessas alunas, a relação familiar se estendia para a escola e o tratamento
dispensado pelas/os colegas e irmãs/os que remetia aos mesmos cuidados observados entre
as/os mães/pais e filhas/os. Floriza, por sua vez, fala da importância do entendimento da escola
como sendo ‘o povo’ e, com o aprofundamento do estudo, ela aprendeu que a ‘escola do povo’
tem um nome: “Educação Popular.”
A narrativa de Floriza indica que a progressão nos estudos é uma transição entre a época
de Nossa Escola, nos anos 60/70 e a continuação desses, na capital do país. Constatamos que
seu primeiro entendimento de ‘escola do povo’ deu-se naquela quando ela diz: “uns ajudando
os outros porque a gente aprendia o que estava na vida que a gente levava nesses roçados
e...por aí afora.”
Essa narração, somada aos resultados dos estudos anteriores de Freire (2005) e Brandão
(2007), sintetiza as ideias desses autores de que as escolas criadas pelos Movimentos Sociais,
nos anos citados, fazem parte do momento em que a palavra “Educação Popular foi aplicada a
uma experiência da educação.”
Daqui a pouco, iniciamos a descrição da memória da ex-aluna Iraci e desejo completar
que, quando ela lembra, [...] Comecei a aprender cedo e junto com os alunos das outras
séries...ela passou a ideia de que estudava em uma ‘classe multisseriada, situação em que
alunas e alunos de idades e níveis educacionais diversas são ensinados num mesmo espaço por
um mesmo professor. Nesse momento, busquei da memória de Iraci: o que você aprendeu na
classe multisseriada?
- No começo eu não entendia o que os meninos e as meninas grande falava; mas depois, quando
você formava os grupo, vinha perto de mim perto de nós pequeno a gente entendia e quando
eles, os grande, explicava de maneira mais fácil a gente também aprendia...mas a gente não
tinha muita dificuldade porque vivia no mesmo lugar e morava perto uns dos outro e os assunto
a gente conhecia tudim. (sic)
Essas diferenças e semelhanças, antes tidas como obstáculo, podem e devem
transformar-se em vantagens pedagógicas, considerando a princípio, a interação entre as/os
alunas/os. Nessa perspectiva, consideramos pertinente o agrupamento de alunas/os em
diferentes fases de aprendizagem quando uns ajudam os outros a avançar em determinados
aspectos. Pesquisas realizadas, na área da psicologia social, indicam que o trabalho com os
pares é favorável à aprendizagem. Isso reforça a ideia desenvolvida a respeito da organização e
estruturação de grupos em rede, a qual consiste em compartilhar experiências e conhecimentos
por meio do diálogo e da comunicação. Tais experiências e conhecimentos, adquiridos nos
mais diversos e singulares contextos de vivência dessas/es alunas/os, tecem um processo de
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organização de ideias e abre novos caminhos de possibilidades nas necessidades de
aprendizagens coletivas e individuais a que permite.
Ao relembrar, “a gente vivia no mesmo lugar e morava perto e os assuntos a gente
conhecia,” relacionamos, de imediato, essa lembrança de Iraci ao esforço que fazíamos,
enquanto professora, ao lembrar de um dos pedidos das mães e pais ao criarem a escola: “o
ensino deles e delas precisa ser do jeito que a gente vevi e do jeito que a gente fala.” (sic).
O registro das interações aconteceu por meio de gravações de áudio e vídeo e de
anotações cursivas de tudo o que acontecia no grupo: falas, reações e impressões. Tudo o que
foi falado, foi transcrito. Um trabalho demorado, mas necessário para a organização dos eixos
de análises. Para proceder à interpretação dos dados, primeiramente, eles passaram por várias
sessões de leitura e, releitura para que houvesse compreensão mais clara e seguisse para a etapa
de organização e categorização. Na sequência, foi empreendida a análise interpretativo-crítica
dos achados mais relevantes para a compreensão do objeto de estudo. Algumas memórias,
cenas, fatos, vão difundindo, vão se destacando.
Para tanto, consideramos importante contar com a colaboração do observador/fotógrafo,
além da própria pesquisadora. Esses registros retratam situações ocorridas nesses cinquenta
anos, após o funcionamento da Nossa Escola, trazendo informações de momentos delicados no
relacionamento entre a/o trabalhadora/or rural e o patrão nas décadas citadas.
Para as mães e os pais que contribuíram para a criação da escola foi uma luta árdua e
temerosa porém importante para alicerçar nelas, neles e em suas filhas e filhos o espírito de luta
por seus direitos além de ter, mesmo por pouco tempo, desenvolvido muito bem as/os alunas/os
menores e desenvolvido os maiores. Assim, durante o ano de funcionamento da escola, “nós se
sentia muito gente porque nós mesmo criou a nossa escola, do jeito que a gente queria que
nossos menino aprendesse” (sic). (Floriza da Silva, viúva de Anastácio)25. Na sequência, um
dos fundadores lamentou o fato de todos terem lutado, ainda que de modo clandestino, pela
continuidade da escola e “só o dono da casa foi prejudicado, por ter sido expulso da terra, e,
acrescentou: quem mais lucrou nessa história foi quem aprendeu a ler e escrever e outras coisas
mais” (ZÉ AMBRÓZIO).26
Um outro fundador, que não autorizou a revelação de seu nome, discordou da
continuidade da escola e, assim, falou: “aquela escola não tinha como continuar, ela não ia pa
frente porque não tinha as “coisa que precisava’ como quadro negro, livro e nem caderno. Só
tinha quase a professora e os aluno” (sic).
25
26

Entrevista concedida à autora em 7 de março de 2015. (roda de conversa).
Entrevista concedida à autora por ocasião da roda de conversa, na mesma data.
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Na roda de conversa, não buscamos somente os dados advindos da memória coletiva,
mas também as memórias individuais. Nessa ocasião, surge uma peculiaridade referente à
narrativa da pesquisa que ora prossegue, relacionada às pessoas que eram jovens, decênios
atrás, evocando suas lembranças de modo desigual dos mais jovens. Trata-se das mães e dos
pais que, na década de sessenta, criaram a escola, e hoje, com a memória atual mais
contextualizada, contaram essa história às/os suas filhas e filhos que, à época da criação da
escola, eram crianças e jovens, portanto, não se lembravam, uma vez que ainda estavam
absorvidos nas lutas das contradições de um presente que os solicitava totalmente. O nosso
interesse estava em registrar o que aquelas pessoas, com idade superior a setenta anos,
recordavam sobre a escola que elas e eles mesma/o haviam criado, quando trabalharam a favor
dos seus conterrâneos, que éramos nós. Esse registro abrange uma memória pessoal igualmente
a uma memória social, familiar e grupal.
A descrição das/os ex-alunas/os sobre suas memórias foi analisada em função do que
elas/es elegem para o que aprenderam na escola, dos anos 60/70 e, seus processos e trajetórias
de estudo. A descrição das/os representantes e de suas/seus fundadoras/es foi devido às suas
memórias sobre as expectativas que eles criaram. Destacamos, das análises, como as/os
alunas/os que lá estudaram, relembraram e reconheceram os significados de terem frequentado
aquela escola e tido acesso às aprendizagens que alicerçaram os estudos futuros. O destaque do
somatório das narrativas das memórias das/os mães/pais fundadoras/es confirmam que, parte do
que almejavam, ou seja, aprendizagem e superação das condições de vulnerabilidades, diante
da situação de submissão que viviam, foi obtido.
Esses direcionamentos e (re)direcionamentos assumidos na Roda de Conversa,
permitiram manter a interação com os resultados das entrevistas, na medida em que suas falas
expressaram suas verdades. Foi possível desvelar que, apesar de não constatada a criação de
outras escolas pelos Movimentos Sociais da época, a não ser as escolas radiofônicas, ao mesmo
tempo que foi confirmado que, dentro da impossibilidade desse ato, em virtude da dura
repressão por parte do latifúndio, apenas a Nossa Escola foi criada, produzindo, além de
memórias, cidadania em seus egressos.
2.1.4

OS

ARQUIVOS

E

ESCOLHA

DAS/OS

PARTICIPANTES

COLABORADORES/ES DA PESQUISA
Conforme relatamos em páginas passadas, a escolha e seleção das/os entrevistadas/os,
participantes desta pesquisa, deu-se por ocasião das nossas visitas aos lugares (os sítios rurais).
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Porém, em virtude do passado tempo (mais de cinquenta anos), parte das/os fundadoras/es da
Nossa Escola, já não vive. Entendemos que era necessário recorrer aos arquivos à procura de
fontes documentais. Encontramos nas sedes sindicais, documentos com nomes de sindicalistas,
padres, além de registros de suas ações relacionadas à melhoria do meio rural.
Diante disso, procuramos também, evidenciar outras fontes documentais nos
arquivos/caixas encontrados na casa onde funcionou Nossa Escola. Lá, encontramos, ainda,
fotografias; relíquias nossas que mostram um tempo...um tempo...Lá a professora aposentada
Julinha, nos forneceu textos que versam sobre sua prática educativa, também naqueles anos,
além de documentos mais recentes que comprovam a continuidade de luta pelo fortalecimento
da escola rural27 (hoje escola no/do campo), e mais ainda pelo fortalecimento das novas
categorias incorporadas à Educação Popular.
Em cada documento pesquisado, buscávamos respostas sobre Nossa Escola, procurava
por mim, pelo ensino, pela aprendizagem, por meu lugar e por meu povo que eram também
minhas alunas e meus alunos.
2.1.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE PESQUISA EM DOCUMENTOS
Como a tendência da memória humana é diminuir, os documentos adquirem um
prestígio valioso como fonte para toda/o pesquisadoa/or, seja ela/e historiadora/or ou não.
Proprociona ‘algum tipo’ de reconstrução do passado dado que, em muitos casos, os únicos
registros disponíveis encontram-se nos documentos escritos, como escreve Callard:
[...] tudo o que é vestígio do passado, tudo o que serve de testemunho, é considerado
como documento ou ‘fonte,’ como é mais comum dizer, atualmente. Pode tratar-se de
textos escritos, mas também de documentos de natureza icnográfica e
cinematográfica, ou qualquer outro tipo de testemunho registrado, objetos do
cotidiano, elementos folclóricos, etc (CALLARD, 2008, pp.296-297).

Neste capítulo da pesquisa documental, vamos apresentar e analisar alguns textos, carta,
folderes, cartões e documentos que abordam temas. Todas essas fontes de pesquisa, a partir
daqui, serão consideradas, de modo geral, como documentos. O propósito aqui é caracterizar e
abordar os extratos de textos dos documentos que tratam da situação dos STTR dos dois
municípios selecionados para a pesquisa, nos anos de 1960 e 1970, que têm efeitos legais de

27

Para saber mais: RIBEIRO, Marlene. Educação Rural. In: CALDART et al (Org.) Dicionário da Educação do
Campo. Expressão Popular, 2012, p. 293. Rio de Janeiro/São Paulo.
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permitir captar, por exemplo, a participação dessas instituições no processo de criação de
escolas rurais no período apontado.
Antes de prosseguir, abordamos, ainda que extensamente, a história de fundação, bem
como das pessoas envolvidas nessas instituições sindicais na região do Seridó Potiguar que,
clandestinamente, realizavam suas primeiras eleições, e, com estas, as primeiras ações
apoiadas pelo MEB e pela Igreja Católica, instituições relevantes na Educação Popular cuja
difusão das ideias resultou em incentivo à criação de Nossa Escola.
No município de Ouro Branco, Padre Ernesto deixou um importante e marcante legado
nas paróquias seridoenses potiguares, onde desempenhou com responsabilidade um trabalho
evangélico e social, antes e durante o período de governo ditatorial militar neste país, regime
esse apoiado pelos latifundiários, empresários, também pelo regime político imperialista
internacional que suprimiu os direitos individuais e coletivos do povo brasileiro.
Sempre revestido de relevante coragem e apoiado pela Diocese de Caicó e pela
FETARN, lutou pelas pessoas da cidade e do campo, convicto de que as/os trabalhadoras/es
rurais se organizassem pela conquista de seus direitos sociais, agrários, agrícolas, trabalhistas,
previdenciários, educacionais, políticos, econômicos, habitacionais e saúde. Esse trabalho de
orientação e mobilização das pessoas do campo chegou ao sítio rural Timbaúba dos Teixeiras,
onde se reunia com aquela população. A comunidade era muito movimentada, em virtude do
grande número de habitantes. O povo vivia, apenas, para trabalhar na agricultura; talvez, por
isso mesmo as reuniões contavam com a participação de um expressivo número de pessoas, o
que contribuiu para a organização dos sindicatos na comunidade. Dessa forma, incentivou a
criação da “escola para o povo da zona rural.” Nesse trabalho comunitário do Monsenhor,
incluía, também, a organização da Festa do Trabalhador Rural - Festa da Colheita.
A Festa da Colheita da cidade de Ouro Branco, idealizada pelo Monsenhor, foi uma
forma encontrada para dar oportunidade à mulher e ao homem do campo apresentar o que
conseguiam colher de sua pequena lavoura. A cada ano o evento ganhava uma dimensão maior,
tornando-se uma das mais tradicionais festas do Seridó Potiguar, que acontece sempre nos
meses de junho. Uma das principais atrações que envolvem os distintos segmentos das
comunidades é o pelotão das/os agricultoras/es que conduziam seus instrumentos do trabalho
agrícola, bem como apresentavam cenas identificadoras da cultura (modo de ser e viver) do
povo da cidade e do meio rural ourobranquense.
Na continuação de análise dos arquivos documentais, escolhemos dois textos da
professora Júlia Maria (Julinha), e um por mim escrito. Prosseguimos com breves comentários
sobre os escritos.
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O texto a seguir, intitulado “Um pouco de mim,” configura um registro sobre as
dificuldades enfrentadas como educadora da zona rural.
Júlia Maria (1963), em seu relato, deixa claro que, apesar do pouco saber, sente-se uma
professora dedicada e realizada por ‘transmitir’ conhecimentos para encaminhar alguém a
buscar seus compromissos.
As linhas da narrativa revelam suas dificuldades em desempenhar suas funções: “talvez
pela falta de compromisso por parte daqueles que se dizem responsáveis pelo desenvolvimento
e o aprimoramento da continuidade da formação do cidadão na sociedade.” Estão implícitas,
aqui, as deficiências das políticas sociais e educacionais de formação docente, o baixo apoio
didático e pedagógico, reforçados pela ausência de um plano de carreira que dignifique o
trabalho docente no meio rural, gerando limitações no desenvolvimento profissional do
magistério rural. Como se não bastasse, a professora-autora ainda carregava a preocupação
causada pela ‘cobrança’ por parte das/os coordenadoras/es pedagógicos, não obstante a sua
dupla jornada de trabalho, “Ora na sala de aula ora na cozinha cuidando da merenda escolar.”
E, assim, ela conclui o texto.
Timbaúba, março de 1963.
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Figura 4 - Texto 1
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Fonte: Júlia Maria (1963).

O texto 2, da mesma autora, dois anos depois, cujo título é “Eu, minhas habilidades e
minhas dificuldades como educador.”
Decorridos dois anos da escrita do texto 1 (21/07/1965), a autora apresenta as mesmas
angústias devido à falta de uma formação teórica, notadamente para as/os professoras/es que
atuam em escolas organizadas com turmas multisseriadas. Essa lacuna torna-se notória quando
ela, a professora-autora, assim se expressa; “Sinto dificuldades em criar algo diferente para
levar para meus alunos, preparar minhas atividades diárias por ensinar a mais de uma turma.”
Nos textos em análise, percebemos, claramente, rememorando a década de 1960, que a
professora, apesar de leiga, assumiu uma escola rural multisseriada e vivenciou muitas
limitações e descontinuidades, porém houve progresso ensino e aprendizagem, não obstante as
dificuldades surgidas em primeiro plano. Haveremos de compreender que ensinar numa turma
do sistema regular, seja ela educação infantil, fundamental ou médio, requer diversas
exigências para a/o professora/or. Essas exigências são, por exemplo, uma boa formação,
digamos, teórico-metodológica com base na psicologia da aprendizagem, na sociologia e na
antropologia como fundamentos para lidar com diferentes pessoas, ou seja, com as situações
cambiantes do trabalho educativo encontrado no meio rural segundo Martins (2004).
Imaginemos, então, o nível elevado de exigências pelo qual passou a professora em análise,
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como uma única a ensinar, dentro do mesmo espaço e turno, uma turma composta por alunas e
alunos com diferentes idades, séries, interesses e estágios de desenvolvimento cognitivo e de
aprendizagem, além de exercer a função de auxiliar de serviços gerais e merendeira.
Sítio Timbaúba dos Teixeiras
21/07/1965
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Figura 5 - Texto 2

Fonte: Júlia Maria (1965).
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O texto abaixo por mim escrito foi solicitado por ocasião do término do curso de
formação de professoras/es de Educação Popular e constitui-se de um gênero textual
exemplificando um contexto vivo com experiências de uma escola ‘com e para o povo,’ como
também a proposição de um lugar onde existisse ou viesse a existir outras práticas populares,
junto ao trabalho de escolarização. Pensar em trabalhar conteúdos que fossem significativos
para as pessoas era o mesmo que pensar na escola como um caminho oportuno para uma
reflexão e produção de saberes com base nas culturas populares, que têm resistido e mostrado
no dia-a-dia uma capacidade de se organizar e reivindicar direitos.
Figura 6 - Gênero textual - A carta - 2004

Fonte: A autora (2004).

96

Outro arquivo encontrado traz elementos que marcam a festa religiosa e social da
comunidade, com indicações de que a vida social, econômica e rural dos moradores dessa
localidade está mudando não apenas em função de recursos financeiros, mas também e,
principalmente, em termos de conscientização e organização individual e coletiva daquelas
famílias compostas por moradoras/es trabalhadoras/es dos anos 1960/1970, por ex-alunas/os
que desempenham suas funções na comunidade. Como exemplos, temos: Padres, professores,
profissionais da medicina popular, associação de agricultores e agricultoras, ex-prefeito, entre
outros. A programação anexa confirma, no conjunto do evento, que, além da formação
religiosa, acontece o encontro das/os timbauenses ausentes e comunidades vizinhas em
culminância com a programação social.
A utilização da técnica de análise documental mostrou-se como prática eficaz para
subsidiar estudos que pretendam utilizar abordagem autoetnográfica para compreender os
fenômenos sociais da atualidade.
Conceituada como um conjunto de operações intelectuais, a análise documental visa à
descrição e à representação dos conteúdos dos documentos de forma distinta da original para
garantir a recuperação da informação neles contida.
2.1.6

IDENTIDADE

DAS

PESSOAS

QUE

FORMARAM

A

ÁRVORE

METODOLÓGICA E O CAMPO EMPÍRICO DA PESQUISA
As pessoas que fundaram Nossa Escola, mulheres e homens foram tomados como
referência de análise desta pesquisa. As principais personagens deste estudo são mães, pais,
sindicalistas - movimentos sociais e egressos da Nossa Escola, na faixa etária de 30 a 75 anos,
marcadas/os, direta ou indiretamente, pelos cabos da enxada, cortadoras/es de uma herança de
privações, mas também de muitas resistências. Por meio da memória social, ao mesmo tempo
que as lembranças do vivido expressavam sentimento e atitudes de pertencimento,
depositavam, em Nossa Escola, a possibilidade de escapar das condições precárias de
existência e “melhora de vida.”
Poucos são os estudos sobre escolas criadas pelo sindicato da trabalhadoras/es rurais,
nos anos de 1960, que buscavam saber mais sobre suas trajetórias, seus afazeres, seus sonhos.
A própria história do latifúndio era ligada à história dos excluídos, oprimidos, analfabetos, dos
ágrafos, dos sem lugar reservado na sociedade.
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O envolvimento dos movimentos sociais junto a populares vislumbrou possibilidades
reais de criação de nossa escola multisseriada enraizadas historicamente no preconceito e na
discriminação.
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Fotografia 19 - Painel fotográfico: Árvore Metodológica - Participantes e colaboradoras/es da pesquisa e
fundadoras/es da Nossa Escola/campo empírico

Sebastião Dias

Manoel Libâneo

Ana Júlia

Diva (Duguinha)
Julinha

Zé Ambrózio

Neguinho

Ana Lúcia

Zé Cunha

Nossa Escola-Sítio Timbaúba dos Teixeiras

Ronaldo
Fonte: A autora (2013).

Chico de Jeremias

Zé Tomé
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Sebastião Dias nasceu e morou no sítio rural Timbaúba dos
Teixeiras, onde trabalhou na roça no esquema de meeiro; filiou-se ao STTR
de Ouro Branco na década de setenta influenciado pelo movimento de uma
delegacia sindical instalada em sua casa, sob a responsabilidade do sr.
Basto, seu pai. Estudou em Nossa Escola, onde aconteceram seus primeiros ensaios de
repentista que carrega até os dias de hoje. Foi vereador por dois mandatos e, em seguida, eleito
prefeito no município de Itabira, cargo que exerce até os dias de hoje. O município tem a
população apoximada de vinte e oito mil habitantes e, dista quatrocentos e cinco quilômetros da
capital Recife, no estado de Pernambuco.
Manoel Libâneo de Medeiros (in memoriam), nativo do sítio rural
Timbaúba dos Teixeiras. Foi tropeiro, vaqueiro e trabalhador rural,
enfrentando o arranjo da meiação, causadora da fome e da miséria, na
Timbaúba dos Gorgônios. Foi expulso dessa terra porque cedeu a sala de sua
casa onde morava para funcionar a escola para as/os filhas/os das/os moradoras/es e
vizinhas/os, criada por ele mesmo.
Ana Júlia de Medeiros (in memoriam), mulher de Manoel Libâneo, foi
trabalhadora rural, costureira, dona de casa e professora das filhas e dos filhos,
no horário noturno. Assim, como seu marido, apoiou e ajudou na fundação e,
funcionamento da escola, em sua casa, onde estudava as/os filhas/os das/os
trabalhadoras/es rurais e que eram também suas/seus vizinhas/os.

Francisco Araújo de Medeiros (Neguinho), ex-aluno, funcionário
estadual do RN, atuando no Posto de Saúde no sítio dos Timbaúba dos
Teixeiras.

Ana Cérsia de Medeiros (Ana Lúcia) trabalhou também no roçado
da Timbaúba dos Gorgônios, ajudou a criar a escola, mudou-se para a
Timbaúba dos Teixeiras, onde estudou e ensinou em uma escola
credenciada pela prefeitura municipal de Ouro Branco. Atualmente,
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aposentada, mora na cidade de Caicó.
José Geraldo da Cunha Neto (Zé de Geraldo Cunha), filho de
pequeno fazendeiro na Timbaúba dos Teixeiras, onde foi alfabetizado.
Continuou os estudos em Natal, onde cursou matemática na UFRN.
Atualmente, continua residindo no sítio Timbaúba e divide sua lida rural
com a pós-graduação em gestão pública naquela Universidade, Campus de
Caicó, onde também é professor, lotado na Escola de Medicina Potiguar.
Zé Tomé é trabalhador rural, presidente da Associação Sindical do
sítio Aroeiras, membro da atual diretoria do STTR/Ouro Branco; foi
alfabetizador do MOBRAL28, no mesmo distrito nos anos oitenta.

Francisco de Assis de Medeiros (Chico de Jeremias), trabalhador
rural no sítio rural Duas Ipueiras, Ouro Branco, ex-presidente sindical rural
do município nos anos setenta, membro da diretoria e suplente do Conselho
Fiscal do STTR/Ouro Branco. Participou da fundação desse sindicato como
também da fundação da Nossa Escola.
Ronaldo Azevedo de Lima, ex-trabalhador rural no sítio rural
Poção/Ouro Branco, ex-presidente do sindical do STTR/Ouro Branco, cargo
que exerceu por dois mandatos, quando lutou pelo funcionamento das
escolas do meio rural. Hoje, é presidente da Associação Sindical daquele
sítio rural e membro da diretoria sindical rural da sede, em Ouro Branco, a qual ajudou a
construir.
José Ambrózio de Medeiros (Zé Ambrózio), filho de Manoel
Libâneo, foi trabalhador rural meeiro nas décadas 60/70. Foi um dos mais
descontentes com aquela situação, tanto é verdade que se mudou para o
Sudeste do Brasil, Rio de Janeiro, capital, onde, hoje, é microempresário no
ramo de venda de produtos nordestinos.

28

MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização.

101

Júlia Maria de Medeiros (Julinha), trabalhadora rural na
Timbaúba dos Gorgônios, contribuiu para a criação da escola; no sítio rural
Timbaúba dos Teixeiras, estudou, cursou LOGOS II29 e ensinou numa
turma multisseriada. Hoje, é professora aposentada, atua nos movimentos
sociais, residindo no mesmo sítio rural.
Maria Diva de Medeiros, professora e autora da pesquisa, hoje atua
como técnica pedagógica no Núcleo de Educação do Campo e Diversidade NECAD, na Secretaria de Educação e Cultura - SEEC.

Traçar o perfil dessas pessoas tornou-se um exercício instigante e necessário para
perceber suas ocupações, seus saberes, como criaram seus modos de viver.
A concepção e origem da Educação Popular no Brasil, a força e a presença no Estado do
Rio Grande do Norte, e, ainda, o despertar na região do Seridó Potiguar, traz seu foco no
capítulo seguinte.

29

LOGUS II, projeto implantado em alguns estados do Brasil, na década de setenta, com o objetivo de formar
professores leigos em regime emergencial, com habilitação em segundo grau para o exercício do magistério.
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CAPÍTULO 3
NOSSA ESCOLA FINCA RAIZES NA EDUCAÇÃO POPULAR

A Educação Popular mesmo que pareça não ser a razão
máxima de ser da escola [...] é como água que fende, abre
brechas, cria caminhos em muralhas de pedra
aparentemente instransponível.
(MONSENHOR AUSÔNIO TÉRCIO)

A concepção da Educação Popular no Brasil tem sua origem nas inquietações sociais do
início do século XX, quando intelectuais progressistas lutavam pela extensão do acesso à escola
para toda a população, em sua maioria, analfabeta, na expectativa de consolidar um projeto de
nação emancipada. Sempre acreditamos que a leitura emancipa, e essa ideia se aprofunda após
a Segunda Guerra Mundial quando, além de se dar seguimento ao movimento de escolarização,
letramento, buscamos também, ampliar os espaços de participação social, tanto no usufruto dos
bens gerados pelo trabalho, melhorando as condições de vida, como na condução dos destinos
nacionais visando, ao mesmo tempo, à remoção das estruturas de opressão tanto internas como
externas ao País (IANNI, 1966; NASCIMENTO, 2015).
O ser humano, considerado como escravo e, depois, servo, como analisa Paludo (2012),
nos dias atuais, é considerado livre e igual. No entanto, essa liberdade e essa igualdade não se
efetivaram ainda de modo satisfatório. Não estamos no marco zero, mas ainda há muito
horizonte a ser descortinado. A perversa forma de exploração do trabalho pelo capital, desde
cedo, ensejou acirradas críticas à visão de mundo que ele, como sistema dominante, procura
impor como ideologia a todos os setores sociais, assim como ao poder político que lhe serve de
base. Essas condições de domínio político e de exploração das classes trabalhadoras suscitaram
a luta por condições dignas de vida, pelos direitos, as lutas dos movimentos reivindicatórios, e
de busca pelo poder político do século XX. Nessa sucessão de acontecimentos vão-se definindo
as diferentes concepções de educação.
Em ligação com o contexto mais amplo, na América Latina, as classes populares
também desenvolveram articulações, movimentos e lutas em defesa de seus direitos,
especialmente entre os anos de 1960 e 1990 quando foi se aprofundando a concepção de
Educação Popular, baseada na teoria de Paulo Freire, na Teologia da Libertação, nas
elaborações sindicalistas e nos Centros de Educação e Promoção Popular, como analisado por
Paludo (2012, p. 281), e como o evidenciam as inúmeras experiências concretas, localizadas
em sua quase totalidade, sucedidas no continente latino-americano.
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Assim, no Brasil, a Educação Popular é identificada por três fortes movimentos que
começam após a Proclamação da República (1889), alongando-se até 1930 e se dá no bojo da
passagem de um modelo agrário-exportador para um modelo urbano-industrial, ou seja, com a
emergência de um proletariado urbano situado, predominantemente, no eixo Rio-São Paulo e
mais visibilizado pela presença dos migrantes italianos, já com acesso ao código escrito e
portadores de ideais libertários, que fugiam da repressão contra eles desfechada em prol da
unificação da Itália. Também associada à massa desses migrantes, foram-se agregando as levas
de nordestinos fugitivos da seca e das péssimas condições de vida e de trabalho do Nordeste do
Brasil. Ao contrário dos migrantes europeus, os nordestinos que aportavam ao Sul eram
predominantemente analfabetos e com os corpos e as mentes marcados pela desumanização
causada pela opressão do latifúndio.
Grandes obras da literatura brasileira produzidas no período republicano, como nas artes
plásticas, na música, no cinema e no teatro ganham notoriedade não apenas pela genialidade
dos seus criadores, mas também pela sensibilidade expressa em relação aos migrantes chegados
ao Sul. O Cortiço, de Aloisio de Azevedo e Anarquistas, graças a Deus, de Zélia Gatai, entre
outros, tratam das sagas dos migrantes europeus que tentam estabelecer modos de
sobrevivência longe de suas pátrias que deixaram para trás. Por sua vez, o drama dos
nordestinos, realçado em várias obras como, por exemplo, Os Sertões, de Euclides da Cunha;
Vidas Secas, de Graciliano Ramos; Seara Vermelha, de Jorge Amado; Menino de Engenho, de
José Lins do Rego; Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, Patativa do Assaré,
descortinam para o mundo o embate entre a vida que teima em viver dos camponeses e a sanha
opressiva do latifúndio em todas as dimensões sociais, econômicas, políticas e humanas.
Entre os artistas de outras linguagens, podemos lembrar Candido Portinari, com suas
telas, os Retirantes; Carybé, com as ilustrações das obras de Jorge Amado; Glauber Rocha com
sua obra cinematográfica, instituindo o que chamou de Estética da Miséria e Nelson Pereira dos
Santos, transpondo para o cinema obras da literatura, como Vidas Secas. Na música, em
primeiro lugar, destaca-se toda a antologia de Luiz Gonzaga, sobressaindo a canção “a Triste
Partida.” Mais tarde, uma geração de novos artistas deu prosseguimento ao que se costuma
chamar de realidade nordestina que não se resume à seca à migração para o Sul do País, mas
ainda são pouco exploradas tanto pela literatura, como pelas próprias ciências sociais e
humanas, como as migrações de nordestinos para a coleta da borracha na Amazônia, os
trabalhadores nas salinas do Rio Grande do Norte, a usurpação do algodão plantado e colhido
pelos meeiros sem terra, a continuidade da escravidão de nordestinas e nordestinos, sobretudo
em áreas de fronteira agrícola como no Mato Grosso e outros Estado da Região Norte e mesmo
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de outras regiões. Enfim, a desumanização do nordestino e das classes trabalhadoras do Brasil,
pelas estruturas econômicas e políticas, ainda não foi suficientemente desnudada. Todavia,
enquanto elas perdurarem, constituem e constituirão o caldo de cultura da Educação Popular.
Com a revolução de 1930, o Brasil passa pela ditadura do Estado Novo (1937-1945) e,
nos anos subsequentes, pelo denominado “breve período democrático” (1945-1964). Nesse
último período, no cotejo entre projetos para o Brasil, surge a concepção de Educação Popular,
cuja prática educativa era caracterizada pelo processo de conscientização da população, sem a
qual não haveria sujeito da transformação social. A tomada de consciência do mundo ao redor,
incluindo-se, nesse processo, a descoberta dos mecanismos que asseguram a opressão que
desumaniza e a tomada de posição para removê-los constituem as condições básicas à
participação social tanto na condução dos destinos individuais como dos destinos nacionais.
Desse modo, o movimento de inquietação das classes trabalhadoras, no processo
histórico brasileiro, já perdura por mais de seis décadas a despeito das investidas repressoras
que pareciam inarredáveis, como foi a ditadura civil e militar que perdurou por mais de vinte
anos. Desde a sua emergência, desenvolve-se uma pedagogia que surge, promovendo a
organização de base e articulando ações entre os movimentos sociais, mesmo entre os mais
recentes e os datados dos anos de 1950, como registra Tavares (2015, p. 49), como os
sindicatos de trabalhadores rurais, as Ligas Camponesas de Francisco Julião, as lutas por terra e
reforma agrária30. Ao mesmo tempo em que essa efervescência ocorria no Brasil,
simultaneamente ocorriam as lutas anticoloniais na África e as lutas contra o neo-colonialismo
norte-americano na América Latina (ARROYO, 2012).
30

A reforma agrária no Brasil, enquanto conquista de direitos pelos trabalhadores do campo, teve a sua mais alta
expressão no “Estatuto do Trabalhador Rural, sancionado em março de 1963, que estendeu o direito de
sindicalização e outras regalias do trabalhador urbano ao assalariado agrícola. E, também, o projeto de reforma
agrária do próprio poder executivo, constante da Mensagem Presidencial de março de 1964 e que, provavelmente,
teria sido aprovado, se o governo Goulart não tivesse caído deposto por um golpe militar” (RIBEIRO, 2004, p.
28). Para Martins (2000), é inquestionável que a partir de meados dos anos de 1970, também que a CPT e o MST
foram importantes protagonistas responsáveis pela inclusão da questão agrária na agenda política do Estado
brasileiro, sem que a discussão fosse tratada como um problema residual, esporádico e sem maior importância
político-social, como vinha ocorrendo desde a aprovação do Estatuto da Terra em novembro de 1964. “Fizeramno, portanto, sem o saber, pela tortuosidade das vias indiretas, por meio das repercussões injustamente negativas
de suas ações e não pela via política de quem propõe, assume e administra politicamente a proposta e a conquista”
(MARTINS, 2000, P. 21). Ressalta, portanto, que a luta dos movimentos tornou-se maniqueísta e redutiva, visto
que desejam promover uma revolução sem dela participar ativa, pública, responsável e politicamente possível e
viável, ante o cenário e a realidade agrária que se configurou, historicamente, no país. Para alguns estudiosos, o
Brasil é praticamente o único país do mundo que ainda pode desenvolver uma política de reforma agrária por meio
da redistribuição de terras, sem prejuízo do segmento mais dinâmico do setor agrícola, responsável pelo excedente
destinado à exportação. “Trata-se de indiscutível vantagem comparativa, pois permite a inclusão do país no âmbito
da globalização.” (GUANZIROLI; ROMEIRO; DI SABBATO. BITTENCOURT 2001, p. 252). Para
compreender as concepções e os projetos societários de reforma agrária, em embates, sugerimos as leitura de Silva
(1999, 2001), Martins (2000), Fernandes (2001), Molina (2004), Menezes Neto (2005) e de prado Júnior
(2007).(AZEVEDO, 2010, p. 83).
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Ademais, representaram sinais de esperança para os setores oprimidos, sobretudo no
caso do Nordeste do Brasil, incluindo os movimentos sociais em fase de organização e
fortalecimento, a vitória na eleição de Arraes para a prefeitura do Recife (PE) em 1958 e
Djalma Maranhão para a prefeitura de Natal (RN), em 1960. Este último, político de esquerda
e de orientação nacionalista, por meio das discussões nos Comitês Nacionalistas de Bairro31,
obtinha informações das necessidades da população. Com esse respaldo vindo das classes
subalternas, mas organicamente estruturadas, garantiu à administração do prefeito lançar e
sustentar o desafio da escola coberta de palha.
Esse prefeito, então, lança um programa de Governo, baseado nessas reivindicações
populares, cuja meta principal foi a Educação Popular, ultrapassando, assim, a alfabetização e
se destacando, também, pela valorização da cultura local, exemplificada na imagem abaixo.
Figura 7 - Djalma Maranhão com o escultor popular Chico Santeiro

Fonte: Sampaio; Pinheiro (2014, p. 37).

É exemplar a publicação de um livro por Veríssimo de Melo32, intitulado Chico
Santeiro33: Escultor Popular, publicado com apoio de Djalma Maranhão, ao mesmo tempo que
expressa o desejo de fazê-lo uma visita e “prestar-lhe uma homenagem, por intermédio da
Diretoria de Documentação e Cultura da Secretaria de Educação da Prefeitura de Natal. (Edição
da Prefeitura do Natal-1961. Memorial on line - Livros e Publicações).

31

Havia um Comitê em cada bairro composto pelos moradores e pelos idealizadores da campanha eleitoral de
Djalma Maranhão, que se reuniam, periodicamente, para discutir os problemas relacionados aos bairros, à cidade e
também ao próprio país.
32
Veríssimo de Melo, escritor, folclorista e jornalista potiguar, publicou 13 livros voltados para as causas
populares, entre os quais, Advinhas (1948), Parlendas (1949), Jogos Populares no Brasil (1956), Folclore
Brasileiro: Rio Grande do Norte (1978) e Medicina Popular no Mundo em Transformação (1996).
33
Chico Santeiro, talhador de estatuetas de santos grandes e pequenos, em madeira. Era considerado o mais
famoso artista popular do RN.
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Os principais movimentos constituídos no campo da Educação Popular no Brasil, com o
movimento de Cultura Popular (MCP), criado em 1960, sob o patrocínio da Prefeitura do
Recife e o projeto similar, a Campanha De Pé No Chão Também se Aprende a Ler34,
desenvolvido pela prefeitura de Natal em 1961, como fruto de uma política notadamente
viabilizada por camadas populares, como foi dito acima, constituem uma experiência
identificada com o contexto de mobilizações sociais em efervescência política e cultural,
desenvolvida, também, no Nordeste e no Brasil.
O Movimento de Educação de Base (MEB), lançado pela Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, em 1961, e o Centro Popular de Cultura (CPC), criado pela União Nacional
dos Estudantes (UNE), também em 1961 Góes (2010). Os movimentos Ação Popular, Centro
Popular de Cultura, Movimentos de Cultura Popular, Movimentos de Educação de Base, a
Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler, as Quarenta horas de Angicos, formam
os exemplos principais dos “grupos que imaginavam ser, juntos, movimentos de Cultura
Popular e que, apesar de breves, tiveram uma existência “[...] intensa e criadora como poucos.
Todos tinham um objetivo comum: transformar, na prática educativa, a cultura do povo,
alienada e acrítica, em educação popular, politizada, conscientizadora” (BRANDÃO, 1985).
Todos eles, cada um como podia, desenvolveram alguma prática de Educação Popular,
concordando todos na necessidade de consentir que todas as pessoas analfabetas tivessem
acesso ao código escrito, complementado por ajustes sobre a realidade, bem como sobre a
necessidade de tomar atitudes ou assumir posição diante das injustiças. A crença era de que
aprender a ler e escrever seria o caminho em busca pela cidadania, a autonomia e a
emancipação. Daí, o motivo da corrida pela escola, ainda que essa não existisse em todos os
lugares. Nesse clima generalizado de emancipação política, social e econômica, à medida que
as pessoas iam ganhando consciência, tomavam providência, visando criar uma escola, buscar
organizar um grupo de discussão, ou mesmo, participar de um movimento.
Esses movimentos tiveram, como propósito comum, discutir as desigualdades sociais
brasileira e envolver as populações empobrecidas do campo ou da cidade, num processo
educacional, cultural e político. Para atingir tal propósito, foram desenvolvidas diferenciadas
táticas na perspectiva de Certeau35 (1994), onde “a tática é a parte do fraco,” conferindo a cada
34

Referente à estrutura funcional da campanha “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler,” bem como 40 horas
de Angicos, indicamos a leitura de Góes (2010), “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler; uma escola
democrática (1961-1964) Palumbo (2010).
35
“A tática é a arte do fraco. Nessa concepção, a tática é um movimento dentro do campo do inimigo. A tática,
como uma ‘astúcia,’ aproveita as ocasiões e delas depende, sem base para estocar benefícios, aumentar a
propriedade e prever saídas [...] tem que utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas particulares vão abrindo do
poder do proprietário. Aí vai caçar. Cria ali surpresa. Consegue estar onde ninguém espera,”
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uma delas uma fase própria, ainda que o ideal comum de esquerda, como registrado por
Tavares (2015), tivesse de conviver com a diversidade, uma vez que uns se apresentavam mais
audaciosos que em outros.
No MCP, prevalece diversificado entre a pesquisa educativa, que vai organizar o
método Paulo Freire em 1962, como anotado por Góes (2010); a alfabetização, o ensino
fundamental, as áreas culturais, a publicação de textos e o teatro. A Campanha De Pé No Chão
Também se Aprende a Ler, com a proposição de erradicar o analfabetismo, amplia os eventos
culturais como o impulso na organização dos autos populares e folclóricos, assumindo a
preparação do magistério municipal no seu Centro de Formação de Professores, a iniciação ao
trabalho com a sua Campanha De Pé no Chão Também se Aprende uma Profissão; as praças de
cultura e a criação de bibliotecas populares, programações radiofônicas diárias, pleiteando uma
política de educação orgânica de e com as classes sociais urbanas sem nenhuma condição social
de vida digna (GÓES, 2010).

3.1 A CAMPANHA, OS RECURSOS, A CARTA
Figura 8 - Acampamentos cobertos com palha de coqueiro e chão batido

Fonte: Góes (2010, p. 138).

A Campanha tinha uma particularidade de revelar que a escola não é, apenas, o prédio
escolar, e, com esse entendimento, ensinou crianças, jovens e adultos em acampamentos

108

cobertos com palhas de coqueiro e sobre o chão de barro batido, estruturas semelhantes às casas
dos caiçaras36. Na qualidade de Educação Popular, a Campanha rompeu com paradigmas
econômicos e culturais dominantes quando quebrou a regra estabelecida e recebeu o aluno sem
uniforme e sem calçado, Conforme mostra a figura abaixo:
Figura 9 - Literalmente de pé no chão, a criança cumpre à risca
o slogan da “Campanha de Pé no Chão Também se Aprende Ler
”
Criança de pé no chão. Slogan da campanha

Fonte: Góes (2010, p. 146).

Assim, barateou os custos e multiplicou as oportunidades de escolas. Mesmo com os
custos reduzidos, a prefeitura apresentou um déficit orçamentário considerável o que contribuiu
para um apelo em forma de carta, como podemos constatar por meio da Carta-Mensagem do
prefeito Djalma Maranhão, dirigida ao maior número possível de entidades e personalidades,
ocasião em que solicitava apoio, conforme fragmento a seguir:

36

Palavra de origem Tupi e quer dizer habitantes das regiões praianas ou delas originários.
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Natal, abril de 1961 (...) Há momentos decisivos na vida dos povos. É a hora em que a
História marca as suas encruzilhadas. Acreditamos que o povo brasileiro vive um
desses momentos. Na sua luta contra ao subdesenvolvimento ele precisa se erguer do
solo e ganhar a sua independência de ação. E só poderá fazer isto se for alfabetizado e
tiver uma educação mínima que o faça afirmativo na sociedade. Acreditamos que
chegamos nessa encruzilhada: ou o povo se alfabetiza ou se escraviza. (...)
37
Presentemente estamos ensinando a ler até debaixo de palhas pois, nas Rocas ,
construímos cinco pavilhões de oito metros por trinta, cobertos de palhas de
coqueiros, com piso de barro batido, onde estudam cerca de 1200 crianças e 300
adultos. Bem justificado é o nosso slogan: ‘DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE
APRENDE A LER’.

Dessa forma, os benefícios no campo educacional, no bairro das Rocas, Natal/RN,
superaram os demais ao longo das décadas de 60. Foram construídos os acampamentos
escolares e, segundo Moacyr de Góes, à época, secretário municipal de educação,
Um Acampamento Escolar é integrado de vários galpões de 30m x 8m. Nesse
conjunto há, sempre, um galpão circular destinado às festividades do bairro, às
reuniões do círculo de pais e professores, à recreação infantil e funciona como uma
espécie de teatro de arena para exibições de autos folclóricos. Os galpões destinados
às salas de aulas, em forma retangular, eram divididos internamente em quatro partes,
através de pranchas, utilizadas como quadro-de-giz e quadro mural (...) Não existindo
paredes externas, também não se colocavam problemas de acústica, e a visão especial
do recinto escolar/meio ambiente do acampamento era total. As únicas dependências
construídas em alvenaria eram uma pequena sala (que funcionava como diretoria,
secretaria, almoxarifado e local de guarda de biblioteca e de utensílios de merenda
escolar) e os sanitários. Em 1961, construíram-se dois Acampamentos: o do bairro das
Rocas e do Carrasco. Em 1962, o número cresceu para nove, situados nos seguintes
bairros periféricos: Quintas, Conceição, Granja, Nova Descoberta, Nordeste,
Aparecida e Igapó. Com os dois anteriores, cobriam-se os limites da cidade. O
funcionamento se fazia em três turnos (GÓES, 1980, p. 68).

O sucesso dessa Campanha é corroborado devido à sua expansão pelo interior do
Estado, quando, em 1964, quarenta prefeituras lançaram a Frente de Educação Popular do RN.
A teoria do conhecimento de Paulo Freire, bem como o método de alfabetização dela
consequente, permeia todos esses acontecimentos educacionais ou culturais nordestinos
dirigidos para a conscientização libertadora dos jovens e adultos das camadas populares,
objetivando levantá-los de pé, ressurgi-los como sujeitos da história.
Conscientização também era a palavra-chave evidenciada pelo movimento da Ação
Católica, apoiada na sua metodologia “ver, julgar e agir,” ligada ao Movimento de Natal que
organizava e mobilizava quadros com elementos jovens, compondo a Juventude Agrária
Católica (JAC); Juventude Estudantil Católica (JEC); Juventude Independente Católica (JIC);
37

Rocas: é um dos bairros mais antigos localizado na Zona leste do município de Natal/RN. Está situado próximo
ao cais do porto e o mar. Formado, inicialmente, por pescadores que realizavam suas atividades no mar no Atol
das Rocas, daí o suposto nome do bairro.
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Juventude Operária Católica (JOC); Juventude Universitária Católica (JUC); quer por meios
radiofônicos, como foi o caso de programas de estímulo às práticas culturais populares, quer
por meio do Movimento de Educação de Base (MEB), que caracterizava um movimento da
Igreja Católica, com a finalidade social e educativa, alfabetizando, orientando as/os
trabalhadoras/es rurais em noções de direitos políticos e trabalhistas. Essas experiências eram
postas em prática e se aliavam ao esforço de Educação Popular no RN.
Essas organizações impulsionaram movimentos e ações populares em distintas áreas, o
que contribuiu para a mobilização de outros setores. O Estado em ebulição, porém, esses não
eram os únicos acontecimentos, tampouco se davam, apenas, pela Igreja Católica. Naquele
mesmo período, anos iniciais de 1960, o contexto sociopolítico de oposições sobre os rumos do
país contribuiu para a expansão dessa educação voltada para as camadas populares. Daí, a
necessidade de “politizar” a defesa do direito de todos à educação.
Nessa conjuntura, o governo do Estado do Rio Grande do Norte era liderado pelo
populista Aluízio Alves, nascido em Angicos/RN, cidade que passou a ser o lócus da
experiência de alfabetização, “Quarenta horas de Angicos,” por ser a cidade natal do
governador e não por se tratar da existência de um “movimento popular organizado e
demandante dessas ações,” como destacado por Azevedo (2014; p. 199), que oportunizasse
intervenções junto aos encarregados de alfabetização.
O então governador do RN carregava um discurso que o tornava adepto ao progresso e,
com isso, à concretização do sigiloso apoio ao então presidente João Goulart. Isso facilitou o
envio dos recursos que financiaram a campanha, vindos da Aliança para o Progresso, programa
de política externa dos Estados Unidos no início da mesma década.
Não obstante, esses acontecimentos, politicamente duvidosos, a experiência de Angicos
como de outros projetos no campo da Educação Popular tornaram mais vivas as experiências
educativas incutidas no conjunto de elementos orientadores da educação emancipadora.
Com essa experiência, liderada por Paulo Freire surgiu um amplo Movimento Nacional
de Alfabetização que desencadeou grande movimentação de vários setores da sociedade
brasileira desafiados a compreender que não bastava apenas ler e escrever, mas também era
necessário articular a respeito do que se ensinava, de como se ensinava e quais as
intencionalidades presentes no âmago do processo da educação problematizadora que
identifique as pretensões fundamentais dos oprimidos, assim como as estruturas que dominam a
manutenção das suas incertas condições de vida do país.
Foi, de fato, uma experiência movida por ideais claramente emancipatórios, pela
esperança e pelo entusiasmo por sua continuidade, se não tivesse sido arrebatada pelo Golpe de
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1964. Na sanha de extinguir o movimento, foram apreendidos escritos relacionados à Educação
Popular; “uma espécie de diário do que aconteceu no cotidiano nos Círculos de Cultura: o
trabalho de preparação, o universo vocabular, as palavras geradoras, relatos sobre o desenrolar
das aulas, os impasses vividos pelo grupo de estudantes, a alfabetização, a politização; matérias
estas destacadas pelos estudantes como ‘material esclarecedor.’ Uma preciosidade de fonte de
pesquisa, nunca publicado antes, embora tenha sido exposto pelas forças golpistas de 64 como
‘material subversivo,’ ao lado de O capital, de Karl Max, e Recordação da casa dos mortos, de
Dostoiévski” (LYRA, 1996).
Esse sinal de destruição, que envolveu a história da educação do Estado do Rio Grande
do Norte, faz brotar repetidas comemorações em torno de lembranças, por meio de visitas ao
lugar (Angicos), entrevistas com os que remanescem da experiência; estudantes ou
educadoras/es, mobilizando, assim, pesquisadoras/es, Movimentos Sociais, gestoras/es de
entidades oficiais, entre outros.
Essas lembranças advindas de Angicos configuram uma restituição do papel e da
importância das pessoas que tiveram suas metas e seus objetivos alterados pelas autoritárias
determinações políticas, sociais e culturais dos “heróis” do golpe civil-militar de abril de 1964.
Trata-se, porém, de - além de revelar as memórias daquelas/es que integravam, como ainda
integram, as classes subalternas - tomarmos como objeto de reflexão, na medida que possibilita
tirar indicações que nos ajudam a pensar a essência da experiência de Angicos. Ademais, os
processos pedagógicos ligados à alfabetização serviram de elemento mobilizador para
desenvolver iniciativas educativas dos diversos projetos, inspirados no paradigma da Educação
Popular.
A estrutura discursiva a seguir, fundamentada em Lyra (1996), nos conta por meio da
contribuição trazida por Fernandes, contida na metáfora que se segue:
Entre aparições de rostos iluminados e festejos eufóricos do sucesso de Angicos,
alardeado pela grande imprensa brasileira e internacional em 1963, a história do Brasil
entrava, irremediavelmente, na contramão, em 1964 (FERNANDES, 1996, p. 8)

A apresentação dos resultados da experiência que culminou com o testemunho da
eficiência de um processo de alfabetização no desenvolvimento de um método de
conhecimento e encerramento da 40ª hora dos afazeres das “40 horas de Esperança,” que, por
bem sucedida, não obstante os escassos recursos pedagógicos disponíveis na época, perpetuouse na história da Educação Brasileira com o nome de Paulo Freire.
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Figura 10 - Solenidade de encerramento da Campanha de Pé no Chão

Fonte: Lyra (1996, p. 111).

A solenidade de encerramento aconteceu em 2 de abril de 1963 com a presença do então
presidente da República, João Goulart, que ministraria a quadragésima hora, Celso Furtado, o
general Castelo Branco, entre governadores nordestinos; Seixas Dória (Sergipe) e Virgílio
Távora (Ceará), além dos participantes (alunas e alunos) apreensivos sobre o final do curso,
como registrado por Lyra (1996), como nos mostra a imagem abaixo. Vemos, ainda, o “exanalfabeto, Antônio Ferreira,” que fala em nome dos participantes alfabetizados, a fala da aluna
mais idosa e, ao final, a preocupação demonstrada pelo general Castelo Branco. Assim,
passamos a transcrever na íntegra:
- Eu peço licença para dizer algumas palavras.
- Pois não pode falar.
Figura 11 - O ex-analfabeto, Antônio Ferreira discursa na solenidade de encerramento
da 40ª hora de Angicos

Fonte: Lyra (1996, p. 114).
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- Senhor presidente da República, senhor governador Aluízio Alves e todos, autoridade que
estão presentes, meus professores e minhas professoras e todos colegas.
Em outra hora, há poucos dias, ninguém não sabia ler, não sabia de letras algumas,
como eu era um que não sabia; só sabia o que era um “O”, que era que nem a boca da panela; o
“A”, que nem um ganchinho de pau,
E hoje em dia, graças a Deus e os meus professores, já assino o meu nome e leio
algumas coisas, graças a Deus.
Tanto, que fiquei bastante sastifeito, com o alfabetismo que fez a nós aprendermos. Eu
já com idade avançada, com 51 anos, mas graças a Deus tenho a inteligência e vou já
escrevendo qualqué coisa. Hoje mesmo, fiz uma cartinha pra o senhor presidente da República,
dizendo algumas coisas.
E do mais quero que peço a Sua Majestade, que é a pessoa maior que nós enxerguemos
no Brasil, é o presidente da República, qualqué coisa viu. Peço que continue o curso de aula
para nós todos, não tão-somente no Rio Grande do Norte, como em todos os lugares por aí que
têm necessidade, milhares e milhares que não sabem as primeiras letras do alfabeto. São
pessoas que têm necessidade, para melhorar a situação do Brasil, para mais tarde servir mesmo
para o senhor presidente do Brasil, para o senhor governador do Estado e para nós todos.
Tanto que eu fiquei muito sastifeito ficarei continuando a escola.
Naquele tempo anterior veio o presidente Getúlio Vargas matar a fome do pessoal, a
fome da barriga, que é uma doença fácil de curar. Agora, na época atual, veio o nosso
presidente João Goulart matar a precisão da cabeça, que o pessoal todo tem necessidade de
aprender [muitas palmas].
Temos muita necessidade das coisa que nós não sabia e que hoje estamos sabendo.
Em outra hora, nós era massa. Hoje, já não somos massa, estamos sendo povo. Nós
todos, alunos, uns trezentos e tantos ou quatrocentos já sabemos escrever qualqué coisa, e ler
outras coisas. Com a continuação, amanhã ou adepois, sabemos escrever as cartilhas do
presidente da República sabemos fazer qualqué coisa em favor do Brasil, em favor do Estado.
Tanto que estamos bastante sastifeito com estas aulas e devemos continuar. Aqui faço
pausa, está me faltando música. Desculpe e de todos agradecidos Viu.
Dando continuidade, a aluna Dona Maria Hermínia, fez a entrega de cartas escritas
pelos participantes do curso, dirigidas ao presidente e recolhidas no local.
Transcrevo uma das que tive oportunidade de ler.
- Senho presidenti
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E neste momento que pego no meu lápis pra lhi comunicar as minhas nesesidade. Agora
mesmo não sou maça sou povo e posso esigi meus direito. Senho présidenti a gente tem
percisão de muita coisa como: reforma agária Escola e que o senho bote as leis da constituição
pra fora. Tenho duas filas pra edocar e não tenho recuso poriço pelo ao senho bouça di estudo
pra que elas não cresam como eu cresi.
Ao final da solenidade, num calor de quase quarenta graus, o general Castelo Branco,
então comandante do IV Exército, sediado em Recife, dirigindo-se sozinho para o carro, chama
o então secretário de educação do Estado do RN, Calazans Fernandes e, em tom afável, cordial,
como quem está dando um conselho, diz:
- Meu jovem, você não acha que está engordando cascavéis nesse sertão?
Ao que o secretário, não sentindo nenhuma atitude de interpelação, responde:
- General, depende do calcanhar de quem elas mordam.
Nesse tempo, surgem as diversas iniciativas no campo da educação no interior do RN,
no contínuo encarar das contradições e das desigualdades existentes no seio das populações
rurais, como destacadas por Góes (2010), o que constitui, desse modo, um viés para o
nascimento de Nossa Escola, como resultado de uma ‘luta surda’ (expressão colhida de
Gadotti, 1983, p. 162), entre os primeiros sindicatos rurais e as famílias do sítio rural
Timbaúba, num esforço formativo dessas classes populares de forma ampla,
[...] E que é preciso poder, ou seja, é preciso transformar essa organização do poder
burguês que está aí, para que se possa fazer escola de outro jeito. Em primeira
“definição” eu aprendo desse jeito. Há uma estreita relação entre escola e vida
política. Grifo nosso (FREIRE; NOGUEIRA, 2005, P. 19).

Hoje, entendemos, que, para alcançar uma escola de outro jeito, com relação estreita
entre esta (escola) e a vida, tínhamos que pregar uma escola ‘sem comprometimento’ com as
forças de dominação do latifúndio, como indicador de peso para destruição da singela
experiência. Passados quase cinquenta anos, a experiência nos leva a fazer uma releitura dos
acontecimentos e recolher duas reprimendas: uma, de ignorância, outra de outra ingenuidade.
Ignorância da repressão em termos de desconhecimento do nosso direito de frequentar a escola.
Ingenuidade nossa, que procurava ver a possibilidade da criação de uma escola sem exposição
a situações embaraçosas, numa fase pela qual a sociedade brasileira passava por situação de
crise política e social, ‘semelhante a que vivemos atualmente.’
A Educação Popular, primeiramente, foi entendida como uma extensão dos serviços da
escola àquelas pessoas, em especial para os meios rurais que não tinham acesso à educação
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escolar. Depois de algum tempo é que ela foi entendida como um conjunto de lutas para que a
educação fosse realmente acessível ao povo. É nesse movimento de escrita que procuramos
mostrar Nossa Escola, inventada, há mais ou menos cinquenta anos antes de hoje e que
configurou uma raiz da Educação Popular dirigida às vítimas de desigualdades sociais e
culturais, visando deter a trajetória de dominação e potencializar o processo de libertação ainda
cerceado pelo latifúndio que nos continha.
Consequentemente, com essa história e nossas intenções, entramos - professora e
alunas/os - num exercício de conversa que reconhecia e incluía os saberes de uns e de outros,
que abrangia e abrange todos os processos de formação das pessoas e podem ocorrer nos mais
variados ambientes sociais, caracterizados como educação, não apenas dentro do ambiente
escolar, mas também fora dele, como assinalado por Brandão (2007), apontando para um
processo de “libertação autêntica, que é a humanização em processo,” como ensinado por
Freire (2005; p. 77). Assim, o processo que aponta para libertação requer uma ação concreta
não apenas pela pessoa em si, mas também pela coletividade e organização. Assim, damos um
exemplo: A real situação fotografada e relatada sobre um acontecimento vivenciado pelo grupo
de alunas/os, professoras/es, pessoas e o lugar das pessoas.

Fotografia 20 - Celebração de 1ª comunhão-Encontro das Comunidades, a autora está localizada na
segunda fileira, contando de baixo para cima, terceira pessoa, contando da direita para a esquerda.

Fonte: A autora (1964).
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Fotografia 21 - Verso da fotografia 20. Registro recordatório da missa do Grupo Escolar de Umari

Fonte: A autora (1964).

Esta é uma rememoração, acontecimento cultural religioso que marcou um dos
encontros entre escolas e comunidades rurais da Timbaúba e Umari38, quando, por meio de
nossas tradições camponesas (re)afirmávamos o que era vivido por nós; nossos valores, que
eram e ainda são próprios, e, que traduziam a nossa maneira de ser. Ali e aqui, todos
compreendiam e ajudavam, porque éramos daquele mesmo lugar, onde se acenava uma fonte
original de saber, demonstrado pelas professoras, pelos estudantes e moradoras/es vizinhas/os
ao assumirem compromissos com as mais variadas atividades, entre elas, preparar as crianças
para a Primeira Comunhão39, reunir as mães e os pais, contactar o padre da Diocese de Caicó e
organizar o café com todo aquele povo, logo após a celebração da missa. E eu? Como gostava
de conversar com os pais, minha memória em efervescência, acusa como foi prazeroso reunilos por diversas vezes para tratar do mesmo assunto, intitulado por uns de ‘A Festa da Escola,’
a Reunião das Escolas ou por outros, ‘O encontro do povo da Timbaúba com o povo do
Umari.’ Na condição de estudante da 5ª série, ao mesmo tempo que era professora na
Timbaúba, caso anteriormente lembrado, compreendia o sentido daqueles acontecimentos,
porque era parte daquele compreendido.
Outras vinculações utilizadas na produção dos saberes com as trabalhadoras/es rurais e
nossas famílias, entendidas/os estas/es como parte de uma população marcada por
discriminações, por injustiça que vivia sem as condições elementares para o exercício de sua
cidadania e fora da posse e uso dos bens materiais produzidos pelo sistema econômico. Nessa
perspectiva, a Educação Popular foi norteada pela esperança de realização dos direitos,
38

Comunidade vizinha, onde a autora cursou a 4ª e a 5ª série.
Primeira Comunhão ou Primeira Eucaristia é uma celebração religiosa de algumas denominações cristãs,
nomeadamente da Igreja Católica Apostólica Romana, em que os cristãos participantes desta cerimônia recebem
pela primeira vez “Corpo e Sangue de Cristo sob a forma de pão e vinho,” respectivamente (hóstia).

39
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orientada naquela realidade, com metodologias incentivadoras, incluindo as formas de
comportamento do povo nas festas, no folclore, na crença, na religião e costumes, que iam
desde as reuniões noturnas para debulha de feijão, aos encontros da literatura de cordel,
‘cantorias’ de violeiros, organizadas pelo aluno e violeiro Sebastião Dias, a reza dos terços
“novenas” com leilões durante o mês de maio, as fogueiras juninas, com forrós e quadrilhas,
onde aconteciam os ‘flertes’ e os namoros; a queima dos judas na Semana Santa até as
memoráveis festas de casamento! Nessas manifestações culturais, estavam, como ainda estão,
de certa forma, inseridos os pensamentos do povo, o seu nível de criticidade e sua tradição de
luta ou não luta no que diz respeito à busca pela liberdade, permeada pelos anseios daquelas
pessoas por escola, por uma vida digna, enfim, pelo direito de ser ‘gente.’
Encontramos, aqui, de fato, sinais de uma Educação Popular no desafio de uma prática
político-pedagógica da professora para formação de uma cultura política, democrática e cidadã
das classes populares; como afirma Freire (1995, p. 73), “humildade e tolerância são
fundamentais.” Humildade para aceitar que existem outras verdades e tolerância para aceitar e
crescer na diferença.
Com efeito, Educação Popular é também contextualização de que há nessa comunidade,
nesse sítio rural, o que é vivido pelas pessoas, enfim, é cultura popular viva. O que as pessoas
estavam vivendo, aprendendo, no seu cotidiano, no seu pensar, no seu sentir, no seu vivenciar,
nas suas festas, nas suas celebrações, interagir, integrar, as várias dimensões das diferentes
culturas brasileiras como coisas vivas que, juntamente, existem e, são significativas porque
estão em permanente diálogo [...]. Mas que haja uma integração e que, de repente, pessoas da
comunidade, sábios do lugar, memória da nossa gente que tem outra história para contar [...]
mesmo não sendo canônica ao sistema escolar oficial. Tudo isso, que é não apenas cultura
popular folclórica, mas uma experiência cultural enraizada na vida das pessoas, “que dialogue
com a própria escola, como escreve Brandão (2006), no ato de deslocar os saberes do povo
sobre o ingresso escolar.”
Em torno dessas situações, Arroyo sugere a urgência de as teorias e práticas de
educação popular e escolar deixarem-se interrogar pelos processos concretos e tensos de
afirmação de Outros Sujeitos e pelas Outras Pedagogia de sua formação. [...] A consciência
política dessas populações, com suas presenças e movimentos, exige radicalizar as políticas e
as teorias e práticas educativas. Terão de ser outras (ARROYO, 2012, p. 10).
Corroborando o autor, as teorias e práticas educativas tinham, como ainda têm que ser
outras, visto que a heterogeneidade reproduzida na fotografia acima era carregada de
esperanças, desespero, expectativa, conhecimentos que obtiveram vivendo, lutando ou se
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frustrando, como registrado por Freire (2009, p. 158), mas também vinham carregadas de
opiniões sobre a vida, sobre fatos que elas e eles já sabiam, que revelavam outras maneiras de
saber e que tinham o direito de saber melhor para descobrir a razão de ser dos fatos. Por isso,
como anuncia Freire ),
as classes populares precisam ter condições de saber operar epistemologicamente.
Para isso, precisam se afastar de suas experiências e superar a ingenuidade de seu
conhecimento. Eles têm um acúmulo de conhecimentos, mas não alcançam a razão de
ser desse conhecimento. É isto que permite superar o “senso comum,” através do bom
senso e se aproximar da rigorosidade que pretendemos no conhecimento acadêmico”
(FREIRE, 2004, p. 143).

Se tomarmos, com atenção, as palavras do eminente educador, poderemos constatar
que, entre os lugares e as ideias pontuadas, Nossa Escola, é creditada aqui à Educação Popular,
e, como tal, deixou sinais de sua presença que não podem ser ignorados. E não o foram. Tudo o
que aconteceu nos anos sessenta, inclusive, nossa experiência até agora girou ao redor da
pessoa e das ideias de Paulo Freire, e, poucas outras experiências pedagógicas e proposições
sobre um modo de fazer acontecer a educação escolar foram e seguem sendo tão pesquisadas e
tão postas por escrito e à volta de mesas redondas como a Educação Popular, não apenas no
aqui no Brasil e na América Latina, mas também entre estudiosos de todo o planeta40.
A Educação Popular foi e prossegue sendo a sequência de ideias e de propostas da
história, tendo como foco de sua atuação o compromisso de um ir e vir no repensar das relações
pedagógicas de teor político, realizadas mediante um trabalho cultural destinado às pessoas das
classes populares entendidas como personagens principais de um sistema de resistência que
visa deter a trajetória de dominação e potencializar o processo de libertação. Em outras
palavras, tirá-las do cativeiro.
Nessa perspectiva, outras práticas educativas deverão passar por uma organização do
trabalho pedagógico munidos de um discernimento político, social e cultural que contemple a
forma heterogênea do povo de reproduzir a vida, a necessidade de conhecimentos, habilidades,
valores e atitudes, “bem como a integração desses com as pessoas, que, envolvidas, contribuam
para transformar a educação num processo de viver da Educação Popular” Medeiros (2010).
Isso só será possível se todos os envolvidos entenderem que ela vai muito mais longe do que
transmitir certos conhecimentos, habilidades e condutas, pois envolve a busca e a construção
coletiva de formas de vida cada vez mais humanas, com participação democrática de busca
40

Entre outros escritos, essa afirmação aparece em A Educação Popular e a Educação de Jovens e Adultos- antes e
agora por ocasião da Conferência de Abertura do II Seminário de Formação de Educadores de Jovens e Adultos
por Carlos Rodrigues Brandão em Goiânia-GO em 30maio2007.
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intelectual, de diálogo, trabalho e aprendizagens partilhadas em que todos aprendem com todos,
porque se vive, porque se participa.
Como buscar as formas coletivas de vida, se não por meio de uma metodologia possível?
Este foi o nosso desafio maior, enquanto aluna e professora de classe multisseriada em
tempos/turnos e espaços diferentes: Valermo-nos dessa nossa riqueza cultural enraizada e
atrelar ao ensino e aprendizagem uma prática de sala de aula.
Uma escrita do professor Alessandro Augusto sinaliza para uma discussão sobre o
processo de Educação no Meio Rural:

[...] A compreensão de que qualquer proposta de educação no meio rural precisa
interagir com a realidade dos trabalhadores, entranhando-se no seu cotidiano,
tornando-se ponto de articulação e reflexão da diversidade de experiências culturais,
simbólicas, econômicas e políticas, vivenciadas pelas comunidades rurais, numa
interação que não deve se resumir à tematização “ingênua” ou “neutra” da realidade,
mas se constituir numa problematização no sentido da identificação dos problemas
que afetam a comunidade e da elaboração de estratégias para o seu enfrentamento e
superação (AZEVEDO, 2001, p. 72).

A veracidade da compreensão do autor reforça nossa memória de que a experiência está
aqui. O que vivemos e aprendemos, no sítio rural Timbaúba, está, agora, “aqui dentro” de nós.
Os referenciais para o ver, sentir, ouvir e pensar se tornaram ainda mais familiares. São uma
parte de nossa experiência vivida. Aos poucos, a ansiedade e as dúvidas iniciais nos trouxeram
satisfação e uma certa tranquilidade de que conseguiria incorporar aquela vivência cultural à
prática de sala de aula, transformando-a em um impulso no trato metodológico.
A experiência de envolver o trabalho da agricultura com a escola foi mais explorado e
aprofundado porque era elemento comum entre as/os alunas/os e a professora/autora, além de
ter sido motivador para imprimir sentido aos nossos conteúdos. Nesse sentido, optamos por
partir da história individual sobre o trabalho, mostrando a importância de destacar vários pontos
de vista, portanto diferentes verdades sobre um mesmo fato. Aqui, novamente, os vários
espaços foram retomados, ressaltando sempre que deveriam escrever a história deles com o
texto deles. Para isso, sugeria como recursos didáticos que permitiram “dar voz” ao texto, sem
esquecer de situar no espaço. Inicialmente, as/os alunas/os que apresentavam maior
desenvoltura na leitura eram os leitores dos textos, lembrando que a nossa turma era
multisseriada. De posse dos recursos Nome,? Onde,? Quando,? Quem,? Por quê? E para que?
Nesses textos, as/os alunas/os abordavam, fundamentalmente, questões ligadas aos tipos de
relações de trabalho; produção e comercialização da produção agrícola instrumentos de
trabalho, sentimentos e sensações da relação de trabalho com o patrão.
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Pertinente aos textos das crianças da alfabetização, o registro das atividades trazia mais
desenhos do que palavras escritas, porém pródigas de significados relacionados aos fatos
discutidos. Isso deixa claro que a “Educação Popular não tem uma metodologia pronta, uma
cartilha a ser seguida; ela parte dos conhecimentos de cada sujeito. Porém há alguns pontos de
partida para identificarmos e começarmos o trabalho nas comunidades e/ou escolas” Brandão
(1984). A cultura popular, trabalhando com a identificação dos componentes da cultura que são
dominados pelas ideologias de quem tem muito capital e a produção de uma cultura que nasce
deles mesmos; a influência e participação efetiva da/o professora/or como possibilitadora/or do
processo de transformação do sujeito popular em agente político; a construção do conceito do
saber popular; a construção de práticas pedagógicas entre professora/or - aluna/o,
características de cada grupo e identificação das/os educandas/os (sujeitos populares) ou
coletivos (movimentos populares) Brandão (1984), tudo isso deixa mais claro esse conceito de
metodologia:
A Educação Popular é mais um modo de presença assessora e participante educador/a
comprometido/a do que um projeto próprio de educadores a ser realizado sobre
pessoas e comunidades populares. Ela se realiza em todas as situações onde, a partir
da reflexão sobre a prática de movimentos sociais e movimentos populares, as pessoas
trocam experiências, recebem informações, criticam ações e situações, aprendem e se
instrumentalizam. A Educação Popular não é uma atividade pedagógica, mas um
trabalho coletivo em si mesmo, ou seja é o momento em que a vivência do saber
compartido cria a experiência do saber compartilhado (BRANDÃO, 1984; p. 72).

Assim, as classes populares produzem saberes ligados às suas experiências de vida e ao
contexto social em que estão inseridos, valoriza e problematiza esses saberes, sem subjugá-los
aos saberes eruditos, entretanto articulando um ao outro.
Dessa forma, o mérito da Educação Popular é medido pelo acolhimento às necessidades
do povo. Vem daí a justificativa do nome Popular. Uma educação que ultrapasse as fronteiras
das letras e se constitua nas relações históricas e sociais fomentando a consciência das pessoas
para que possam sair da condição de opressão. Nesse sentido, é equivocado restringir o alcance
da Educação Popular apenas aos trabalhadores rurais dos campos e das periferias urbanas, visto
que ele se amplia a todos os setores da sociedade que se reconhecem oprimidas pelas estruturas
sociais, econômicas e políticas.
É nessa realidade de escrita que encontramos a Educação Popular em Nossa Escola,
cujo campo teórico-metodológico foi e será sempre influenciado, diretamente, pelos escritos de
Paulo Freire e Brandão, entre outros, datados a partir da segunda metade do século XX até os
dias hodiernos. Influenciado, sobretudo, pelo impulsionar da questão política da educação, por

121

haver fomentado a cultura popular como elemento fundamental para emancipação humana; por
embasar inúmeras teorias, em especial, a teoria do “direito” das trabalhadoras e dos
trabalhadores rurais. Direito de expressar seu sofrimento, direito de comandar a educação que
precisamos, de lutar, para dela tomar parte.
Nessa ótica, a Educação Popular visa transformar as pessoas em agentes políticos.
Político no sentido de ser participante ativo na transformação do mundo e da sua história,
construir seres autônomos e capazes na responsabilidade distinta de uma organização coletiva
em prol de projeto de sociedade, que tenha como eixo central o ser humano. A Educação
Popular, portanto, comprova-se ao passo que o povo, no processo de luta pela transformação
popular, precisa elaborar o seu próprio saber, com base nos seus saberes prévios, nas suas
realidades culturais e se utilizar da produção desses saberes também para fortalecimento da
participação popular nos movimentos populares.
Assim, a Educação Popular por nós vivenciada, originou-se e desenvolveu-se atrelada
às lutas da comunidade pelo funcionamento da escola, com força maior das/os moradoras/es
rurais que configuravam movimentos sociais anônimos e tinham, por princípio, a ‘melhora de
vida’ via educação escolar ou escolarização.
No capítulo seguinte, a reorganização dessa luta corrobora a continuidade de Nossa
Escola, agora, sem a preocupação de satisfazer as forças de dominação latifundiárias.
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CAPÍTULO 4
A TIMBAÚBA E OS TEIXEIRAS: lugar e tempo de tomada de consciência

Essa tomada de consciência não é ainda a conscientização, porque esta consiste no
desenvolvimento crítico da tomada de consciência” (FREIRE, 1979).

O sítio rural Timbaúba dos Teixeiras - ou Timbaúba de Cima, se preferir evocar Manoel
Libânio - é inerente às afinidades de seus moradores. Esse recanto seridoense tem chão
barrento, arenoso ou pedregoso que, aos primeiros pingos de chuva, cobre-se e se mistura com
tons verdes; verde-escuro, verde-claro, verde-amarelo e o verde-murcho. Na ausência dessas
cores, apontam o preto e o cinza da caatinga.
Na paisagem, sobressaem, ainda, as cercas de pedra que contam a história seridoense dos
ciclos do gado e do algodão, isto é, a história rural do território seridoense e da pujança de sua
economia, além de ser um exemplo perfeito da utilização sustentável de recursos naturais, hoje,
na pauta de todas as discussões sobre o desenvolvimento. Isso mostra a inteligente observação
do nosso homem do campo, quando concluiu sabiamente, que esse seria o único tipo de cerca
permanente e também concluiu, se, porventura, viesse a cair, esse material permaneceria no
mesmo local para futuro reaproveitamento. Assim, são as cercas de pedra, estruturas de
cercamentos artesanais, construídas por meio do empilhamento de fragmentos de rochas,
servindo de delimitação de propriedades. Apesar de parecerem ‘escondidas,’ estão lá em meio
ao semiárido configurando um patrimônio cultural do povo potiguar. Seu estado de desmanche
suplica por ações conscientes da sociedade para conservação dessas estruturas seculares que,
além do Brasil (região Nordeste), essas estruturas podem ser encontradas nas paisagens rurais
da Europa, Ásia, África e Oriente Médio (LEITE, 2011).
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Fotografia 22 - Cerca de pedra do sítio rural Timbaúba dos Teixeiras. Patrimônio histórico do Seridó
Potiguar.

Fonte: A autora (2014).

Cada pedra dessas cercas é uma página da história do sertão do Seridó Potiguar; é um
registro indiscutível, legado deixado pelos velhos sertanejos, fundadores das fazendas e de
cidades, que, para nós, conquistaram os dias de hoje e ainda trazem à memória que
“este era nosso novo lugar de moradia, de convivência, de
aprendizagens, de memória, relatos de acontecimentos
para a família, parentes e os vizinhos que por ele
transitavam.”
“Aqui se fortalece a luta pela escola, a luta pela
Educação Popular.”
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Fotografia 23 - Casa no sítio rural Timbaúba dos Teixeiras41: Nossa Escola

Fonte: A autora (2014)

De novo vamos arrumar a escola.
O que eu faço na sala?
Um quadro grande na parede pra
escrever com giz.
Pra que quero o cimento, se sou
pedreiro?
Basto de Marica42

Aprendemos, com as leituras de Michel de Certeau (1994), que “o cotidiano é aquilo
que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos pressiona dia após dia, nos oprime,
já que existe uma opressão no presente.” “[...] É uma história a caminho de nós mesmos, quase
em retirada, às vezes velada.”
O que nos pressionava, dia após dia, enquanto moradores, era justamente o que mais de
opressor existia: Fechar a escola, segundo o desejo do dono das terras. Com o uso da tática do
“ficar calado” que implicava não questionar. Sob orientação de meu pai, conseguimos manter a
escola naquela localidade por pouco mais de dois anos. Porém, certo dia, recebemos do patrão a
“ordem de despejo” do local onde vivemos por, aproximadamente, vinte anos. O principal
motivo de tal expulsão era a nossa persistência em continuar com o funcionamento da escola,
visto que isso muito o incomodava, principalmente, quando, por meio do Sindicato das/os
Trabalhadoras/es Rurais de Ouro Branco, ele tomou conhecimento da obrigatoriedade do

41

Casa no sítio rural Timbaúba dos Teixeiras, para onde aconteceu a passagem da Nossa Escola após a expulsão
da terra dos Gorgônios.
42
Trabalhador rural e pedreiro, filho da trabalhadora rural, conhecida por Marica.
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trabalhador rural à educação garantido pela Lei nº 4.024, de 1961, no seu Título III, art. 32, que
previa:
Os proprietários rurais que não puderem manter escolas primárias para as crianças
residentes em suas glebas deverão facilitar-lhes a frequência às escolas rurais mais
próximas, ou propiciar a instalação e funcionamento de escolas públicas em suas
propriedades (BRASIL, 1961).

Em função da promulgação da citada lei, iniciamos uma mobilização junto aos
Movimentos Sociais, em favor do reconhecimento da escola, porém isso não aconteceu.
Naquela época, anos 1960, nenhuma força fora capaz de interromper seu método opressor,
porque, além de latifundiário, era o então juiz da cidade de Caicó/RN. Assim, esse posto por ele
ocupado lhe concedia todas as prerrogativas de mandatário da localidade. Com toda arrogância
e, sentindo-se ameaçado com a promulgação da lei, bem como com nossa mobilização, chamou
meu pai e ordenou:
- Manoel, não vou mais precisar dos seus serviços. Procure, dentro de uma semana, outro lugar
para morar com sua família.
Meu pai respondeu-lhe resignadamente:
- Sim, senhor.
Ao recebermos a notícia de meu pai de que deveríamos desocupar as terras, embora
sabendo das dificuldades da retomada de nossas atividades, sentimos um grande alívio por nos
livrar da tutela daquele proprietário desumano. Minha mãe, meio chorosa, olhou ao redor dos
poucos bens materiais que tínhamos, e, em tom desanimador, porém, no fundo, otimista, falou:
- É...vamos arrumar nossos cacarecos que o resto fica por aí.

4.1 O CARRO DE BOI, REMOENDO LEMBRANÇAS

Mesmo tendo o prazo de uma semana, no dia seguinte, começamos a arrumar nossas
trouxas, enquanto meu pai providenciava um empréstimo de um carro de boi,43 com o
compadre Nelson Ariston, para fazer a mudança. Fomos morar no sítio Timbaúba dos

43

O carro de boi brasileiro é de origem romana e surgiu no Brasil com os primeiros engenhos de açúcar na época
da colonização portuguesa, transportando pessoas ou coisas. Na história do Brasil, o carro de boi aparece na
Colônia, no Império, na República, na Revolução de 1930, no Estado Novo. Pode apresentar variações de
“modelos” e nomes: carro, carroça, ou carreta, como no Rio Grande do Sul, porém, nenhuma cidade, vila,
povoação, fazenda, sítio do litoral ao sertão ignora a existência deste rústico e primitivo meio de transporte que
ajudou a fazer a história do Brasil - escreve Câmara Cascudo (Revista Brasileira de Geografia-IBGE-8ªedição, RJ1966).
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Teixeiras. Saímos, pela manhã, para ter tempo de voltar e levar, na segunda carregada, o
restante dos nossos pertences, sabendo que iríamos ficar por longas horas na rodagem
(popularmente o nome de estrada de terra), até chegarmos ao nosso destino.
O tempo consumido na mudança foi de três horas, aproximadamente, para vencer a
distância de uma légua (6 Km, aproximados). Além da morosidade, característica do carro de
boi, este não encontrou estrada preparada. Ao se deslocar, ele mesmo a fez, ora rolando para
parede do açude ora aproveitando o pedregoso do campo. O canto44 melancólico de carro de
boi denunciava a dureza que estávamos enfrentando naqueles dias, causada pela opressão, pela
injustiça dominadora do Dr. Pereira (o patrão), responsável por aquele doloroso desassossego.
Por outro lado, o mesmo canto melancólico traduzia sentimentos de libertação e esperança,
guardada no nosso silêncio e explícito na troca de nossos olhares.
Ao chegarmos e nos estabelecermos na nova morada na Timbaúba dos Teixeiras, a
nossa primeira atitude foi reorganizar a escola; naquele momento, sentíamo-nos amadurecidos,
política e ideologicamente falando, em razão de haver enfrentado toda a resistência imposta
pelo todo poderoso proprietário.
Em virtude das proximidades entre as casas, logo correu a notícia da continuidade da
escola, uma vez que parte dos alunos que frequentavam a escola no antigo sítio, era residente
do sítio rural dos Teixeiras. Esse povo, semelhante àquele, também era sedento do aprender e
ensinar.
Durante um período aproximado de dez dias, as mães, os pais, algumas alunas e alunos
e, eu, reorganizamos a escola na sala de minha ‘nova casa,’ utilizando o material oriundo da
antiga escola. Retomamos com novas alunas e alunos, além de um grupo formado por alunas e
alunos vindos da escola recém-fechada que pediram para nos acompanhar e continuar os
estudos, mesmo contrariando as ordens vigentes do patrão e, correndo o risco de sofrer o
mesmo que sofremos. Aprofundaremos este assunto em páginas seguintes.
4.2 LOCALIZANDO A NOVA MORADA
A partir da trajetória apresentada, procuramos, neste capítulo situar, na ribeira do rio
Barra Nova, o sítio rural “Timbaúba dos Teixeiras,” numa distância de duas léguas da sede do
município Ouro Branco/RN. Lá, morava, como ainda mora, a maior parte da população
timbaubense a qual sobrevive da produção essencialmente agrícola. Suas terras pertenceram ao
44

O canto do carro de boi era produzido pelas rodas de madeira, sempre inteiras, cujo eixo era tratado com óleo de
mamona de onde partia o chio, característico desse meio de transporte.
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sr. José Teixeira de Medeiros, Zé Libâneo, vindo de uma família da serra do Teixeira no
vizinho Estado da Paraíba que, por motivos do casamento com dona Severina (Vevéa), mãe de
Manoel Libâneo, resolveu morar nesse sítio. Boa parte de suas terras foi trocada por dívidas
acumuladas no barracão da fazenda, nos idos anos de seca, por exemplo, no ano de 1915,
considerada uma das maiores secas do Nordeste45. A parte da terra que Zé Libânio reteve, em
seu poder, dividiu-as, igualmente, entre as cinco filhas e os três filhos. À medida que estes se
casavam, iam construindo suas casas como podiam e morando ali mesmo. A maior parte da
terra ficou com sua mulher, que dividiu com seu filho, por ocasião da expulsão da terra dos
Gorgônios, fato já narrado.
Desse modo, cada herdeiro custeava a plantação e a colheita do seu pedaço de terra,
utilizando o sistema de mutirão46 e a troca de dias de serviço, incluindo, nessas tarefas,
vizinhas/os e familiares. Salientamos que, ao contrário daquela Timbaúba, não existia partilha
nem mesmo do algodão, por se tratar de um pedaço de terra pequeno, sendo suficiente, apenas,
para o sustento da família.
Nesse particular, compreendemos que sítio refere-se a uma propriedade rural de área
modesta, com uma casa ao centro e em torno, suas terras são usadas para lavoura. De modo
geral, um sítio é menor que uma fazenda. Para as famílias que lá moravam e ainda moram, o
sítio representa a manutenção de suas subsistências, pois era e ainda é de lá, que retiram os seus
sustentos por meio de plantações de hortaliças e de legumes, bem como de criações de
pequenas aves, gado e suínos.
De acordo com o geógrafo e historiador Andrade (1973, p. 149), os sítios originaram-se
em meados do século XVII, sobretudo pela concentração de grupos humanos na região
agrestina, formada pelos índios e pelos caatingueiros que “se dedicavam à agricultura de
mantimentos e à cultura de cana-de-açúcar, que era transformada em aguardente e rapadura
pelas engenhocas.”
Nos dias atuais, para tratar do conceito de sítio, torna-se fundamental compreendermos
que

o território camponês entendido como fração ou como unidade é o sítio, o lote, a
propriedade familiar ou comunitária, assim como também é a comunidade, o
assentamento, um município onde predominam as comunidades camponesas
(MARQUES, 2000; 2008,).
45

Sobre as maiores secas do Nordeste brasileiro, ver, em especial, Josué de Castro, Ensaio sobre o Nordeste uma
Área Explosiva, Sete Palmos de Terra e um Caixão, Ed. Brasiliense, São Paulo, 1965.
46
Nome dado no Brasil a mobilizações coletivas entre vizinhos para lograr um fim, na maioria das vezes, ligados
às lides no roçado.
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Esse conceito amplia, com maior clareza, o sítio rural Timbaúba dos Teixeiras, como
uma comunidade dividida em pequenas parcelas de terra onde cada moradora/or possuía e
ainda possui instrumentos de trabalho pouco desenvolvido tecnologicamente e que ainda
produzem alimentos, utilizando seus próprios meios, naquele ambiente pouco favorável.
Nessas parcelas de terra, as características próprias da região são: chão duro, pedregoso
intercalado por uma camada de solo agrícola, próprio para a cultura do algodão mocó, em
virtude da grande quantidade de sais minerais pela presença maior de pedras no lugar
(LAMARTINE, 1984).
Como escreve Santos Filho (1956, p. 267) o algodão é uma,
planta têxtil, nativa no Brasil como no resto do continente americano, o algodão já era
aproveitado pelos indígenas da descoberta, e passou a ser cultivado no país desde os
primórdios da colonização. Foi a necessidade de um pano barato que substituísse o
tecido de lã importado. O fator determinante da lavoura algodoeira, já desde o
primeiro século. De ceroula a camisa de algodão andou vestida a maior parte da
população masculina, na era colonial.

Nossos registros não contam quando foi implantado o primeiro roçado de algodão no
sítio rural Timbaúba; estima-se que foi na primeira metade do século XIX que despontou o
primeiro algodão como o “rim de boi” que antecedeu ao algodão “mocó,” cientificamente
identificado por (Gosseypium Peurpurascens Pior) e que ainda é plantado na região do Seridó
Potiguar. Era uma variedade muito tosca; vegetava bem nos altos, produzindo grandes e
sedosos capulhos, procurado pelas mulheres para fiar e tecer redes bem como preparar pavios
de lamparinas ou mesmo os tecidos para as roupas da época (LAMARTINE, 1984).
A vegetação nativa da Timbaúba também é formada, principalmente, de jurema,
pereiro, algaroba, xique-xique, cardeiro, velame, marmeleiro, entre outros, que brotam com os
poucos dias de chuva esperados pelo sertanejo no período de março a julho. Essas poucas
chuvas sempre foram insuficientes para abastecer o sítio que obrigava seus moradores a usar
suas táticas de sobrevivência e cavar cacimbas, tipo poços artesanais, nas areias dos rios, para
suprir a falta d’água, necessária para o consumo humano e dos animais.
Nos dias atuais, os moradores da localidade integram-se aos projetos de perfuração de
poços do Governo Federal, por meio da “Associação das Comunidades Rurais” e contam com
os serviços de encanamento d’água e cisternas, como reservatório de água das chuvas,
produzidos em forma de mutirões, uns ajudando aos outros pelo grau de proximidade entre os
familiares, amigos e vizinhos, fortalecendo, assim, o entrosamento e as normas de convivência
e de conduta que estão interligados à tradição, religião, consenso e respeito mútuo.
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Essas famílias, nos dias atuais, contam trinta e duas que trazem os sobrenomes Teixeira
(Medeiros), Cunha, Silva, Lucena, Libânio, Dantas, Sena, Azevedo, Araújo e Costa. São
seridoenses dali mesmo, apegados à terra e se preocupam como aproveitá-la totalmente,
vivendo, porém, na dependência das chuvas. Eles são partes dos sertanejos arraigados à sua
terra nordestina, pois, como diz Castro (1965),
Mas por isso mesmo, por sua solidão forçada, o homem do nordeste brasileiro,
abandonado no resto do país e do mundo se voltou para a sua paisagem circundante e
nela fincou as raízes de sua alma. Mesmo o homem do sertão semi-árido, que vive
uma vida de seminômade, escorraçado de vez em quando pelo cataclisma das secas é
extremamente apegado à sua terra e a ela aspira voltar, sempre que o cataclisma passa
(CASTRO, 1965, p. 32).

Diante de panorama tão antigo que, alternadamente se repete, provocado pela
transformação brusca da terra, indagamos: que alternativas emergem dos atuais moradores do
sítio rural Timbaúba (dos Teixeiras) possuidores de ‘nesgas’ de terra, como bem de família?
Continuam com a mesma prática constatada pelo escritor nordestino, Josué de Castro, na 2ª
metade do século XX: no período chuvoso, cultivam lavoura para subsistência dos seus e
chegando, porém, o estio, geralmente, nos meses de agosto a dezembro, eles procuram as
olarias e vão oferecer seus trabalhos para a fabricação de tijolos e telhas e aí permanecem até o
surgimento das primeiras chuvas, quando regressam às suas casas a fim de plantar novos
roçados.
4.3 ALARGANDO OS HORIZONTES DA ESCOLA
Esse alargamento dos horizontes da escola foi extremamente positivo, no sentido de
buscar ‘reparar’ as injustiças e as faltas ocorridas nos tempos, espaços, suas condições e
precariedades, ir além e alcançar resultados fortalecedores no conjunto da comunidade. Foi a
partir daí, que a busca por esses reparos trouxe interrogações sobre os tempos da escola na
Timbaúba dos Gorgônios; o que lá conseguimos fazer, apesar de não acatada pelo patrão.
Trouxe vontades de participar da vida da Escola, surgiu nas mães e nos pais intranquilidade
pela vinda clandestina das/os filhas/os da antiga Escola para continuarem a estudar. Foi nesse
remoinho de tensões que encontramos motivos e forças para continuar com nossas invenções,
capazes de criar e produzir os intelectuais orgânicos, nas pessoas certas para organizar a Escola,
ou seja, professora e moradoras/es do lugar que entenderam que a ‘Escola era mais do que
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Escola.’ Era o elemento extremamente necessário para o fortalecimento de pertença daquela
comunidade e constituição da cidadania de seus moradores.
Assim, tomados por essa consciência, aquelas/es trabalhadoras/es resolveram agir
contra a exploração da qual eram vítimas. Tocados pela Igreja, pelo que ouviam dos
movimentos de educação e cultura popular, pela difusão da escola, que culminou com a
campanha de Djalma Maranhão em Natal, e a de Paulo Freire em Angicos, além das conversas
das/os trabalhadoras/es rurais entre si, motivadas pela Escola Radiofônica e o Sindicato Rural.
Todos esses enfoques fundamentaram a luta pela escola, cuja resistência maior se baseou na
Educação Popular. Dali, a escola foi mais longe. A escola que era nossa, na Timbaúba dos
Teixeiras, foi se tornando um possível exemplo de resistência e de influência no
desenvolvimento da comunidade; porque a comunidade se unia pela causa.
Foi, nesse contexto que a (re)organizamos e, passamos a denominá-la de Nossa Escola,
numa denotação que simbolizava pertencimento, o que, de fato, acontecia. Ainda hoje, ela nos
pertence na sua forma simbólica de nossos saberes, na nossa memória, portanto, na nossa
história.
Admitir que cuidávamos da Nossa Escola, entre outras situações, significava reparar a
disponibilidade do material básico de consumo, semelhante ao descrito em páginas anteriores.
Para o início do ano letivo, se fazia necessária a aquisição de novo material. Ao dividir,
cautelosamente, tal situação de carência com os pais, eles demonstraram preocupação,
sugerindo ideias e, se prontificando a doar legumes (feijão, milho, arroz), além de ovos e
galinha caipira, isso só era possível porque, no nosso sítio rural, não existia o sistema de
meiação, nem ele estava sob o domínio do latifundiário. Ao mesmo tempo indicavam os
compradores dessas mercadorias na feira livre de Ouro Branco, realizada aos domingos. Todos
concordaram e como estava, na época da colheita, logo na semana seguinte recebemos as
porções e, lá fomos nós: meu pai, Antônio Honorato, aluno da 4ª série, e, eu, à feira, da cidade.
As feiras do sertão nordestino têm fundamental importância na vida sertaneja. Entre o
apinhado dos ruídos, o vozerio de pessoas em locomoção desordenada, surge como contraste
uma atitude animada por repentista, sanfoneiros, sons altos nas malas dos carros que tocam
músicas sertanejas, ao mesmo tempo que fazem propagandas de roupas, calçados, remédios
caseiros, como lambedor (xarope de açúcar, flores, frutos), garrafadas (medicamento líquido
contido numa garrafa). Tais atividades alcançam e evidenciam a aproximação e o
conhecimento do mundo que o rodeia como oportunidade de civilizar-se, alargar horizontes,
desenvolver visões de consciência, capacitando-se, assim, para a noção real dos problemas de
sua comunidade.
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A feira livre de Ouro Branco, via de regra, coincidia e ainda coincide com um domingo,
ocasionando com isso celebrações religiosas, conveniências profissionais e sindicais. Nessa
oportunidade, pode o sertanejo seridoense desobrigar-se de suas penitências e, ao mesmo
tempo, realizar transações comerciais, satisfazer compromissos de compadresco, ou suprir-se
de remédios; prover-se de utilidades mais diversas, inclusive, dos variados romances que
constituem farta e desejada literatura de cordel.
Na rua principal da cidade, as barracas se sucedem na instabilidade de suas instalações
provisórias. Espalham-se pelo chão, esteiras, pranchas de pano de aniagem47 onde se acumulam
vasilhas diversas, tais como, cestos, sacos ou caixotes com seus respectivos conteúdos.
Banquetas, jiraus e cavalete suportam tabuleiros, com mostruários de redes, de iguarias
confeitadas, lastros de bananas, pilhas de alho ou cebola, laranjas e abóbora/jerimum. Naquele
ambiente, visto como uma raridade, estávamos nós integrando a feira na luta pela continuidade
da escola do sítio rural Timbaúba dos Teixeiras.
Para nossa alegria, conseguimos apurar, com os mantimentos que levamos, citado
anteriormente, CR$158,0048 (cento e cinquenta e oito cruzeiros). Compramos, além de material
de consumo, mapa e bandeira do Brasil, como também vários metros de tecido azul e outros
metros de tricoline branca para que as mães pudessem costurar fardas para os/as alunos/as. Era
desejo dos pais que suas filhas e filhos vestissem farda, com conga49 azul e meia para o
hasteamento da bandeira do Brasil ao cantar o hino nacional, com a mão direita sobre o peito.
“É bonito, tudo organizado e mostra que a gente tem que amar nossa pátria.” Acrescentou
minha tia Francisca, moradora do lugar e mãe de três dos alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries, por
ocasião de um dos ensaios preparatórios para “O grande dia:” o desfile do dia 7 de setembro de
1970, na cidade de Ouro Branco. Para muitas/os das/os alunas/os, essa foi a primeira vez que
foram à cidade.
Como confirmam Azevedo e Queiroz (2006, p. 114), as escolas do meio rural também
obedeciam aos rituais cívicos. Todas as quintas-feiras, antes de entrarem para assistir
às aulas, os professores e os alunos, perfilados, cantavam o hino nacional. Em alguns
casos, hasteava-se, também, a bandeira nacional.

47

Pano grosseiro, de juta ou de outra fibra, para sacos.
O cruzeiro (CR$) era a moeda dos anos 60, cuja adoção se deu pela primeira vez em 1942.
49
Modelo de tênis de baixo custo, que compunha o fardamento escolar, lançado, em 1959, pela empresa
Alpargatas.

48
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Fotografia 24 - Aluna com fardamento completo (desejo dos pais)

Fonte: A autora (1970).

Uma vez fardados, cresceu nossa ousadia e, no ano de 1970, fizemos um esforço
conjunto para levarmos os alunos e alunas a participar do desfile cívico de 7 de setembro, da
cidade; muitos não foram ao desfile, principalmente os menores, por obediência aos pais,
temendo acontecer algum incidente devido à precariedade do meio de transporte, a carroceria
de um caminhão, como nos lembrou, o ex-aluno Zé da Cunha.50
- Não fui ao desfile porque minha mãe não deixou eu ir em cima de um caminhão. Eu chorei
muito.
A escola alcançou destaque, pois era a primeira vez que uma escola da zona rural participava
de um ato daquela natureza. Ao chegarmos a cidade, a banda marcial local nos recebeu e, com
passos não muito cadenciados, nos integramos ao desfile urbano até a pracinha, onde aconteceu
a culminância do desfile cívico.

50

Entrevista concedida à autora, em sua residência, no dia 13 de julho de 2014.
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Fotografia 25 - Desfile de 7 de setembro de 1970

Fonte: a autora (1970)

Naquele momento, em praça pública, recebemos o convite para assinar, na presença de
minha mãe, um contrato de trabalho para ser, como funcionária pública, professora da zona
rural. Até então, não tínhamos vínculo empregatício, tampouco a nossa escola era do
conhecimento público. Uma vez que se tornou conhecida pelo Poder Público Municipal, este
decidiu estender também à Nossa Escola a obrigação de pertencer a uma entidade para sua
legalidade administrativa e pedagógica, porém não foi uma feliz ideia. Ao fazer parte do quadro
de professores da Secretaria de Educação do Município, começamos a receber os programas de
ensino e os nomes dos livros que os alunos deveriam comprar. Todo esse material era utilizado
nas escolas da zona urbana, mas era preciso ‘adaptá-los’ para os/as alunos/as da zona rural. Tal
adaptação causou uma queda na aprendizagem.
Em determinado momento, as/os alunas/os e eu sentimos que nos faltavam alguns
conteúdos específicos do nosso meio, da nossa vida, tão necessários para dar continuidade ao
nosso aprendizado, como, até então, vínhamos fazendo. Os livros didáticos, contrários à nossa
cultura, apresentavam elementos da cultura dominada pelas ideologias de quem se apropriava e
se apropria de muito capital. Aquele material seria de extrema utilidade para o confronto com o
conjunto de ideias e visões de mundo, considerados instrumentos de tomada de consciência
da/o trabalhadora/or de sua condição histórica, formando ideias verdadeiras sobre si mesmo,
sobre o que é, ou o que deveria ser.
Dessa forma, foi necessário reconhecermos que houve uma interrupção nas discussões,
no agir de maneira consciente, e continuar no nosso processo de ensino e aprendizagem e,
utilizaríamos os livros ora recebidos, para outras consultas. Apesar da posição tomada no
coletivo da sala de aula, o órgão educativo municipal tomou conhecimento do “desprezo” dado
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ao material, por isso resolveu recolhê-lo e eliminar o nosso vínculo com a instituição
administrativa.
Aceitamos a situação e continuamos com nossa metodologia que demonstrava abertura
para as experiências vivenciadas pelas/os alunas/os, como ponto de partida.
Foram rupturas sérias, chegando, inclusive, a devolução de provas (avaliações) que
recebíamos prontas e, voltamos a trabalhar, tendo como base os temas já citados, ou seja,
aqueles que a intuição e a vivência comunitária apontavam como os mais convenientes, ou seja,
os textos elaborados com as alunas e alunos das primeiras séries como também os textos
produzidos com os das terceiras e quartas séries, com base em nossas vivências e entre nós.
Nesse intervir, a Secretaria de Educação tomou conhecimento dessas ideias e paguei,
como represália, a suspensão do contrato de trabalho, que durara, apenas, dois meses. Voltamos
então, a pensar o ensino aprendizagem, tendo como base as situações vividas e pensadas pelo
dia-a-dia de nossas vidas como já fazíamos antes da contratualização. Ao utilizarmos o
improviso e o criativo, na produção dos reais e verdadeiros textos, estamos marcando uma luta
contra o preestabelecido, a mecanização do ensinar, como aqui se estabelece de forma pronta e
repetitiva, fechando, portanto, a busca por outra forma de educar. Ao traçar alguns passos pelos
caminhos de outra educação, recomenda Brandão (2012): “Centrar o processo de ensinoaprendizagem no ‘acontecer do aprender’ em equipes e no entre-nós, a pessoa-com-os outros e
não no indivíduo contra os outros e à margem da equipe, da turma.”
4.4 MAS A NOSSA ESCOLA NÃO PRODUZIU APENAS MEMÓRIAS, PRODUZIU
TAMBÉM CIDADANIA
E as/os alunas/os que passaram por aquela escola, que lugares devem estar ocupando na
estrutura de nossa sociedade? Embora tenha transcorrido algum tempo do convívio com aquele
grupo, temos conhecimento de caminhos percorridos por aqueles alunos e, suas respectivas
conquistas. Afinal, as sementes da educação não frutificam no dia seguinte; por isso, os frutos,
advindos dela, são colhidos pela história. As peculiaridades, os interesses e os ritmos de cada
uma/um asseguraram o foco do que pretendiam ou da oportunidade conquistada, tornando-se
profissionais nos diversos serviços, entre elas/es: prefeitos, professoras/es, políticos,
funcionárias/os públicos e privados, enfermeiros, policial militar, artista, repentista, dentista,
comerciantes e comerciários, engenheiros, microempresário, caminhoneiro e empilhador de
vidro. Grande parte desses profissionais ainda hoje presta seus serviços para a comunidade
Timbaúba, junto à família Teixeira. Os que lá ficaram se mantiveram na lida do trabalho diário
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da agricultura, contudo com ideias mais claras quanto ao seu viver naquele lugar. Essas foram e
são “as consequências de nossas obras no mundo” Freire (2003), considerando quem éramos
naquela escola, quem somos, o que fazemos e quem serão os que estão conosco hoje.
Procuramos incluir, abaixo, algumas memórias desses egressos, elaboradas por Júlia
Maria (Julinha), também egressa. Na época, aluna e professora ao mesmo tempo. Enquanto na
posição de aluna, ela secundava a porta bandeira, como professora; em outro momento, falava
das dificuldades que encontrava no desempenho daquela função.

Fotografia 26 - Ex-aluna Julinha e a porta bandeira Ana

Fonte: A autora (1970).

Entre esses egressos da Nossa Escola que, ao longo dos anos, formou um significativo
número de cidadãos, hoje, como resultado de seus percursos sociais, educacionais e históricos
formam uma ampla gama de tipo de intelectuais (urbanos, industriais, rurais, acadêmicos,
profissionais, pequenos, intermediários, coletivos) delineada nas reflexões do filósofo e
cientista social, o italiano Antonio Gramsci, que traz, em seus escritos, uma riqueza de ideias e
análises articuladas ao papel da educação para a emancipação, entre as quais a exigência da
participação e do conhecimento de distintos sujeitos, afinal [...] todos os homens são
intelectuais Gramsci (1979, p. 7), e carregam consigo a capacidade de transformar o mundo.
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Os intelectuais são também mediadores, legitimadores e, produtores de ideias e práticas
sociais; eles cumprem uma função de natureza eminentemente política [...] Giroux (1977, pp.
186-187), como bem coloca Freire cada ser humano “é um ser de raízes espaço-temporais”
Freire (1980, p. 34), que “Deve ser o sujeito de sua própria educação. Não pode ser objeto dela.
Por isso, ninguém educa ninguém” Freire (1981; p. 28). Dessa forma, a educação deve ir além
dos muros da escola e observar, atentamente, as relações sociais; afinal, são estas que
transcrevem a veracidade desses autores.
Essas considerações de Gramsci, Giroux e Freire demonstram a concepção de uma
educação transformadora baseada no desenvolvimento e na autonomia das pessoas. Nesse
contexto, a educação, que não é apenas escolar, ocupou e ocupa papel basilar, pois ela é
“instrumento para elaborar os intelectuais de diversos graus” Gramsci (1978, p. 347). Usamos a
palavra ocupou, para afirmar que foi, no interior da escola citada, que partiu a busca pelo
espaço, que ocorreu a conquista das posições, das mudanças dos egressos intelectuais
apontados.
A história nos mostra que as mudanças ocorrem pelo conjunto integral de vontade
coletiva ao mudar a história e, esta se faz por um processo que leva em conta o ser humano
como uma série de reclamações. O gênero humano que se reflete em cada sujeito é composto
de diversos elementos: o sujeito, os outros homens com quem se relaciona e a natureza. Mas
essas relações não são mecânicas; são complexas, ativas, conscientes e proporcionais a um grau
maior ou menor de compreensão que delas tenham o sujeito individual.
Nessa esteira, Gramsci descreve os intelectuais que intimamente se ligam nas relações
sociais, pertencentes a uma classe, a um grupo social vinculado a um determinado modo de
produção. Toda reunião em torno de um processo econômico precisa de um de seus intelectuais
para se apresentar, também, com um projeto de sociedade:
Essas considerações trazem uma clara memória de que o processo de ensino e da
aprendizagem que brotou de Nossa Escola contribuiu, significativamente, para o alicerce de
estudos posteriores. As alunas e os alunos, também sujeitos dessa pesquisa, vivenciaram e
foram presentes em suas construções identitárias, a partir dos vários saberes e lugares dos quais
eram/são parte, nas aproximações no mundo de viver e pensar a vida do roçado e o estudo.
Apesar de aparente unicidade nas formas de vida familiar no roçado, cada um mostrou sua
subjetividade - diferentes identidades que, como pudemos perceber, exatamente nos jovens, o
esforço pessoal vivido na relação/trabalho, eram elementos essenciais na disposição de
continuar as trajetórias escolares com mais força ainda, quando se levava em conta a condição
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plena de entraves com que precisavam organizar seus cotidianos, conciliando a prática
proibitiva a que eram submetidas/os, com o tempo do roçado e o tempo da escola.
Falar em dificuldades é compreender um tempo de mudança quando aquelas/es
alunas/os puderam conviver com outras realidades que se permitiram e, que se permitem em
diferentes temporalidades assegurar o foco no que pretendiam ou na oportunidade conquistada
e, a partir dos saberes do roçado aprenderam a conviver com o tradicional e o atual
concomitantemente. Com base na compreensão de Brunner (1991, p. 25), o moderno e o
tradicional “coexistem como princípios antagônicos das modalidades culturais, umas em
extinção e outras em perpétuas renovações.”
Hoje, do roçado ao trabalho, ao sindicato, à escola, à comunidade, à escola da cidade, às
grandes cidades, aos lugares, entre-lugares, outros lugares, Rios (2011), José Batista, Zé da
Cunha, Floriza, Julinha, Zé Ambrózio, Edinaldo, Evaneide, Sebastião Dias e Francisco
Azevedo (Davi), reconstruíram suas identidades a partir da inconstância e das conturbações. Os
significados encontraram-se nas práticas das entrevistas desta pesquisa. Tinham, elas e eles, os
que progrediram ou não, refletido como oferta que, no dia-a-dia de alunas/os que estudam no
campo ou na cidade, as palavras de Riobaldo desabrochem ao assegurar que “o mais importante
e bonito do mundo é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas mas que elas vão sempre mudando [...] (ROSA, 2006, p. 23).
Ao tecer algumas considerações sobre os dotes que desabrocharam do que - fazer aprender de Nossa Escola, temos clareza de que os povos do campo e da cidade querem ir à
escola, lutam por uma escola mais justa, menos excludente, uma escola que dialogue com suas
culturas, que considere seus saberes e ensine as/os suas/seus filhas/os como as diferenças têm
sido construídas, como as desigualdades vêm sendo produzidas. Elas/e acreditam que o acesso
e a permanência na escola podem fortalecer a luta cotidiana por melhores condições de vida.
Em sua luta pela vida, a escola ainda ocupa uma centralidade visto que as camadas subalternas
sejam do campo ou da cidade, reconhecem as possibilidades que a experiência coletiva da
escola pode propiciar; as mobilizações justificam a afirmativa de que, nos últimos anos, os
movimentos sociais, com apoio de diversas instituições, estão recolocando o rural e a educação
que a ele se vincula na agenda política do país.
No próximo e último capítulo, trazemos as considerações que servirão de recomendação
para uma nova história, por parte daquelas e daqueles envoltos de alguma maneira nos
paradigmas da Educação Popular, sejam elas/s alunas, alunos, professoras/es, gestoras/es,
escolas e/o políticos, familiares, pesquisadoras/es, entre os demais.

138

CAPÍTULO 5

ÚLTIMAS PALAVRAS: O PROPOSTO, O ACHADO E O VELADO
Ao concluir um trabalho de pesquisa, precisamos ter em mente que o texto que é
disponibilizado ao público constitui-se tão somente da essência da imensa teia que foi urdida
em torno da questão central do estudo. São muitos os caminhos percorridos, são muitas as idas
e voltas até que esse exercício de ir e vir, sempre apoiado nos mapas e reflexões, deixados por
outros que nos antecederam em busca da compreensão do sentido da mesma questão em torno
da qual gravitamos. Como podem supor os leitores, muitos textos e muitas páginas foram
deixadas em compasso de espera, ao longo do caminho, para não sobrecarregarem o texto
principal, tampouco correr o risco de se lançar sombras sobre o que se pretende revelar. Diante
disso, na atmosfera acadêmica, o retorno ou a insistência em estudar uma questão já conhecida
e respirada pela academia, somente se justifica pela originalidade do empreendimento. Assim,
cabe ao novo caminheiro assegurar, a cada passo dado, demonstração de como tentou construir
a sua própria trilha em busca do desvelamento de aspectos que ainda permaneciam
desconhecidos.
Desse modo, em face da condição de assegurar originalidade à pesquisa e à elaboração
desta tese, por se tratar de um estudo doutoral, nos deparamos com o desafio de não abandonar
o tema inicial vinculado às escolas organizadas com turmas multisseriadas nas escolas rurais,
posto que já estudadas por outros pesquisadores que nos antecederam, mas buscar desenvolver
os estudos em torno de aspectos não apenas pedagógicos, mas também ligados ao contexto
social e histórico das escolas organizadas com turmas multisseriadas, em áreas de latifúndio da
lavoura algodoeira que operavam no regime da meação. Assim, decidimos, com o apoio de
meu orientador, fazer um estudo da nossa primeira experiência com uma escola formada por
turmas multisseriadas, reivindicada ao meu pai pelos membros da comunidade de meeiros que
eu e minha família integrávamos, no Município de Ouro Branco, localizado no sertão do Seridó
Potiguar. A Nossa Escola, como passou a ser chamada pelos membros da comunidade de
Timbaúba dos Teixeiras, foi o lugar onde exercemos, pela primeira vez, o magistério como
professora leiga voluntária.
Como apresentado ao longo do texto, a ideia central do estudo foi entender o papel da
escola organizada com turmas multisseriadas, mesmo funcionando em caráter precário, no
contexto do latifúndio na lavoura algodoeira e como uma inciativa voluntária, marcada pela
solidariedade de classe. Embora tenham sido descritas as condições de funcionamento da
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escola, tais como as instalações físicas, o material de apoio didático como a popular “Carta de
ABC” e a “Tabuada,” além de uma modesta coleção de romances de cordel, único material
escolar a que os membros da comunidade podiam ter acesso nas condições de vida e renda de
que dispúnhamos, pois eu, minhas irmãs e meus irmãos também fomos escolarizados por
nossos pais da mesma forma.
Mesmo funcionando em tais condições de modéstia, assim que o proprietário da terra
soube da existência da escola que funcionava na casa onde morávamos e que não nos pertencia
pois era também de propriedade dele, mesmo que em caráter voluntário e solidário, para não
vê-la prosperar, botou-nos para fora da sua propriedade sem nos dar explicações e sem acerto
de contas com o meu pai, como se estivéssemos cometendo um erro que, apesar de toda a
serventia que tínhamos para o dinamismo da fazenda, não merecia perdão o que ele descobriu e
o puniu com a nossa expulsão de seus domínios territoriais. Naquele momento, munidos da
consciência ingênua, a questão maior que nos impunha era a de encontrar outro lugar para dar
continuidade à nossa sobrevivência e por não entendermos a gravidade do fato de estarmos
partilhando com os nossos companheiros de meação e de exploração, o único bem do processo
civilizatório a que tivemos acesso como a leitura, a escrita e ao saber dos cálculos básicos.
Como essa experiência escolar ocorreu há bastante tempo, embora faça parte do nosso
acervo pessoal de memória e também do acervo de memória de todos aqueles que partilhavam
conosco a experiência da escola, queremos destacar o nosso primeiro grande desafio para o
desenvolvimento do estudo: a montagem de uma opção metodológica que nos permitisse
levantar os dados retidos tanto na nossa memória como na dos nossos partícipes e juntá-los a
fragmentos de acervos fotográficos, escritos. Ademais, procuramos confrontá-los com uma
ampla bibliografia sobre a movimentação popular da época em torno da escola, assim como de
várias experiências de educação popular realizadas no Rio Grande do Norte, cujos ventos
sopraram sobre nossa comunidade inspirando-lhe, também, a ideia de criação de sua própria
escola.
Assim, recorremos, inicialmente, aos trabalhos de Ecléa Bosi, elaborados com base em
histórias contadas por pessoas idosas apoiando-se em substancial base teórica do campo da
psicologia e de outros autores como Walter Benjamin, Halbwachs e Le Goff, leituras que
alimentaram em mim a convicção do recurso à memória como procedimento científico na
reconstituição da história, sobretudo em condições de estudo de classes e grupos sociais com
acesso limitado ao código escrito. Com base no estudo dos fundamentos teórico-metodológicos
em função do objeto de estudo já delimitado - o papel da escola organizada com turmas
multisseriadas no contexto da meação do algodão - encontramos como adequada a opção
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metodológica a autoetnografia por ser um modo de atuação da/o pesquisadora/or preocupada/o
em explicar seu próprio lugar de fala, a cultura na qual se sente inserida produzindo, assim, um
tipo de conhecimento dialógico, com importante atenção dada à palavra do outro quanto a
expressão da própria subjetividade em sua relação com outras subjetividades.
Assim, diante do desafio de montar uma metodologia com base em fragmentos
fotográficos, em nossa memória e na memória dos que ainda sobrevivem e que partilharam
conosco a experiência, pudemos perceber a partir do uso da autoetnografia, como o “somatório
e acúmulo de múltiplas pertenças,” do compartilhamento entre as/os participantes e a
pesquisadora baseada em uma narrativa íntegra que, uma metodologia posta isoladamente não
se torna suficiente para dar conta das particularidades dessa história, sobretudo porque ela é
permeada pela tentativa de confirmar a presença da opressão permanentemente transmitida pelo
domínio rural, este mesmo que constrói os conflitos sociais do campo, aumentando, assim, a
responsabilidade dos militantes na manutenção da luta e da auto-organização popular por um
outro mundo, livre de toda forma de opressão, exploração e exclusão.
Enfim, com este estudo, aprendemos que a educação que se quer deve sensibilizar,
tocar, atrair, fomentar, descortinar horizontes, estimular pensamentos. É dessa criatividade que
se nutre a autonomia. Uma educação centrada no fortalecimento da solidariedade, da
amorosidade, na produção permanentemente da escuta, na valorização da diversidade e no
convívio tolerante com o pluralismo de ideias e forma de compreensão da realidade. Essa
educação, assim como aquela que projetamos junto aos membros da Timbaúba, não era mero
treinamento e não estava, apenas, vocacionada para incluir no mercado de trabalho. Foi uma
educação que serviu também como forma de emancipação.
Ao encerrar, sem definitivamente concluir, percebemos que a metodologia adotada
possibilitou visualizar o objeto de pesquisa em suas dimensões narrativas e interpretativas, no
campo empírico, cotejado com a teoria que referencia as análises da tomada de consciência de
uma situação de exploração, contribuindo para que outros estudos autoetnográficos sobre a
escola organizada com turmas multisseriadas, em áreas de latifúndio da lavoura algodoeira,
sejam realizados a fim de compreendê-la, sobretudo num contexto e sua criação, anos
1960/1970, como parte das intenções, de busca pela libertação do processo de dominação
sociocultural ao qual se submetem as classes desprotegidas.
Estas palavras finais podem alcançar um sentido propositivo e funcionar como uma
espécie de conjunto de indicadores para outras temáticas, em especial, no contexto do meio
rural.
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ANEXO A
Declaração concedida pela Universidade do Estado da Bahia-UNEB pela necessidade da
doutoranda realizar pesquisa de campo
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ANEXO B/C
Fundação do Sindicato das/os Trabalhadoras/es rurais do município de Caicó, que junto aos
demais sindicatos da região do Seridó Potiguar, ao MEB e à igreja Católica, influenciaram na
criação da Nossa Escola.
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ANEXO D
Memória do Monsenhor Ernesto Espínola, pároco dos municípios de Ouro Branco e Jardim do
Seridó no período de 1958 a 2011.
Fonte: jornal Jardim do Seridó-Publicação especial-janeiro de 2011.
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ANEXO E
Festa da Colheita do ano de 1975 no município de Ouro Branco.
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ANEXO F
Relação das cópias de textos enviadas à autora da pesquisa em forma de cordel (Manifestações
poéticas)
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ANEXO G
Escrita em manuscrito que marca o gênero textual carta, noticiando a Educação Popular
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ANEXO H
Programação de festa sociorreligiosa da comunidade Timbaúba dos Teixeiras idealizada
pelas/os moradoras/es, egressas/os da Nossa Escola.
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ANEXO I
Homenagem para noite do ex-aluno.
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ANEXO J
Recorte da ‘Cartilha’ confeccionada pelas/os alunas/os da 1ª e 2ª séries-turma multisseriada.
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ANEXO L
Alunos egressos da Nossa Escola
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