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RESUMO 

Este trabalho se propôs a analisar e resgatar as práticas escolares desenvolvidas pela 

professora Sol nos anos de 1971-1986, no Grupo Escolar Senador Antônio Martins, situado 

na cidade de Ponte Nova, Zona da Mata de Minas Gerais. O período a que este estudo se 

dedicou se refere àquele em que a disciplina Língua Portuguesa teve seu nome alterado para 

Comunicação e Expressão, nas séries iniciais do ensino de 1º grau. No ano de 1971, foi 

promulgada a lei 5.692, a segunda LDB, que interveio na estrutura do currículo proposto pelo 

Conselho Federal de Educação, nas instituições de ensino. A mudança do nome da disciplina 

aconteceu por dois motivos: pela intervenção da lei 5.692 nos currículos e pela influência dos 

novos conceitos vindos da Linguística, na década de 1960. O nome Comunicação e 

Expressão, em substituição a Língua Portuguesa, se manteve até o ano de 1986. É importante 

ressaltar que o recorte cronológico desta pesquisa está inserido em um período importante 

para a história do país, denominado Ditadura Militar (1964-1985). Este período foi marcado 

pelo autoritarismo, violência e centralização do poder por parte dos governantes. A partir 

dessa perspectiva, optei por investigar somente a professora Sol pelo fato de sua entrevista ter 

oferecido dados importantes para o estudo nesse contexto e por ter sido a única professora a 

ter um material didático, o caderno de planos, produzido por ela mesma naquele ambiente 

escolar, o grupo Senador Antônio Martins. Tal material didático foi elaborado pela professora 

no ano de 1980, para a 3ª série. Através desse caderno de planos, foi possível chegar até o 

livro didático utilizado por ela no período. Durante todo o tempo em que a professora Sol 

esteve na escola, sempre lecionou para a 3ª série. Nesse sentido, como ferramenta 

metodológica para este estudo, foram feitas duas entrevistas com a professora Sol, pesquisas 

no arquivo da instituição de ensino em que lecionou, além de informações adquiridas nos 

órgãos responsáveis pela educação no estado de Minas Gerais.  Assim, investigar e resgatar as 

práticas escolares da professora Sol se tornou importante para sabermos de que maneira essas 

se deram naquele ambiente escolar, a fim de que se possa valorizar as experiências vividas 

pela profissional, que foi tão importante para a construção da história do grupo escolar e para 

a vida de vários alunos que a tiveram como professora. 

 

Palavras-chave: Comunicação e Expressão, práticas escolares e legislação.  

 



 

ABSTRACT 

This paper aims to investigate and to redeem school practices developed by teacher Sol in the 

years 1971-1986, at Senador Antonio Martins school, located in Ponte Nova, region of Zona 

da Mata of Minas Gerais. The period of this study is about when the name of the subject 

Portuguese Language was changed for Communication and Expression in the initial grades of 

elementary school. In 1971 a law 5,692 was promulgated the Second LGB, which intervened 

in the structure of the curriculum proposed by the Federal Council of Education, in 

educational institutions. The change in the name of the subject was due to two reasons: the 

intervention of the law 5,692 in the curricula and the influence of new concepts coming from 

Linguistics in the 1960s. The name Communication and Expression was used until 1986. It is 

important to highlight that Brazil was going through the Military Dictatorship (1964-1985) in 

that time. This period was marked by authoritarianism, violence and centralization of power 

by rulers. From this perspective, we only researched the teacher Sol, because her interview 

provided important data for the study in this context and she was the only to have teaching 

material, notebook of lesson plans, which was done by herself in that educational 

environment, Senador Antonio Martins school. This material was elaborated by the teacher in 

1980, for the third grade. It was possible to find the teaching book used by her in the term by 

this teaching material. The teacher always taught in the third grade when she worked in that 

school. The methodology used to this work was two interviews of teacher Sol, researches in 

the file of the school that she taught, beyond information from the responsible bodies for 

education in Minas Gerais. Thereby, investigating the rescuing the teacher Sol’s teaching 

practices became important to know how they happened in that educational environment, in 

order to value this professional’s experiences, which was very important to construct the 

school history and for her students.   

Keywords: Communication and Expression, school practices and legislation. 
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Introdução 

Esta dissertação tem o propósito de analisar e resgatar as práticas escolares 

desenvolvidas pela professora Sol, nos anos de 1971-1986, no Grupo Escolar Senador 

Antônio Martins, localizado na cidade de Ponte Nova. No período tomado como referência, a 

disciplina hoje intitulada Língua Portuguesa era denominada Comunicação e Expressão, nas 

séries iniciais no ensino do 1º grau. A partir do momento em que a disciplina mudou de nome, 

ela passa a ter objetivos diferentes e mais específicos, que não mais apenas o de ler e de 

escrever.  

Este estudo, que se propôs a estudar as práticas escolares de uma professora, em um 

grupo escolar, na década de 70-80, no interior de Minas Gerais, neste contexto equivale a 

dizer que se trata de uma análise micro para macro, ou seja, que parte do local para o 

nacional. O intuito desta investigação é dar voz a um sujeito considerado comum. A partir de 

práticas peculiares da professora Sol, esta pesquisa abrange questões maiores que abordam a 

educação no âmbito nacional. Sobre isso, GRAVE (2002, p. 25) auxilia-me ao afirmar que “o 

deslocamento da centralidade do político para a centralidade no social e no cultural é 

exatamente o que nos possibilita problematizar o par nacional e o regional e sua relação com a 

história local”. Portanto, a história local se torna importante para o campo da história da 

educação, na medida em que, a partir dela, podemos abordar outros elementos dentro do 

campo da Educação. 

Este trabalho abordou algumas questões relacionadas ao currículo do período em 

questão, mas tratou, especificamente, das mudanças ocorridas na disciplina Comunicação e 

Expressão. Pesquisas sobre disciplinas escolares têm se tornado um campo de estudo 

importante na área da História da Educação. De acordo com Souza Júnior & Galvão (2005, p. 

393), “um dos motivos pelos quais a história das disciplinas escolares tem se configurado, na 

atualidade brasileira, como uma importante área de estudos, tem sido sua potencialidade em 

fornecer um novo olhar para a escola do passado”. As transformações ocorridas em uma dada 

disciplina, no caso específico desta pesquisa, a Língua Portuguesa, resultam de uma série de 

situações políticas e sociais de cada época, como será percebido no decorrer desse texto. 

Logo, a partir deste trabalho que propus foi possível investigar a relação entre o que foi 

estabelecido como conteúdo de ensino através dos documentos oficiais e o que foi ensinado 

pela professora.  

Nesse sentido, esta pesquisa se propôs a responder à seguinte questão: Como foram as 

práticas escolares da professora Sol, no momento em que aconteceu a mudança do nome da 
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disciplina Comunicação e Expressão, naquele ambiente escolar? E uma segunda pergunta 

norteadora para este trabalho foi: A mudança no currículo, proposta pela lei 5.624, teve 

alguma interferência em suas práticas escolares? 

 Ressalto que esta abordagem não houve o propósito do resgate na íntegra de todas as 

práticas escolares desenvolvidas pela professora Sol, pois considero ser possível resgatar 

apenas fragmentos de suas práticas escolares. Logo, este trabalho não tem o intuito de fazer 

julgamentos sobre a forma como a professora atuava em sala de aula, mas sim compreender o 

que era feito por ela naquele ambiente.  

Assim sendo, é importante salientar como a dissertação de mestrado se estruturou para 

uma melhor orientação do leitor, tendo sido dividida em três capítulos O Capítulo I foi 

dividido em três momentos: no primeiro momento, abordei o referencial teórico utilizado 

durante todo o texto; em um segundo momento, fiz um apanhado das fontes utilizadas para o 

desenvolvimento do estudo; e em um terceiro momento, a justificativa da delimitação do 

recorte cronológico 1971-1986, estabelecido para este estudo.  

O Capítulo II também foi dividido em três momentos distintos. O primeiro tratou do 

contexto histórico em que o país se encontrava no período a que este estudo se dedicou. Ainda 

neste item, abordei as leis referentes à educação, elaboradas no período (dando mais ênfase à 

lei 5.624), e, para finalizar, fiz um breve apanhado de como foi a educação na cidade de Ponte 

Nova, no referido período. Em um segundo momento, descrevi a trajetória de vida e escolar 

da professora estudada.  

No Capítulo III, fiz um apanhado das práticas escolares realizadas pela professora em 

sala de aula, com base no caderno de planos de aulas elaborado por ela mesma, durante os 

meses de setembro a dezembro, no ano de 1980, e nas duas entrevistas concedidas em sua 

casa. Pela descrição feita pela educadora, em seu caderno de planos de aulas, sobre as 

matérias que deveriam ser dadas, foi possível ter uma noção de como a mesma desenvolvia 

suas atividades, como e trabalhava a leitura e a interpretação de texto, entre outras atividades 

que serão abordadas no decorrer do capítulo.  
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CAPÍTULO I Abordagem teórico-metodológica, fontes e recorte cronológico 

 

Apresento ao leitor a estruturação deste capítulo, que será composto por três itens: a 

nova história como campo de pesquisa, ferramentas metodológicas e fontes documentais e 

recorte cronológico da pesquisa. É importante lembrar que o objetivo deste estudo é 

compreender as práticas escolares da professora entrevistada, a educadora Sol
1
, que lecionou 

no grupo escolar Senador Antônio Martins
2
, da cidade de Ponte Nova (Minas Gerais) 

3
, entre 

os anos de 1971 e 1986. 

Primeiramente, apresentarei o campo de estudo no qual esta investigação está inserida. 

Em seguida, abordarei os elementos que constituem a concepção da nova história e sua 

consolidação como uma vertente que muito tem contribuído para as pesquisas em História da 

Educação.  

No segundo item deste capítulo, mostrarei ao leitor as ferramentas metodológicas que 

utilizei para a coleta de informações e análise dos dados observados. Este item é composto 

ainda pelas indagações que compõem a formulação do roteiro de entrevista pré-elaborado e 

aplicado à professora entrevistada e pelas informações sobre os materiais didáticos 

mencionados pela educadora no decorrer da sua entrevista, que foram utilizados como 

documentos.  

Por fim, a última seção desta abordagem tem por intuito justificar o recorte 

cronológico estabelecido para este estudo, que vai de 1971 a 1986. Para justificá-lo, fiz uma 

contextualização a partir das leis, resoluções e diretrizes do período analisado, que 

regulamentavam as práticas das professoras e, sobretudo, a mudança na nomenclatura da 

disciplina de Língua Portuguesa para Comunicação e Expressão, no ensino de primeiro grau.  

 

  

1.1 A Nova História como campo de pesquisa 

                                                           
1
 Nome fictício dado à professora estudada, atendendo sua solicitação de garantir o anonimato. 

2
 A escolha do Grupo Escolar Senador Antônio Martins para este estudo se deu por ter sido a primeira instituição 

de ensino da cidade, fundada em 1913, e por ser considerada uma escola modelo da cidade. O nome da 

instituição é uma homenagem ao político que, nascido na cidade, intercedeu para que o grupo escolar pudesse 

funcionar. Naquela altura, era comum, de acordo com Luciano Mendes de Faria Filho (2000, p. 50), “identificar 

os grupos escolares pelo nome de personalidades cujos feitos se queria imortalizar na memória da cidade”.  
3
 De acordo com o IBGE - censo 2010, a cidade tem uma população de 57.390 habitantes. Atualmente, ela  

busca novos caminhos para  seu desenvolvimento econômico, sendo sua principal atividade  o comércio 

atacadista de  armarinhos,  contando  também com outras atividades como a suinocultura. As características da 

cidade, no período estudado, serão especificadas no capítulo II desta dissertação. 
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Nos anos de 1920 iniciou-se um movimento, na França, chamado Annales,
4
 que 

indicou novos rumos às investigações da História, passando a valorizar objetos e sujeitos até 

então não apreciados neste campo de estudo. O movimento surgiu a partir das ideias de 

estudiosos como Marc Bloch e Lucien Febvre
5
. De acordo com Ronaldo Vainfas (1997, 

p.132): “a esta história considerada “tradicional” 
6
, os “fundadores” dos Annales chamavam 

de historicizante ou événementielle, e alguns qualificam um tanto impropriamente de 

positivista”.  

Esse movimento historiográfico pode ser dividido em fases distintas
7
, cada uma delas 

apresentando características específicas. A primeira fase, que vai de 1920 a 1955, teve como 

característica principal a utilização do conceito de “mentalidades”, que perdurou por algum 

tempo, mas que, ao final do movimento, já recebia algumas críticas - até mesmo pelos 

próprios estudiosos que faziam parte do movimento. O conceito de mentalidades é uma 

modalidade dentro da investigação histórica, que propõe uma reflexão da maneira de 

raciocinar e do sentir dos sujeitos sociais de um mesmo período histórico. Segundo 

VOVELLE (1987, p. 24), tal conceito é definido como o "estudo das mediações e da 

relação dialética entre, de um lado, as condições objetivas da vida dos homens e, de outro, a 

maneira como eles a narram e mesmo como a vivem". Nesse sentido, seria uma história que 

busca as diversas percepções que os sujeitos têm do seu contexto histórico-social, 

transcorrendo por suas tradições e elementos culturais e que, ao longo de sua trajetória, 

culminariam com as representações de uma determinada sociedade, em uma época específica. 

O objetivo de intitular a abordagem de estudos históricos como uma história das 

mentalidades partiu do pressuposto de que o que faltava às investigações do período era 

                                                           
4
 De acordo com BURKE (2010), em 1929, surgiu na França uma revista intitulada Annales d’Histoire 

Économique et Sociale, fundada por Lucien Febvre e Marc Bloch. Ao longo da década de 1930, a revista se 

tornaria símbolo de uma nova corrente historiográfica identificada como Escola dos Annales ou movimento dos 

Annales. A proposta inicial do periódico se contrapõe a uma visão positivista da escrita da História, que havia 

dominado no final do século XIX e o início do XX. Ainda de acordo com Burke (2010 p. 12): “a revista, que tem 

hoje mais de sessenta anos, foi fundada para promover uma nova espécie de história e continua, ainda hoje, a 

encorajar inovações”.  
5
 De acordo com Burke (2010, p. 25), “o movimento dos Annales, em sua primeira geração, contou com dois 

líderes: Lucien Febvre, um especialista no século XVI, e o medievalista Marc Bloch. Embora fossem muitos 

parecidos na maneira de abordar os problemas da história, diferiam bastante em seu comportamento. Febvre, oito 

anos mais velho, era expansivo, veemente e combativo, com uma tendência a zangar-se quando contrariado por 

seus colegas; Bloch, ao contrário, era sereno, irônico e lacônico, demonstrando um amor quase inglês por 

qualificação e juízos reticentes. Apesar, ou por causa dessas diferenças, trabalharam juntos durante vinte anos 

entre as duas guerras”.  
6
O termo pode ser compreendido como atitudes, práticas e valores tradicionais, que são passados entre as 

pessoas por meio de gerações.  
7
 As datas definindo as fases do movimento podem variar de autor para autor. A divisão utilizada neste trabalho 

baseia-se em BURKE (2010, p. 46).   

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Vovelle&action=edit&redlink=1
http://www.infoescola.com/biografias/marc-bloch/
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compreender como se constituem as ideias, os pensamentos dos sujeitos nas condições 

apresentadas pelo seu contexto social. Le Goff (1976, p. 77), ao abordar o conceito de 

mentalidade, observa que para utilizar a história das mentalidades de modo a realizar estudos 

históricos, o pesquisador deve entender que, de certa maneira, as “mentalidades não se 

explicam nem pelas trevas da noite dos tempos, nem pelos mistérios do psiquismo coletivo. 

Encontram-se sua gênese e sua difusão a partir de centros de elaboração de meios criadores”. 

É importante ressaltar que o conceito de mentalidade e a aplicação do mesmo aos 

estudos históricos gerou muitas críticas, A principal crítica ao modelo “história das 

mentalidades” estava centrada no fato de esse tipo de estudo estender uma mentalidade a um 

imaginário coletivo. Tal modelo perpassava, assim, todas as esferas sociais, como se todos os 

sujeitos pertencentes a determinado período compartilhassem das mesmas ideias, reflexões e 

sentimentos, ignorando a diversidade presente em cada sujeito histórico, que poderia 

ocasionar vários pensamentos no imaginário do período e, sobretudo, desconsiderando o 

conflito social.  

A segunda fase, que vai de 1956 a 1969, teve como principal representante Fernand 

Braudel
8
. Foi a partir desta segunda fase que se iniciaram as discussões e críticas a respeito do 

conceito das mentalidades. O principal representante da revista dessa fase, Braudel, acreditava 

que o movimento do sujeito histórico deveria ser investigado como um elemento que 

compunha o combate social. Por isso, a vida de cada sujeito merecia destaque ao se pensar na 

construção histórica realizada por quem escreve a História. É nesse momento que surge a 

valorização do sujeito como portador de uma história que deve ser valorizada e contada, ideia 

que se tornaria a base para a reflexão da terceira fase desse movimento.  

Nova História foi o nome dado à terceira fase do movimento, que teve como principal 

característica a valorização dos sujeitos considerados “comuns” pela história “tradicional” 
9
. 

A partir dessa fase, os sujeitos passaram a ser valorizados como sujeitos históricos, sendo 

considerados importantes os que foram excluídos da construção do processo histórico-social, 

e tendo ofertado um lugar para suas vozes, que não eram ouvidas na escrita das histórias. 

Dessa maneira, os sujeitos até então excluídos, bem como todas as atividades por eles 

                                                           
8
 Ainda de acordo com Burke (2010, p. 49-50), “quando da criação dos Annales, em 1929, Braudel tinha 27 

anos. Estudava história na Sorbonne, lecionava história numa escola da Argélia e trabalhava em sua tese. Tese 

que se iniciara como um ensaio de história diplomática, de caráter bastante convencional, embora ambiciosa. (...) 

A pesquisa foi interrompida quando Braudel foi contratado para lecionar na Universidade de São Paulo, 1935-

1937, período definido por ele, mais tarde, como o mais feliz de sua vida. Foi no retorno de sua viagem ao Brasil 

que conheceu Lucien Febvre”.  
9
 Para este estudo, chamarei de história “tradicional”, de forma genérica, as opções historiográficas  antecessoras 

ao movimento dos Annales, que tinham como enfoque principal os estudos políticos e econômicos para   

entender o individuo na sua percepção histórica.  
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desenvolvidas, passaram a ser considerados relevantes e merecedores de ter suas histórias 

contadas.  

A possibilidade de se pensar o sujeito em todos os seus aspectos e contextos, 

consolidada pela terceira fase do movimento, foi muito importante para a historiografia. A 

partir dessa fase, surgiu a necessidade de se pensar uma história fundamentada não apenas em 

determinismos políticos e econômicos, mas também nos vários fatores que interferem na 

constituição dos sujeitos em seus contextos sócio-históricos.  

A partir da terceira fase do movimento, é possível interpretar a história pelo ponto de 

vista dos “sujeitos comuns”, dos menos favorecidos econômica e socialmente. É nessa 

perspectiva que se insere a pesquisa que apresento sob a forma de dissertação de mestrado.  

Para exemplificar essa fase, GINZBURG
10

, em O queijo e os vermes, texto publicado em 

(2006) usa um sujeito comum, um camponês italiano chamado Menocchio, para tratar 

questões maiores como a igreja, a inquisição e a contrarreforma na Europa no princípio da Era 

Moderna. Essas questões foram observadas nos arquivos da inquisição, como um “fenômeno 

tardio”, conforme salienta o autor, (1989, p 36) “mesmo quando em alguns casos eram 

acessíveis aos investigadores”. O autor utiliza como objeto de análise os arquivos da 

inquisição, diferentemente de outras perspectivas que, ao analisarem o mesmo tema (a 

inquisição), concentravam atenção nos mecanismos da igreja de uma forma bastante 

descritiva e também bastante polêmica
11

.. O estudo regional, no entanto, não deve ser 

desconectado das questões nacionais. A questão que se coloca para o pesquisador é que, por 

meio de uma pessoa aparentemente comum, o moleiro Menocchio, que viveu na Itália do 

século XVI, pôde ajudar a compreender a construção de uma sociedade, sobretudo a Europa 

pré-industrial tratada no livro O Queijo e os Vermes, numa época marcada pela difusão da 

imprensa e pela reforma protestante, bem como pela repressão à esta nos países católicos. 

Nesse aspecto, a proposição historiográfica apresentada por Carlo Ginzburg e os micro-

historiadores italianos, assim como o francês Jacques Revel, soma-se ao que se pode 

denominar de Nova História, ou seja: dar voz a sujeitos considerados comuns, aqueles que 

também são responsáveis pela construção da História e não têm a sua escrita reconhecida 

como os grandes vultos.  

As diferenças que a terceira fase da Escola dos Annales traz em relação às anteriores 

podem ser observadas, segundo Le Goff (1990), a partir de dois pontos importantes. O 

                                                           
10

 Nascido em 1939, é considerado um dos precursores da nova história na Itália.  
11

 Maiores detalhes conferir GINZBURG, Carlo. A micro-história e outros ensaios. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 1989. 



7 

 

primeiro é em relação ao recorte temporal: nas primeiras fases dos Annales, as pesquisas 

privilegiavam a investigação de longa duração. Já a partir da terceira etapa, se deu o início de 

estudos que privilegiavam os períodos de média e curta duração. Essa mudança contribuiu 

para rebater as críticas que julgavam os estudos da história das mentalidades superficiais e 

descritivos. 

 O segundo ponto importante em relação à terceira fase, de acordo com Le Goff 

(1990), foi quando as pesquisas históricas passaram a resgatar a trajetória do sujeito 

individual, dando autonomia ao sujeito como diferenciado de seu contexto.  É nesse período 

que se dá importância às singularidades presentes no caminho vivido por cada sujeito 

histórico, cujas circunstâncias os historiadores passaram a valorizar. Nesse horizonte, o olhar 

sobre o sujeito histórico, buscando compreender suas singularidades, foi a principal 

contribuição dos Annales para este trabalho, que se propõe a investigar a história de uma ex-

professora com o objetivo de entender suas práticas escolares.  

A pesquisa a que me dedico e cujos resultados foram apresentados como trabalho final 

de dissertação de mestrado teve como objetivo resgatar as práticas escolares da disciplina 

Comunicação e Expressão, de uma professora, a qual chamo de Sol ao longo do trabalho. De 

modo mais específico, seleciono práticas realizadas na terceira série do ensino de primeiro 

grau
12

, conforme denominação da época em estudo, empreendidas pela referida educadora. 

Tal professora atuou no Grupo Escolar Senador Antônio Martins, da cidade de Ponte Nova, 

Zona da Mata de Minas Gerais, entre os anos de 1971 e 1986. A partir da perspectiva da Nova 

História, foi possível desenvolver a pesquisa, analisando as práticas escolares da mesma. Com 

esta pesquisa, buscamos a valorização do sujeito e de seus feitos, oportunizando-lhe voz para 

que relate suas práticas. 

O movimento dos Annales foi iniciado na França, e foi difundido ao longo dos anos 

em vários países da Europa
13

 e do mundo. De acordo com Peter Burke (2010, p.44), “antes da 

Segunda Guerra Mundial, os Annales já tinham aliados e simpatizantes no exterior. [...] foi 

somente na era Braudel, porém, que a revista e o movimento se tornaram conhecidos em toda 

a Europa” 
14

. No Brasil, a concepção dos novos conceitos relacionados à Nova História 

                                                           
12

 O Art. I, do Cap. I, da Resolução 134/71, publicado em 08/06/1971, que mudou a nomenclatura de ensino 

primário para ensino de primeiro grau.  
13

  Como exemplo, podemos citar Carlo Ginzburg e Giovani Levi, seguidores do movimento dos Annales na 

Itália e que tinham em comum o interesse pela “história social”, ou seja, a “que liga o conjunto das ações, das 

disposições para a ação e uma experiência social particular. Entrevista de Jacques Revel à Revista Topoi, Rio de 

Janeiro: Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ, 2001, v. 2, p. 197-215. 
14

 De acordo com Peter Burke (2010, p. 36), “o primeiro número (da revista) surgiu em 15 de janeiro de 1929. 

Trazia uma mensagem dos editores, na qual estes explicavam que a revista havia sido planejada muito tempo 
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demorou um pouco para fazer parte do mundo dos estudiosos.  De acordo com Vainfas (1997, 

p. 158):  

 

A Nova História tardou muito a penetrar no âmbito da historiografia brasileira, só 

fazendo, a rigor, a partir de meados da década de 1980, tempo em que as 

“mentalidades” já estavam em processo de reformulação na França, e a Nova 

História cultural despontava como sua principal “herdeira”.  

 

 

 Essa demora se justifica por alguns motivos, entre eles, o período político em que o 

Brasil se encontrava. Antes de 1980, o país se encontrava sob o regime de ditadura, 

denominado Período Militar. Ainda de acordo com VAINFAS (1997, p. 159), “lembre-se, 

antes de tudo, de que aquela foi a década em que o regime militar brasileiro estava no apogeu, 

constrangendo as Ciências Humanas e a própria política editorial no país”. Podemos observar 

que o período da Ditadura impediu que a divulgação da perspectiva historiográfica da Nova 

História influenciasse os estudiosos, chegando tardiamente aos programas de pós-graduação 

de nosso país. Somente a partir da década de 80 do século XX, a produção historiográfica no 

Brasil sofreu forte influência da Nova História na produção dos estudos, mantendo-se até os 

dias atuais.  

O estudo ao qual me dediquei está inserido no campo da História da Educação, um 

campo de estudo que vem sendo desenvolvido em nosso país por muitos pesquisadores, de 

modo que é importante, aqui, destacar algumas discussões a respeito. De acordo com Marta 

Maria Chagas de Carvalho (2003, p. 331), 

 

as  pesquisas  em História  da Educação  sofreram fortes influências do grupo 

autodenominado renovadores da educação,  que consolidou  sua  hegemonia  no  

campo  educacional,  difundindo  representações  sobre  a  história educacional 

brasileira e, principalmente,  silenciando os períodos anteriores ao “novo”. 

 

 

 A partir da citação, percebe-se que Marta Carvalho sustenta que os estudos inseridos 

no campo da História da Educação se baseavam, a princípio, nas reflexões de Fernando de 

Azevedo, que participou ativamente do “Movimento da Escola Nova”, ou do que ficou 

denominado “escolanovismo”. Este movimento se iniciou no Brasil a partir do final do século 

XIX e teve grande destaque nas primeiras décadas do século XX
15

. A perspectiva de Fernando 

de Azevedo privilegia, segundo Marta Carvalho, o período histórico no qual os jesuítas 

atuaram como educadores na América Portuguesa (1549 a 1759) e o período posterior ao 

                                                                                                                                                                                     
antes e lamentavam as barreiras existentes entre os historiadores e os cientistas sociais, enfatizando a 

necessidade de intercâmbio intelectual”. 
15

 Conforme Santos (2006), o Movimento da Escola Nova já acontecia em outros países da América e da Europa. 
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advento da República (1889). Tal preferência por estes períodos se manteve entre os 

estudiosos da História da Educação brasileira durante muitas décadas. A partir da década de 

1980, é que nossos historiadores da educação começam a se envolver com a perspectiva 

aberta pelas propostas da Nova História e que outros períodos de nossa história começaram a 

interessar aos pesquisadores.  

 Entre as causas dessas discussões está o modo como a disciplina História da Educação 

foi inserida nos cursos de formação de professores de nível secundário. Ainda de acordo com 

Chagas (2003, p. 330):  

 

O atrelamento originário da disciplina a objetivos institucionais de formação de 

professores e pedagogos dificultou a sua constituição como área de investigação 

historiográfica capaz de se autodelimitar e de definir, com base em sua própria 

prática, questões, temas e objetos. Isso tornou a disciplina frágil diante das 

demandas postas a partir de outros campos de investigação sobre a educação que 
hegemonizaram a produção da pesquisa, a partir da instalação dos Programas de 

Pós-Graduação, na década de 1970. 

 

 

A disciplina História da Educação foi inserida nos currículos dos cursos normais de 

formação como uma disciplina escolar, com objetivo de ajudar na formação dos futuros 

professores.  Por isso, teve certa fragilidade conceitual enquanto se constituía como uma área 

de estudo. Porém esse campo de estudo tem crescido no Brasil nos últimos anos.  De acordo 

com Diana Vidal (2009), é possível atualmente falar num campo de produção em História da 

Educação em nosso país. A Nova História contribuiu de forma significativa com a História da 

Educação ao propor novas abordagens, problemas e valorização de documentos como fontes 

antes negligenciadas. 

Para o desenvolvimento deste estudo, cujo objetivo é resgatar e analisar as práticas 

escolares de uma professora,recorro a alguns conceitos estabelecidos por Michel de Certeau 

16
. O autor tem uma obra vasta, que perpassa vários campos do conhecimento. Para esta 

pesquisa, procurei trabalhar com três conceitos, que são: práticas cotidianas, táticas e 

estratégias. Esses conceitos serviram de norteadores a partir do momento em que busco 

analisar as falas da professora, possibilitando um entendimento melhor das práticas escolares 

inseridas no contexto escolar da educadora Sol, no grupo escolar, no período de 1971 a 1987.  

                                                           
16

 Michel de Certeau (1925-1986) teve sua formação em Filosofia, Letras Clássicas, História e Teologia. Em 

seus estudos, interessava-se tanto pela história como pela psicanálise, antropologia e linguística. Foi um dos 

representantes da Nova História. Mais detalhes conferir Michel de Certeau, 1990. 
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A prática cotidiana é o primeiro conceito tratado por Michel de Certeau. O autor 

argumenta que as práticas desenvolvidas no cotidiano podem ser concebidas como as 

“maneiras de fazer”, que constituem as mil práticas pelas quais usuários se reapropriam do 

espaço organizado (CERTEAU, 2012). Muitas vezes, a forma de se preparar uma ação prática 

a ser desenvolvida em sala de aula tem como objetivo impossibilitar que situações inusitadas 

possam acontecer ao longo do exercício dessa prática. Entretanto, pelo fato de um ambiente 

escolar ser composto de atores diversificados e que têm reflexões e ações muitas vezes 

inesperadas no momento da ação, essa prática se torna diferente da que foi preparada.  

Para lidar com as situações inesperadas em sala de aula, utilizo o conceito de Certeau 

(2012) como o diferencial da formação prática do professor, principalmente, porque explica 

as ações pertencentes a cada sujeito. No caso deste estudo, a professora Sol é quem, muitas 

vezes, ao exercer a sua prática escolar, pôde ser tomada por alguma dessas ações que vão 

além de suas intenções inicialmente planejadas, por estar em ação com outros atores 

escolares. 

Michel de Certeau (2012, p. 162) aborda o conceito de práticas cotidianas para 

salientar a importância de observar elementos diários que fazem parte de um cotidiano 

singular ou, de certa maneira, mais complexo.  A prática pode ser vista na trajetória de um 

sujeito que se relaciona com outros na esfera social. Assim, o autor argumenta que: 

 

[...] analisar as práticas microbianas, singulares e plurais, que um sistema 

urbanístico deveria administrar ou suprimir e que sobrevivem a seu 

perecimento; seguir o pulular desses procedimentos que, muito longe de 

serem controlados ou eliminados pela administração panóptica, se reforçaram 

em uma proliferação ilegitimada, desenvolvidos e insinuados nas redes de 

vigilância, combinados segundo táticas ilegíveis, mas estáveis a tal ponto que 

constituem regulações cotidianas e criatividades sub-reptícias que se ocultam 

somente graças aos dispositivos e aos discursos, hoje atravancados, da 

organização observadora. 

 

 

Quando o autor menciona práticas microbianas, acredito que ele está se referindo a 

elementos que muitas vezes são esquecidos por parte do olhar humano sobre a sua própria 

história. Ou sobre ações que não são reproduzidas pelos discursos, mas que, socialmente, e ao 

mesmo tempo, contribuem para a formação, organização e amadurecimento de práticas que se 

instalaram no cotidiano de muitos sujeitos. 

Ao pensar o conceito de práticas cotidianas neste estudo, é importante entender o 

contexto escolar das práticas do cotidiano e procurar compreender as situações inesperadas 

com as quais a professora teve que lidar no seu dia a dia.  De igual modo, é preciso verificar 
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qual é a postura da professora frente a essas situações, que só um ambiente tão complexo 

como o escolar oferece. De acordo com Certeau (2012, p. 42), “essas práticas colocam em 

jogo uma ratio ‘popular’, uma maneira de pensar investida numa maneira de agir, uma arte de 

combinar indissociável de uma arte de utilizar”.   

Outro conceito utilizado por Certeau e que serve como orientação teórica para este 

estudo é o da tática. O autor utiliza esse termo para refletir sobre a ideia da interioridade, a 

qual cada sujeito busca nas experiências, vivências e tomada de decisões. O autor define 

tática como “um cálculo que não pode contar com um próprio, nem, portanto, com uma 

fronteira que distingue o outro como totalidade visível. A tática só tem por lugar o do 

outro.[...] As táticas apresentam continuidades e permanências” (CERTEAU, 2012. p. 47).  

O que se pode perceber a partir desse conceito, ao dialogar com os estudos de Michel 

de Certeau, é a compreensão do sujeito como detentor de um saber derivado de suas 

experiências com os demais indivíduos. Em muitos casos, as atitudes desse indivíduo se 

configuram como expressão daquilo que compreende ser importante demonstrar perante todas 

as pessoas que estão à sua volta. Nessa medida, observar indícios sobre as práticas escolares 

da professora Sol foi importante para conseguir entender o porquê das atitudes atribuídas à 

educadora dentro do ambiente escolar. 

O terceiro conceito que serve de orientação para a escrita desse estudo é o conceito de 

estratégias. Michel de Certeau (2012, p. 46) define o significado do conceito da seguinte 

maneira, 

 

Chamo de “estratégia” o cálculo das relações de forças que se torna possível a partir 

do momento em que o sujeito de querer e poder é isolável de um “ambiente”. Ela 

postula um lugar capaz de ser circunscrito como um próprio e, portanto, capaz de 

servir de base a uma gestão de suas relações com uma exterioridade distinta. A 

nacionalidade política, econômica ou científica foi construída segundo esse modelo 

estratégico. 

 

 

Sob esta perspectiva, da mesma forma que pode-se considerar que o Estado cria 

estratégias para a reorganização do ensino, com as quais os professores têm de lidar, a 

educadora em questão também cria estratégias para se manter em seu ofício. Com a criação da 

Resolução n. 138/72, que muda o nome da disciplina de Língua Portuguesa para 

Comunicação e Expressão, o Estado pretendeu criar uma estratégia com a intenção de que 

alguma mudança ocorresse nas práticas dos profissionais do ensino. Ao mesmo tempo, a 
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professora Sol também criou igualmente estratégias para se adaptar àquelas criadas pelo 

Estado. 

A diferença entre os conceitos de estratégia e tática se caracteriza pela forma como a 

operação pode ser efetuada. De acordo com Certeau (2012, p. 87): 

 

Embora sejam relativas às possibilidades oferecidas pelas circunstâncias, essas 

táticas desviacionistas não obedecem à lei do lugar. Não se definem por este. Sob 

esse ponto de vista, são tão localizáveis como as estratégias tecnocráticas (e 

escriturísticas) que visam a criar lugares segundo modelos abstratos. O que distingue 

estas daquelas são os tipos de operações nesses espaços que as estratégias são 

capazes de produzir, mapear e impor, ao passo que as táticas só podem utilizá-los, 

manipulá-los e alterá-los.  

 

As estratégias permitem que se produza e se imponha, enquanto que as táticas 

permitem a utilização da manipulação e a alteração imposta. Entretanto, Michel de Certeau 

afirma que, independentemente da estratégia ou da tática a serem aplicadas, os sujeitos 

deixarão transparecer as condições e as regras da produção do seu discurso na sociedade em 

que atuam (CERTEAU, 2012). É nesse sentido que pode-se entender o conceito de estratégia 

a que está vinculada a pesquisa. Ou seja, em torno das práticas da ex-professora, uma vez que 

o objetivo é procurar entender como a educadora desenvolveu o próprio ofício de ensinar 

pautado por um discurso de leis e diretrizes que regulamentavam a sua atuação. Como  

Certeau afirma, cada indivíduo acaba por se deixar revelar como um sujeito possuidor de 

singularidades, descritas em suas práticas e que, ao mesmo tempo, podem produzir um 

discurso do imaginário coletivo educacional do período ao elaborar suas estratégias escolares. 

Ao concluir este item, é fundamental compreender os conceitos abordados até o 

momento, já que servirão de suporte para a escrita da dissertação como um todo. Esses 

conceitos serão utilizados ao longo do texto para o diálogo com os assuntos que envolvem o 

entendimento da prática da ex-professora. 

 

 

1.2 Ferramentas metodológicas e fontes documentais 

 

No decorrer deste estudo, entre as ferramentas metodológicas escolhidas para construir 

o objetivo da pesquisa, destaco a utilização da abordagem qualitativa, perspectiva que 

contribuiu para a seleção da professora focalizada. Ressalto ainda a importância da entrevista, 

não só para esse estudo, mas como uma ferramenta importante para as investigações na área 

da educação e análise documental.  
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A partir desses destaques, descrever como se deu o processo de coleta de dados que 

serão analisados nos demais capítulos do estudo. Durante o desenvolvimento da pesquisa, a 

princípio, foram realizadas seis entrevistas com seis professoras que atuaram no Grupo 

Escolar Senador Antônio Martins, no período de 1971 a 1986. As professoras entrevistadas 

foram Sol, Lua, Terra, Vênus, Marte e Júpiter
17

. Logo no início da pesquisa, decidi que a 

entrevista da professora Júpiter não seria utilizada para este estudo devido ao fato de esta 

apresentar problemas de saúde e idade avançada - 97 anos. Embora tenha sido uma atriz 

importante no processo de constituição do grupo escolar, considero não incluí-la neste estudo, 

dadas as dificuldades de realização de entrevistas, tendo em vista seu estado de saúde. 

É importante ressaltar que todas as entrevistas foram gravadas em áudio e 

posteriormente transcritas.  Os resultados parciais deste estudo foram apresentados no Exame 

de Qualificação. Nesta etapa da pesquisa, apresento o trabalho descrevendo as práticas 

escolares das cinco professoras entrevistadas. Porém, por sugestão de um dos professores 

participantes da banca e por escolha própria, opto, para escrita do trabalho final de mestrado, 

utilizar somente as entrevistas da professora Sol. O motivo que me fez optar somente por uma 

das professoras entrevistadas inicialmente foi o fato de a entrevista dessa professora ter 

oferecido vários dados importantes, bem como pelo fato de a professora Sol ter ainda sob sua 

guarda um caderno de planos de aulas, produzido e utilizado por ela mesma no período ao 

qual este estudo se dedica. As entrevistas das outras professoras serão utilizadas em estudos 

futuros.  

Por meio da escolha de apenas uma participante para a escrita dessa pesquisa, este 

estudo pretende se utilizar da metodologia do estudo de caso, definido por Oliveira (2008, 

p.61) como: 

 

Uma estratégia metodológica do tipo exploratório, descritivo e interpretativo. (...) o 

método de estudo de caso é eclético. Por essa razão, ele pode ser trabalhado através 

das mais variadas técnicas e de métodos que facilitam a compreensão do fenômeno a 

ser estudado. 

 

 

 Observo que usar como metodologia o estudo de caso, tomando como exemplar a 

história de um único ator social, permite a exploração dos acontecimentos e suas respectivas 

interpretações, de acordo com OLIVEIRA (2008. p.63.), “por ser um método que permite 

                                                           
17

 Nomes fictícios dados às professoras entrevistadas. 
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uma investigação para preservar as características holísticas e significativas dos 

acontecimentos da vida real, tais como: ciclos de vida individuais”.  

Foram feitas duas entrevistas com a professora Sol, a primeira foi em caráter 

exploratório, com a finalidade de mapear as informações sobre o seu cotidiano na escola; na 

segunda entrevista, foi feito um roteiro com a finalidade de uma melhor orientação.  Nesse 

primeiro momento, a professora falou o máximo que podia e isso foi de suma importância 

para que pudesse obter o maior número de informações possíveis. Posteriormente, foi feita 

nova entrevista com a mesma, na qual procuro colher informações mais detalhadas e 

específicas sobre o tema de estudo, a saber: as práticas escolares constituídas pela professora 

Sol, na disciplina Comunicação e Expressão.  

A entrevista é uma ferramenta metodológica há muito usada em pesquisas no campo 

da Educação. Entretanto, é preciso tomar alguns cuidados. De acordo com Rosa Maria Heissel 

Silveira (2002. p. 120): 

 

Como instrumento largamente usado nas pesquisas em Ciências Humanas e, em 

especial, de Educação, ela frequentemente é tomada como simples técnica a ser 

dominada, sem que se proceda a um exame radical dessa concepção e de suas 

importantes implicações. 

 

 

Como podemos perceber pela citação anterior, a entrevista não pode ser observada 

apenas como uma técnica simples ou rasa, pois depende de um estudo aprofundado para sua 

utilização. Ela é uma ferramenta complexa, que se torna importante, visto que, por meio dela, 

acessei um grande número de informações que muitas vezes os documentos escritos não 

proporcionam. Sobre a importância da entrevista como ferramenta metodológica para a 

produção do conhecimento, THOMPSON (1992, p. 315) destaca que: 

 

As entrevistas, como todo testemunho, contêm afirmações que podem ser avaliadas. 

Entrelaçam símbolos e mitos com informação, e podem fornecer-nos informações 

tão válidas quanto as que podemos obter de qualquer outra fonte humana. Podem ser 

lidas como literatura, mas também podem ser computadas.  

 

 

Para a realização de entrevistas, Thompson (idem, ibidem) propõe a avaliação crítica 

do conteúdo da entrevista na condição de fonte de investigação histórica. No entanto, há a 

ressalva de que o pesquisador deverá filtrá-la, cotejá-la com outras informações e, uma vez 

passada pelo crivo de confiabilidade, torna-se possível usar as informações obtidas com as 

entrevistas como fontes. A entrevista permite trazer a dinâmica das relações humanas para o 

estudo, ao mesmo tempo em que pode produzir novas pistas sobre o objeto investigado, 
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exigindo a busca de outras fontes de pesquisa e, até mesmo, possibilitando o contato com 

outros documentos.  

A entrevista convida o sujeito entrevistado a falar com base na compreensão do que 

ele tem dos acontecimentos que ocorreram ao seu redor. Segundo Menga Lüdke e Marli 

André (1986, p. 34), ao fazer uma entrevista,  

 

[...] o entrevistado discorre sobre o tema proposto com base nas informações que ele 

detém e que no fundo são as verdadeiras razões da entrevista (...) a vantagem da 

entrevista sobre as outras técnicas é que ela permite a capacitação imediata e 

corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e 

sobre os mais variados tópicos. 

 

 

Portanto, essa ferramenta pode ser definida como uma conversa entre duas pessoas em 

que uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do 

outro, o entrevistado. Tais informações são obtidas por meio de um roteiro com pontos 

previamente estabelecidos, de acordo com uma problemática central, que deve ser seguida 

(HAGUETE, 1987). Nesta pesquisa, foram realizadas as entrevistas com as professoras a 

partir de um roteiro estabelecido previamente, em que busquei resgatar o cotidiano do ofício 

das entrevistadas. 

A utilização da narrativa dos atores como fonte de pesquisa em História da Educação é 

um assunto delicado, ou seja, “temos que reconhecer que estamos recebendo meramente o 

retrato que o informante tem de seu mundo” (HAGUETTE, 1987, p. 77). É necessário 

considerar que, no momento da entrevista, entram em jogo processos de rearticulação de 

elementos presentes na memória, em uma organização em que o pensamento preenche hiatos, 

torna lineares elementos multifacetados e ressignifica, a partir do presente, a experiência do 

passado, de modo a ocorrer uma reconstrução da história. Ecléa Bosi (1994, p. 407), 

argumenta que: 

 

É preciso reconhecer que muitas de nossas lembranças, ou mesmo de nossas ideias, 

não são originais: foram inspiradas nas conversas com os outros. Com o correr do 

tempo, elas passam a ter uma história dentro da gente, acompanham nossa vida e 

são enriquecidas por experiências e embates. Parecem tão nossas que ficaríamos 

surpresos se nos dissessem o seu ponto exato de entrada em nossa vida. Elas foram 

formuladas por outrem, e nós, simplesmente, as incorporamos ao nosso cabedal. Na 

maioria dos casos creio que este não seja um processo consciente.  

 

 

Ao recuperar as lembranças do passado vivido por sujeitos históricos, esta 

investigação tem como resultado a experiência significativa do passado que o entrevistado 
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guardou como elemento principal daqueles acontecimentos, conforme as ideias de Mailsa 

Carla Passos (2003). Apesar disso, considero que essa retomada do passado pode trazer outros 

benefícios para obtenção de informações.  

O resultado dessa experiência, por meio do contato entre o entrevistador e a 

entrevistada, é importante porque busca esclarecer o que está sendo dito pelo informante, pois 

os acontecimentos passados contados com base na memória, via de regra, não foram vividos 

identicamente segundo a percepção que se tem hoje deles. Assim, considero que “determinada 

experiência rememorada passa pela sensação que causou no momento vivido, acrescentada de 

tudo que aconteceu posteriormente, da distância do sujeito que se é no momento da 

lembrança, diferentemente daquele que se era no momento do acontecimento” (PASSOS, 

2003, p. 100-101). 

 É fundamental, para entender a configuração do contexto histórico relatado, 

compreender que a informação vinda do entrevistado é uma perspectiva sobre determinado 

acontecimento. A memória em relação ao passado pode sofrer mudanças em seu conteúdo, 

uma vez que, ao longo dos anos, os sujeitos entrevistados adquiriram cada vez mais 

informações ou simplesmente deixaram de pensar sobre o que viveram, podendo influenciar 

na construção de uma visão muito específica e repleta de vieses sobre o período histórico 

pesquisado.  

Outra ferramenta metodológica que utilizei para o desenvolvimento deste estudo foi a 

análise documental. Por meio do arquivo da escola, tive acesso a documentos de caráter 

administrativo, mas que não trazem informações sobre o cotidiano escolar.  Por meio desses 

documentos encontrados no arquivo da escola, obtive informações como nome dos 

professores, controle de frequência, nome dos funcionários, disciplinas que eram ministradas 

por cada professor, valores dos salários, entre outras informações, porém todas de caráter 

administrativo. Ressalto, porém, que o fato de esses documentos terem caráter administrativo 

não implica em uma não importância para este estudo.  

 O documento escrito possibilita ao pesquisador ampliar sua rede de informação. 

Sobre a importância desses registros históricos, Maria Elisabeth Blance Miguel (2007, p. 31) 

argumenta:  

 

Um arquivo ou a descoberta de novos registros que contenham informações 

sobre determinada instituição trazem sempre a expectativa da descoberta, a 

possibilidade de novos caminhos e podem até imprimir novos 

direcionamentos ao trabalho, apontando para novas interpretações. Para 

alguns autores, o arquivo é um nicho que contém não apenas registros e 

informações, mas também possibilita a sensação da descoberta do real.  
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O fato de os funcionários, professores e direção das instituições de ensino não darem 

tal importância àquela documentação, que nos traz informações que são construídas no seu 

cotidiano escolar, faz com que os estudos sobre suas características e principalmente a cultura 

escolar  sejam dificultados, especialmente quando se lida com pesquisas que se propõem a 

investigar um período que não pertence aos dias atuais. De acordo com Nailda Marinho da 

Costa Bonat (2005, p. 08): 

 

Ao se jogar fora a documentação de professores e alunos, personagens de 

uma nova história, cuja fala considera mais do que nunca a pesquisa realizada 

na ótica de novo paradigma de investigação, essa é prejudicada, pois, junto 

com esse material se joga fora uma possibilidade de se estudar o cotidiano, 

por exemplo, dessas escolas. 

 

 

Há muitas questões que obstam a guarda e a organização de um arquivo escolar, entre 

elas, a falta de divulgação da importância de se ter um arquivo organizado e completo, o 

pouco valor conferido aos documentos do cotidiano, a falta de treinamento para lidar com os 

mesmos, a falta de espaço e de condições econômicas das instituições educativas etc. Seria de 

grande importância que uma instituição de ensino mantivesse seu arquivo organizado e 

disponível para que os pesquisadores tivessem condições de obter informações sobre a 

instituição de ensino e os sujeitos que fizeram ou fazem parte de sua história. Ao mesmo 

tempo, não se pode guardar tudo e, muitas vezes, às instituições não são dadas condições para 

isso.  

O arquivo da Escola Estadual Senador Antônio Martins
18

, atualmente, encontra-se 

dividido em duas partes: na primeira, estão os documentos mais recentes dos alunos, em um 

armário de aço, na secretaria da escola. A segunda parte encontra-se debaixo de uma escada 

junto a materiais e instrumentos de limpeza, fantasias dos alunos e instrumentos de bandas 

musicais. Meu interesse se focalizou nessa segunda parte do arquivo. Para esse estudo, o meu 

interesse foi dirigido à segunda parte do arquivo. Para ter acesso aos documentos, tive que 

fazer um trabalho de organização e higienização dos documentos no arquivo da escola, até 

mesmo para conseguir manuseá-los naquele espaço.  

                                                           
18

A instituição escolar recebeu o nome de Grupo Escolar Senador Antônio Martins até o ano de 1980. A partir 

deste ano, veio a se tornar escola estadual, passando a oferecer também o ensino de 5ª a 8ª séries. 
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Nessa etapa da pesquisa, foi investido muito tempo. Em razão de uma reforma iniciada 

em 2009, esse arquivo foi colocado sob uma escada da escola, por ser considerado pela 

direção o melhor lugar para guardar os documentos. Em virtude dessa reforma, a escola se 

desfez de muitos documentos, por questão de falta espaço, antes que pudesse acessar o 

arquivo. Assim sendo, em decorrência da decisão de eliminação dos documentos considerados 

inúteis à escola, o arquivo está incompleto. Todavia, é possível comparar os documentos que 

se tinha antes da reforma com o que se tem atualmente com base no trabalho de pesquisa 

desenvolvido sobre a escola por Thaís Reis de Assis (2009). Nesse trabalho, foram 

pesquisados os primeiros sujeitos que fizeram parte da construção da história do Grupo 

Escolar Antônio Martins. O recorte cronológico da pesquisa de Assis vai de 1913, ano de 

fundação da escola, a 1930, e se insere no contexto da Primeira República. Produzidos nesse 

período, encontram-se, no arquivo da escola, os seguintes documentos: Atas de Instalação e 

Exames, Atas de Auditórios e de Leitura, Termos de Visitas Oficiais e os Cadernos de Pontos. 

Já na pesquisa à qual me dedico, iniciada no ano de 2011, os documentos obtidos foram os 

Livros de Pontos de Funcionários e Professores, Ata de Promoção e o Registro Escolar. 

Os Livros de Pontos de Funcionários e Professores datam de 1930 até os dias atuais, 

apesar de existirem algumas lacunas, como os anos de 1938, 1942 e 1947. Foi por meio deles 

que consegui mapear as professoras do período sobre o qual se debruça este estudo. Chamou a 

atenção, nos Livros de Pontos, a diferenciação ou denominação que era dada a alguns 

professores no período que tomo como recorte cronológico: professor de classe, professor 

auxiliar e professor do trabalho. Esses professores tinham variações em seus salários. Não 

consegui, entretanto, identificar pelos livros a diferença de função que cada um desses tipos 

de professores exercia dentro da instituição de ensino. 

Por meio do Registro Escolar, foram obtidas informações sobre os anos de 1950 a 

1976, tendo sido observada a falta de documentos entre 1952 a 1973. No entanto, consegui 

identificar os seguintes dados: nomes das professoras, séries em que determinada professora 

lecionava, turno, número de alunos que iniciava em uma turma que terminava e, por fim, as 

trocas de professores no decorrer dos anos letivos. Algumas professoras colocavam 

observações em relação aos alunos aprovados e reprovados. Por exemplo, em 1974, a 

professora Sol lecionava para a 4ª série, pela manhã. Essa turma foi iniciada com 35 alunos e 

finalizada com 28 alunos. 

As Atas de Promoção, que cobrem o período de 1943 a 1964, trouxeram informações 

como os critérios que o Grupo Escolar adotava para a aprovação do aluno. De acordo com as 

Atas, “o aluno deveria ter frequência legal, média 5, tanto de aproveitamento como de 



19 

 

procedimento” (Atas de Promoção de 1952, folha 8). As provas eram organizadas por 

comissões de diretoras, com a supervisão das inspetoras regionais e revistas também por 

comissões.  

Todas as fontes citadas não puderam ser retiradas da escola, sendo então, adotado o 

uso da câmera fotográfica digital a fim de que parte dos documentos encontrados fosse  

digitalizada e, posteriormente, analisada. De acordo com a diretora, existem mais documentos 

referentes à escola, mas, naquele período em que lá estive eles não poderiam ser 

disponibilizados por causa da falta de espaço e da reforma.  

A entrada no arquivo escolar em questão foi uma experiência que guarda relação 

estreita com as afirmações de Abreu Jr. (2003, p. 35):  

 

Mesmo não sendo obrigatória essa guarda, as escolas mantêm, em seus arquivos, ao 

longo dos anos, dois tipos de documentos: os referentes aos docentes, para 

comprovação de tempo de serviço e aposentadoria, e os boletins escolares, para a 

certificação do grau de escolaridade de alunos e ex- alunos. 

 

 

O contato com os documentos do arquivo da escola trouxe vários documentos, não 

havendo neles, contudo, informações sobre as práticas docentes, o objeto da presente 

pesquisa. Lá encontrei documentos que foram importantes para o entendimento da 

constituição da escola, nomes dos funcionários, tempo que permaneceram na escola, mas não 

suficientes para o entendimento das práticas docentes. Tendo em vista o seu caráter 

administrativo, tais fontes não foram produzidas com o objetivo de registrar o cotidiano das 

salas de aula.  

Mencionei, no decorrer deste capítulo, que um dos motivos pelos quais me decidi a  

prosseguir na pesquisa somente com a professora Sol  foi o de haver um caderno de planos de 

aulas que ela ainda tinha sob sua posse. Estudos sobre o campo da Cultura Material Escolar
19

, 

segundo Abreu Jr. (2004), são um campo fértil de investigações, embora seja um campo de 

estudo ainda recente, valorizando como objeto de estudo os materiais escolares, as práticas 

escolares e os sujeitos que estão ou já estiveram presentes no cotidiano de uma instituição 

escolar.   

Ao dar voz a esses sujeitos que fizeram parte da história de determinada instituição 

escolar, ao valorizar os materiais e as práticas escolares empregadas por esses, o pesquisador 
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 Este campo de estudo surgiu a partir da Nova História, nos anos de 1960. 
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procura investigar o cotidiano do ambiente escolar em que eles estiveram presentes. Segundo 

Abreu Jr. (2004, p.173), “os materiais têm um valor incontestável, pois é principalmente, 

através deles que se pode ressignificar a vida escolar em suas várias facetas: da composição e 

organização das salas de aulas”. Por meio da passagem citada, é possível perceber que a partir 

do material escolar, consegui me aproximar da situação vivenciada no período histórico 

tomado como referência, que muitas vezes os documentos ditos oficiais não permitem. 

A professora Sol foi a única das entrevistadas que guardou um caderno de planos de 

aulas. Este caderno é um raro exemplar da cultura material escolar do período tomado como 

estudo. De acordo com Antônio Viñao Frago (2008, p.15), 

 

[...] os cadernos escolares como fonte histórico-educativa são algo relativamente 

simples: trata-se de uma fonte, não menos complexa do que outras, que durante as 

duas últimas décadas vem figurando no cruzamento de três campos historiográficos 

relacionados, inclusive complementares, mas com diferentes enfoques e interesses.  

  

O caderno de planos de aulas da professora é referente à terceira série do ano de 1980. 

Na primeira página, é denominado como segundo caderno, ou seja, antes dele, no início do 

ano letivo, a professora havia feito uso de outro. Ele data de quatro de setembro de 1980, 

quinta-feira, a vinte e quatro de novembro de 1980, segunda-feira. O outro caderno, que 

cobriu o período de fevereiro a agosto, não foi mantido pela professora. 

O que pude perceber ao observar o material de planos de aulas da professora Sol foi 

que, por meio dele, ela fez uma tentativa de organização das disciplinas e das atividades que 

pretendia ensinar e desenvolver com seus alunos naqueles meses. Este caderno, de acordo 

com Abreu Jr (2004, p. 175), “já é em si mesmo um indício, uma pista para a compreensão do 

modo como se organizava a vida diária naquela escola”. Assim, é importante ressaltar que não  

podem ser avaliadas, por meio do caderno de planos de aulas elaborado pela professora, as  

suas práticas em sala de aula, pois não se pode afirmar que o que foi planejado no caderno foi 

efetivamente desenvolvido em sala de aula com os seus alunos. Sobre o fato de não se poder 

determinar a postura da professora frente ao cotidiano na sala de aula, retorno às reflexões de 

Michel de Certeau (2012, p. 87) em que afirma, com base no seu conceito de tática, que:  

 

Embora sejam relativas às possibilidades oferecidas pelas circunstâncias, essas 

táticas desviacionistas não obedecem à lei do lugar. Não se definem por este. Sob 

esse ponto de vista, são tão localizáveis como as estratégias tecnocráticas (e 

escriturísticas) que visam a criar lugares segundo modelos abstratos. O que distingue 

estas daquelas são os tipos de operações nesses espaços que as estratégias são 

capazes de produzir, mapear e impor, ao passo que as táticas só podem utilizá-los, 

manipulá-los e alterá-los. 
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O autor, em sua reflexão, aborda a possibilidade de como as atividades diversas 

presentes no ambiente escolar podem influenciar na conduta do professor frente à sala de aula. 

Por meio das estratégias pensadas e implementadas no cotidiano escolar, a professora 

investigada pôde elaborar seu plano de aula e, no dia a dia, ter improvisado para atingir os 

objetivos de ensino propostos pelo Estado naquele momento. 

 O termo a que nomeio de improvisação em um ambiente escolar, o autor CERTEAU 

(2012, p.96) determina como estratégias utilizadas pelo educador para conseguir 

desempenhar sua prática, nesse sentido, o autor argumenta que:  

 

As estratégias são, portanto, ações que, graças ao postulado de um lugar de poder (a 

propriedade de um próprio), elaboram lugares teóricos (sistemas e discursos 

totalizantes), capazes de articular um conjunto de lugares físicos onde as forças se 

distribuem. Elas combinam esses três tipos de lugar e visam a dominá-los uns pelos 

outros. Privilegiam, portanto, as relações espaciais. 

 

 

Outro documento utilizado para o desenvolvimento deste estudo foi um livro didático 

utilizado pela professora Sol. Por acreditar que o livro didático seja componente importante 

nas práticas docentes dos professores, durante a primeira entrevista feita com a professora Sol, 

perguntei sobre a questão do livro didático: como se dava a escolha, se fazia o uso e quais 

livros eram utilizados. A entrevistada respondeu que não se lembrava. Perguntei-lhe ainda se 

tinha algum material como livros, cadernos de alunos, cadernos de planos de aula ou qualquer 

outro material relacionado à escola. Como já mencionado, a professora afirmou que tinha um 

caderno de planos de aulas.  E foi ao folhear este caderno que consegui identificar o nome do 

livro usado por ela no ano de 1980, que se intitulava A conquista da Linguagem 3, de  Zélia 

Almeida
20

, editado pela Editora FTD S.A.  

Ao encontrar o nome do livro didático no caderno de planos de aulas da professora 

Sol, foi feita uma pesquisa no banco de dados LIVRES, da USP, que disponibiliza, via 

internet, parte do acervo da instituição. Nesse banco de dados encontram-se livros escolares 

brasileiros de 1810 a 2005. Na consulta realizada, tal livro não foi localizado. Após essa 

tentativa, várias buscas foram feitas até que eu pudesse encontrar uma edição em um sebo, na 

internet.  
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 Sobre autora será tratado no Capítulo III dessa dissertação 
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Após ter contato com o livro, julguei necessário fazer seu mapeamento para tentar 

entender o que era proposto pela autora.  Ressalto que a análise que fiz na dissertação tratou 

de um estudo histórico contextualizado, buscando entender como esse livro se insere naquele 

contexto e de que maneira foi utilizado pela professora. Observações mais detalhadas a 

respeito da fonte serão tratadas no Capítulo III desta dissertação.  

Logo, como ferramentas metodológicas para o desenvolvimento deste trabalho, que 

são os instrumentos utilizados para a coleta de informações, foram utilizadas as entrevistas e a 

análise documental, tanto dos documentos encontrados no arquivo da escola quanto do 

caderno de planos de aula e do livro didático utilizados pela professora Sol.  

 

 

1.3 Recorte cronológico da pesquisa 

 

O recorte cronológico da pesquisa desenvolvida abarca os anos de 1971 a 1987. A 

escolha se deu porque observei, a partir da Lei 5692/71
21

, a importância dada naquele 

momento ao ensino da língua nacional como conteúdo fundamental e obrigatório nas escolas, 

conforme o seguinte trecho da lei: 

 

No ensino de 1º e 2º graus, dar-se-á especial relevo ao estudo da língua nacional, 

como instrumento de comunicação e como expressão da cultura brasileira. O ensino 

de 1º e 2º graus será ministrado obrigatoriamente na língua nacional (BRASIL, Lei 

n. 5692/71). 
 

A lei 5692/71 foi uma reformulação da 4.024, de 1961, da qual derivou a nossa 

segunda lei de diretrizes e bases da educação nacional. É importante ressaltar que foi somente 

com a elaboração da lei 4.024 que tivemos o nosso primeiro conjunto de leis que 

normatizaram a educação no país, criando um sistema de ensino integrado em todos os seus 

níveis. Na República, em períodos anteriores a 1961, as normas da educação eram 

estabelecidas de acordo com cada Estado. De acordo com BICAS (2009, p. 278): “A Lei n 

5692, de 11 de janeiro de 1971, produziu uma das mais importantes reformas do ensino 

primário e secundário do país”. Entre as reformas impactantes, às quais a historiadora se 

refere, destacam-se a extensão do ensino obrigatório de quatro para oito anos e a questão da 

obrigatoriedade do ensino profissionalizante no Ensino Médio de 2º grau. 
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 Lei que fixou as diretrizes e bases do ensino de 1º e 2º graus. 
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Entre as várias reformas que a nova lei propunha esteve a criação da Resolução 

138/72
22

, que foi estabelecida pelo Conselho Estadual de Educação, a qual alterou o nome da 

disciplina Português para Comunicação e Expressão no ensino de Primeiro Grau. A partir do 

ano de 1987, a disciplina passou a ter outra designação, sendo denominada de Português. Tal 

mudança foi dada pela Resolução n. 362/87
23

. Ressalto que no contexto dessa mudança de 

nome da disciplina houve tentativas de alteração nas propostas do ensino desse conteúdo nas 

escolas.  

Tais marcos legais foram considerados como balizas para este estudo, constituindo o 

recorte cronológico da pesquisa. Todavia, considero que nem tudo o que é prescrito 

legalmente é praticado ou traz mudanças significativas e efetivas no cotidiano. Assim, neste 

estudo, considerei que havia uma tensão entre a temporalidade das determinações legais e o 

cotidiano da cultura escolar. Essa situação pode ser percebida, pois a nova lei em vigor, a de 

n. 5.692, passou por um período de transição, e os estabelecimentos de ensino no estado de 

Minas Gerais tiveram até o ano de 1975 para se adequar à nova lei.  

A Resolução n. 138/72 foi aprovada em 01 de fevereiro de 1972 e dizia que a 

educação geral se constituiria de um núcleo comum e outra parte diversificada que ficaria à 

escolha dos estabelecimentos de ensino. De acordo com o texto da lei:  

 

§1º.- O núcleo comum, de inclusão obrigatória nos currículos plenos, abrangerá as 

seguintes matérias:  

a) Comunicação e Expressão 

b) Estudos Sociais  

c) Ciências 

 

A denominação Comunicação e Expressão, no ensino de primeiro grau, manteve-se 

até o ano de 1987, quando, a partir da Resolução n. 362/87 de 02 de dezembro, a disciplina 

passou a ser chamada Português. De acordo com o Art. 2º da Resolução: 

 

Art. 2º- As matérias do núcleo comum são: 

I- no 1º grau, a serem, obrigatoriamente, ministradas em todas as séries: 

 

a) Da 1ª a 4ª série 

1- Português  

2- Estudos Sociais ou História   e Geografia 

3- Matemática 

4- Ciências, sob a forma de iniciação. 
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 Anexo 1 
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 Sobre esta resolução foi inserido trecho no corpo do texto 
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Pela leitura e análise das resoluções, pude observar as mudanças ocorridas na 

denominação da disciplina Comunicação e Expressão e na estruturação dos novos objetivos 

que o ensino da língua deveria atingir naquele momento.  Sobre esse aspecto, Émerson de 

Pietri (2012, p. 32) destaca que: 

 

[...] o fato de ter sido alterada sua denominação – não mais Língua Portuguesa, mas 

Comunicação e Expressão; de ter como base, para sua estruturação interna, a teoria 

da comunicação –, minimizando-se, em relação aos conteúdos, os conhecimentos 

próprios ao ensino gramatical tradicional; e de ter como objetivo formar cidadãos 

instrumentaliza-os para o mercado de trabalho, aptos para as exigências que o 

desenvolvimento econômico apresentaria, o que teria conferido caráter pragmático à 

disciplina. 

 

No período (1971-1987), o Brasil passava por um momento conturbado, de ditadura 

militar, o que me faz pensar sobre o nome dado à disciplina. Alguns motivos poderiam ter 

levado a essa nova estruturação da disciplina Comunicação e Expressão. Entre os motivos, 

PIETRE (2012) argumenta que o primeiro foi a expansão da escola pública, o segundo, a 

questão da valorização da língua naquele momento e o terceiro, as novas correntes 

linguísticas que nasceram na década de 1960. Esses motivos serão retomados e tratados de 

modo mais específico no Capítulo III dessa dissertação. 

Por fim, faz-se importante ressaltar que este estudo não tem o intuito de fazer 

julgamento em relação ao desenvolvimento das práticas escolares que as professoras 

realizavam em sala de aula. Reafirmo, mais uma vez, que se trata de um estudo histórico que 

busca compreender o que era valorizado e ensinado aos alunos naquele período e de que 

maneira o cotidiano escolar se relacionava com as determinações do Estado no movimento de 

reorganização do sistema escolar brasileiro. 
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CAPÍTULO II A Educação na Ditadura Militar: interferências de um tempo vivido pela 

professora Sol 

 

Neste capítulo, abordo alguns aspectos do período estabelecido como recorte 

cronológico da pesquisa, que compreende os anos de 1971 a 1986. O projeto é fazer uma 

explanação sobre o momento em que o país se encontrava com destaque para as ações 

educativas implementadas no período em um circuito maior de políticas sociais. Entendo que 

esses fatos ajudam a pensar as práticas realizadas pela professora em sala de aula. As questões 

políticas, econômicas e sociais que aconteciam e eram discutidas no contexto tomado como 

referência revelam que as décadas de 1970 e 1980, em que vivíamos um regime de ditadura, 

foram marcadas por rupturas políticas e reconfigurações sociais nascidas do anseio da 

sociedade brasileira em busca da liberdade de ação e de pensamento.  

Ao abordar o contexto da pesquisa, este capítulo traz parte da situação educacional 

vivida pela professora Sol. Serão apresentadas, dessa forma, características de atuação da 

professora, tomando como instrumento de análise o relato de seu cotidiano escolar. Essa 

professora foi uma atriz social importante na constituição da história e no ambiente escolar do 

grupo Senador Antônio Martins e, principalmente, na vida escolar de vários alunos que a 

tiveram como professora no município de Ponte Nova.  

 Ao abordar essas questões, tenho em vista duas percepções: a primeira diz respeito ao 

contexto da educação brasileira e a segunda relaciona-se às características da professora 

entrevistada - parte em que abordarei a vida da professora, salientando a trajetória que esta 

percorreu desde o seu nascimento até momento em que foi feita a segunda entrevista. No 

segundo momento do item 2 deste capítulo, focalizarei sua trajetória escolar, ressaltando os 

momentos da vida em que a professora esteve dentro do ambiente escolar, na instituição de 

ensino em questão.  

Tenho conhecimento, portanto, de que em vários momentos a trajetória de vida 

profissional da educadora se entrelaçam com sua vida pessoal, porém, acredito que, ao 

conhecer os caminhos percorridos pela professora, será possível traçar um perfil a respeito da 

mesma, de modo que será fundamental para o entendimento das reflexões sobre o 

desenvolvimento da sua prática escolar, em sala de aula. Em um primeiro momento, 

procurarei compreender sua formação humana para, em seguida, buscar compreender a sua 

atuação na qualidade de professora, no ambiente escolar. 
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2.1 O período histórico nacional 

 

Ao analisar o período em que se encontra o recorte da presente pesquisa, pode-se 

observar um momento conturbado, tanto no aspecto político quanto no econômico e social.  

As transformações ocorridas foram importantes para vários setores da sociedade brasileira, 

uma vez que os militares assumiram o governo no período de 1964 a 1985 e implantaram um 

regime autoritário e ditatorial, embora não esse período não seja visto de uma forma totalitária 

do ponto de vista histórico-formal. No entanto, conforme esclarece GERMANO (1994, p. 18):  

 

 o fato é que se configura uma hipertrofia do Executivo combinada a uma existência 

praticamente simbólica dos demais poderes, uma vez que estamos diante de um 

poder legislativo que não legisla e de um Poder Judiciário que não julga, mas que 

atuam conforme a vontade e a conveniência do Executivo.   

 

O período em que o recorte cronológico deste estudo está inserido corresponde àquele 

da Ditadura Militar, ou seja, uma forma de governo em que o poder político é controlado por 

militares. Porém, serão consideradas, principalmente, as características do período a que este 

estudo se dedica, qual seja, do início da década de 70 a meados da década de 80 do século 

XX. De acordo com Marcos Napolitano (1998, p. 04): 

 

No dia 30 de março de 1964, o Brasil foi dormir sonhando com as reformas sociais 

propostas pelo governo João Goulart. Na manhã seguinte, porém, a nação acordava 

com o rumor de um golpe de Estado realizado pelas Forças Armadas. A 

perplexidade e a surpresa tomaram conta de boa parte da sociedade brasileira, 

sobretudo dos setores identificados com as ideias nacionalistas.  

 

 

O Brasil esteve sob controle dos militares a partir de abril de 1964, tendo sido 

administrado pelas forças armadas até 1985. O golpe militar se deu sob o pretexto de controle 

dos avanços da esquerda brasileira que, naquele momento, era muito influenciada pelo 

socialismo. E, principalmente, pela situação crítica em que o país se encontrava naquele 

momento, que, de acordo com NAPOLITANO (1998, p. 09), se constituía em “uma 

combinação explosiva de crise econômica, crise política, crise social e crise militar criou um 

clima para o golpe”. 

 Uma série de fatores importantes na área política, cultural, social e econômica já 

estava acontecendo antes do golpe militar. Logo de início, ocorreu uma série de perseguições 

não só de ordem política, mas a todos aqueles que eram considerados contrários ao regime. 

De acordo com Francisco Carlos Teixeira da Silva (1990, p. 297): “A repressão abate-se, 
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também, sobre os intelectuais, artistas e estudantes. Peças teatrais de Bertolt Brecht e 

Frederico Garcia Lorca são proibidas em 1967”. E, principalmente, a perseguição ocorreu 

com os membros considerados os mais ameaçadores do regime político -   os  simpatizantes 

do Partido Comunista. 

 Nesse período, o país passou a ser administrado pelos atos institucionais, atos 

complementares, leis de segurança nacional e decretos secretos, que tinham um caráter 

centralizador na forma de atuação e autoritário, além de que se sobrepunham à Constituição 

Federal. Foram promulgados 17 atos institucionais que, regulamentados por 104 atos 

complementares, conferiram alto grau de centralização à administração e à política do país. 

Dos atos institucionais (AI) ordenados oficialmente, merece destaque o de número 5 
24

, ou 

seja, o quinto de uma série de decretos emitidos pelos governos militares
25

 nos anos seguintes 

ao golpe de 1964. O AI-5, forma como ficou mais conhecido, foi instituído em 13 de 

dezembro de 1968.  Segundo GERMANO (2000, p. 94), “nesse período o Estado tentou 

sufocar a sociedade civil, notadamente os segmentos que lhes faziam oposição, como os 

estudantes, os intelectuais e os trabalhadores”.  A partir desse momento, notou-se uma série 

de modificações sensíveis nas várias frentes de produção cultural por conta da repressão. 

Segundo ALVES (1985, p. 258), “as revisões radicais, observáveis de 1964 a 1969, foram 

envolvidas em um círculo de ferro, e nesse sentido a censura e a autocensura exerceram papel 

decisivo”. O AI-5 escancarou a censura e a repressão política e, segundo RIDENTI (2000, p. 

40): 

 

O caráter antidemocrático da ditadura civil-militar, iniciada com o movimento de 

1964, agravou-se, sobretudo nos anos posteriores à edição do AI-5, o “golpe dentro 

do golpe”, em dezembro de 1968. Com ele, os setores militares mais direitistas – 

que haviam patrocinado uma série de atentados com autoria oculta, sobretudo em 

1968 – lograram oficializar o terrorismo de Estado, que passaria a deixar de lado 

quaisquer pruridos liberais, até meados dos anos 70. Agravava-se o caráter ditatorial 

do governo, que colocou em recesso o Congresso Nacional e as Assembleias 
Legislativas estaduais... Com o AI-5, foram presos, cassados, torturados ou forçados 

                                                           
24

 O Ato Institucional n. 5 dava poderes extraordinários ao Presidente da República. Entrou em vigor no governo 

de Artur da Costa e Silva, suspendendo várias garantias constitucionais. 
25

 Os Atos Institucionais fazem parte de uma escalada autoritária entre os anos de 1964 a 1969. Segundo 

GERMANO (1994), ao se esgotar a ação do AI-1, outro Ato Institucional, o de número 2, seria assinado por 

Castelo Branco, em 17 de outubro de 1965, 24 dias após as eleições para os governos estaduais, vencidas por 

candidatos oposicionistas em Minas Gerais (Israel Pinheiro) e na Guanabara (Negrão de Lima). O AI-3 foi 

baixado em 6 de fevereiro de 1966, ainda em decorrência do resultado da eleição governamental do ano anterior, 

e estabelecia, entre outras coisas que, a partir de então, os governadores também seriam eleitos indiretamente 

pela maioria absoluta das respectivas assembleias legislativas. Segundo GERMANO (1994, p. 60), “isso 

praticamente transformava os governadores em interventores do governo federal, uma vez que os escolhidos 

haviam sido, de fato, aceitos e designados pelo poder executivo”. O Ato Institucional n. 04, baixado em 20 de 

novembro de 1965, viria complementar a Lei n. 4.740, de 15 de junho de 1965. Mais detalhes sobre os Atos 

Institucionais baixados no período da ditadura militar, conferir GERMANO, José  Wellington   (1994, p. 56-70). 
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ao exílio inúmeros estudantes, intelectuais, políticos e outros oposicionistas. O 

regime instituiu rígida censura a todos os meios de comunicação, colocando um fim 

na agitação política e cultural do período.  

 

 

Por outro lado, do ponto de vista econômico, o país vivenciava um processo de 

ascensão em que se buscava promover uma modernização, ainda que de forma questionável. 

Conservador, o processo de modernização
26

 pós-1964 consolidou o processo de urbanização 

em curso, industrializou setores estratégicos e estimulou a economia com um plano de 

desenvolvimento, que ficou conhecido por seu tom propagandista como “o milagre 

econômico”. De acordo com Napolitano (1998, p. 40), foi o “(...) nome dado pelos capitalistas 

internacionais para qualificar o período de retomada do crescimento econômico a uma taxa 

média de 10% ao ano, uma das maiores da história do capitalismo”. Nesse sentido, a ditadura 

dispôs de mecanismos de divulgação com um tom nacionalista e ufanista, promovendo 

propagandas políticas de combate às esquerdas, como o slogan “Brasil, ame-o ou deixe-o” e 

estimulou simbologias de apologia ao Estado. 

O período enfocado no presente estudo, de 1971-1986, pode ser entendido como 

aquele em que se buscavam uma identidade nacional e uma valorização da nossa cultura, com 

o intuito de que o país se afirmasse como uma grande nação. Esta talvez deva ser entendida 

como um anseio de parte da população, uma vez que, para o Estado, a questão esbarrava num 

limite de ordem material como a escassez de verbas para a educação pública. No entanto, o 

Estado brasileiro não se desinteressou pela educação, mas sua atuação se deu no nível do 

controle e da repressão.Uma frase do coronel Lázaro (apud Germano, 2000, p. 105) é 

elucidativa a esse respeito, em que afirma:  “se esta história de cultura vai nos atrapalhar a 

endireitar o Brasil, vamos acabar com a cultura durante trinta anos”. 

Ao mesmo tempo em que acontecia o ‘milagre econômico’ no país, outros 

acontecimentos se destacavam simultaneamente.  De acordo com GASPARI (2004 p. 13):  

 

Ao mesmo tempo, foi a época das alegrias da Copa do Mundo de 1970, do 

aparecimento da TV em cores, das inéditas taxas de crescimento econômico e de um 

regime de pleno emprego. Foi o “Milagre Brasileiro”. O Milagre Brasileiro e os 

Anos de Chumbo foram simultâneos. Ambos reais, coexistiram, negando-se. 

Passados mais de trinta anos, continuam negando-se. Quem acha que houve um, não 

acredita (ou não gosta de admitir) que houve o outro.  

                                                           
26

 O conceito de modernização, a meu ver, é um conceito complexo por abranger   diversas áreas, como, por 

exemplo, a política, a social e a econômica. No caso em questão, ela aparece associada às noções de progresso e 

civilidade, que se entrecruzam e conformam as representações e nos permitem compreender uma época e um 

espaço específicos.  
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Quanto à denominação “milagre econômico”, esta se deu em virtude de uma série de 

medidas governamentais que proporcionaram desenvolvimento e crescimento econômico 

significativos. Mesmo reconhecendo esse crescimento, é impositivo registrar que há 

controvérsias, dado que esse desenvolvimento somente beneficiaria uma parte da população. 

Essa situação, no entanto, não perduraria por muitos anos e aos poucos vai dando 

sinais de esgotamento do regime, que pode ser entendido como um marco para o início da 

decadência do período da ditadura militar. Sobre esse declínio, Germano (2000, p. 211) 

assevera que “o período que tem início com a posse de Ernesto Geisel em 1974 e se estende 

até o término do governo João Figueiredo, em princípios de 1985, expressa um longo 

processo de crise que conduziria ao declínio da ditadura militar”.  Ainda de acordo com 

Germano (2000, p. 95): 

 

No nível político, ocorre uma nova mudança na correlação de forças entre as 

diversas facções militares. Geisel, um subornista, assume o poder. Enquanto isso, as 

divergências no seio das próprias classes dominantes começam a se aguçar; assim, 

uma parte delas passa a engrossar as fileiras da oposição. Em 1974, são realizadas 

eleições, e o partido oposicionista, MDB, obtém significativa vitória em todo o país, 

fato que se repetiria em 1976, 1978 e 1982.  

 

À crise econômica interna somava-se a crise do capitalismo internacional, gerando a 

estagnação, o aumento do valor do petróleo e a crise fiscal do Estado. Nesse cenário, uma 

forte pressão recaiu sobre o regime militar, desestruturando seu apoio político. A sociedade 

civil se fortaleceu, ganhando condições para intervir coletivamente nas políticas públicas. 

Assim, de acordo com Napolitano (1998, p. 87), “durante a década de 80, que então se 

iniciava, o isolamento do governo se aprofundaria cada vez mais, em grande parte devido à 

situação econômica do país, que piorava a cada ano. O regime militar dava, enfim, sinais de 

declínio político”. Com essa situação, o país entra em um período de transição para a 

democracia, em que as pessoas saíam às ruas para protestar contra o regime ditatorial e exigir 

eleições diretas para presidente da República.  

É importante ressaltar que a população não aceitou as imposições do novo período. 

Além da situação econômica em que o país se encontrava, várias reivindicações ocorreram 

para que o movimento das forças armadas se enfraquecesse. Movimentos organizados pelos 

estudantes e pelos operários contribuíram muito para a definição desse período, pois, de 

acordo com Germano (2000, p. 96), “o protesto contra o Regime Militar se irradiou por toda a 

sociedade, atingindo o ápice com a gigantesca campanha pelas eleições diretas para 

Presidente em 1984”.  
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Como se pode observar, o período (1971-1986) foi um momento de grandes 

transformações sociais, políticas e econômicas no nosso país. Com tantas mudanças ocorridas 

em várias ordens e setores, no âmbito da educação não poderia ter sido diferente. Ainda em 

acordo com Germano (2000, p. 101) ”, tal período se caracteriza não somente como uma 

época de consolidação e apogeu do autoritarismo, mas também de realização de reformas 

institucionais, inclusive no campo da educação”. Foi nesse contexto político, cultural, social e 

econômico que a professora Sol desenvolveu suas práticas escolares, as quais me dedico a 

investigar neste estudo. Para melhor entendimento, no próximo item ressaltarei como se 

deram algumas mudanças ocorridas no âmbito da educação, no período em questão.  

 

 

2.1.1 As políticas educacionais implementadas no período de 1971-1986   

 

 Existem vários estudos que contemplam o período em questão e que mostram as 

transformações importantes ocorridas no cenário educacional do país. Inserida no circuito das 

políticas sociais, a Educação se destaca como uma área em que medidas efetivas deveriam se 

materializar, sobretudo as que viessem a promover a justiça social. Implementar políticas 

sociais era uma questão absolutamente relevante para o Estado, uma vez que os direitos 

políticos haviam sido suprimidos com o “golpe” de 1964. Para Germano (1994, p. 101), “tal 

período se caracteriza não somente como uma época de consolidação e apogeu do 

autoritarismo, mas também de realização de reformas institucionais, inclusive no campo da 

educação”. Mesmo tendo sido um período de ditadura, o momento trouxe implicações 

importantes para o âmbito da educação. De acordo com Marcos Cezar de Freitas e Maurilane 

de Souza Biccas (2009, p. 186):  

 

Mesmo nesse momento em que o regime militar recrudescia sua violência, Anísio 

Teixeira chegou a afirmar que o Brasil estava acompanhando os estágios de 

desenvolvimento próprios do mundo moderno, alcançando um grau de integração 

próprio e necessário à definitiva implantação da democracia. Não se trata de um 

elogio à ditadura por parte dele. O fato é que por vias tenebrosas o direito à 

educação estava se tornando um dos direitos constitucionais do cidadão brasileiro.  

 

Como se pode perceber, mesmo com as características marcantes do período, como o 

autoritarismo, a centralização do poder, a violência e, principalmente, a valorização de uma 

identidade nacional, surgiram leis importantes para a confirmação da consolidação da 

educação brasileira, como, por exemplo, a Lei n. 5.692, aprovada em 11 de agosto de 1971. 
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Esta Lei, que fixa as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, tramitou e foi aprovada 

em um período de trinta dias, “ressaltando-se a ausência de vetos por parte da Presidência da 

República, fato raro na legislação educacional em nosso país” (GERMANO, 1994, apud 

SAVIANI, 1987, p. 122). O país vivia, ao mesmo tempo, um clima de euforia impulsionado 

pela ideia de brasil-potência – afinal a economia crescia a taxa de 10% ao ano – e por outro 

lado, um clima de medo pela repressão do Estado. Ao situar o período, Germano (1994, p. 

159) traz informações relevantes acerca da situação política na qual o país se encontrava. 

“Estamos na fase áurea da repressão, num contexto em que começa a despontar uma 

oposição armada ao Regime. Apesar de o Estado se transformar em “Estado de 

terror”, é o momento em que obtém o maior grau de consenso e de legitimação 

social, não somente porque amplos setores da sociedade repudiavam as ações 

armadas, assaltos a bancos, sequestros e atentados empreendidos pela esquerda, mas 

também pelos êxitos da política econômica posta em prática pelo Governo”.  

 

 De acordo com o mesmo estudioso (2000, p. 94), “é nessa conjuntura que o Estado 

vai propor e institucionalizar a reforma da educação brasileira”.  Como lembra o próprio 

autor, não foram travadas disputas, uma vez que os partidários da escola privada foram 

contemplados, ficando preservado, da mesma forma, o ensino religioso. Tanto a Igreja 

Católica, que mantinha um quase monopólio dos espaços escolares, quanto os proprietários de 

colégios particulares em geral temiam o avanço regulador do Estado. A forma encontrada foi 

contornar as resistências permitindo a oferta do ensino religioso nos estabelecimentos 

públicos, conforme estabelece o Art. 7º, e para a iniciativa particular, ficou estabelecido, em 

lei, o amparo técnico e financeiro, conforme define o Art. 45,  

Art. 7º Parágrafo único: “O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá 

disciplina dos horários normais dos estabelecimentos oficiais de 1º e 2º graus”.  

Art. 45: “As instituições de ensino mantidas pela iniciativa particular merecerão 

amparo técnico e financeiro do Poder Público, quando suas condições de 

funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos de fiscalização, e a 

suplementação de seus recursos se revele mais econômica para o atendimento do 

objetivo”. Lei n. 5692/71. 

 

 

 Por outro lado, os partidários da escola pública e da ampliação de verbas para a 

educação estavam desarticulados, incorporados a outras formas de lutas, como, por exemplo, 

a derrubada do regime militar. A luta por reformas de bases, entre as quais as reformas 

educacionais, deu espaço a algo mais profundo, qual seja, a transformação estrutural. Segundo 

Germano (1994, p. 162):  

A conjuntura que precede a elaboração da Lei n. 5692/71 é [...] desprovida de 

mobilização e de demandas organizadas em favor da ampliação das oportunidades 
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de escolarização e de verbas para a educação ou qualquer outra reivindicação 

substancial nesse campo da vida social. Até mesmo os grupos radicalizados – cujos 

militantes eram originários em grande parte, senão na sua maioria, do movimento 

estudantil – abandonam, quase por completo, as bandeiras por eles defendidas nas 

suas seguidas manifestações públicas na década anterior. Na verdade, no pós-1964 – 

sobretudo no período 1969-1971 -, as questões educacionais e culturais quase não 

aparecem nos manifestos, programas e documentos políticos das várias organizações 

de esquerda que pretendiam revolucionar a sociedade brasileira.  

 

 

Como observa José Wellington Germano, os oposicionistas estavam desarticulados. 

Por outro lado, foi-se construindo um discurso que aliava a função de domínio à de direção. 

Temos, assim, o instrumento de domínio, caracterizado pela forte repressão política, e de 

direção, atrelado a um discurso que mascarava a realidade e que acabou por obter sucesso, 

ainda que passivo e eventual de significativos segmentos da sociedade. Há que se registrar, no 

entanto, que outras leis e reformas ocorreram no período, mas vou me ater à Lei n. 5692 não 

só pela sua importância no cenário educacional, mas principalmente por constituir-se do 

recorte cronológico desta pesquisa. Tal aparato legal consolidou as diretrizes da educação em 

nosso país, fazendo com que, pela segunda vez na história da educação brasileira, pudesse se 

falar em um sistema de educação no país
27

. 

Além da criação da segunda LDB, foram implementados, no ano de 1970, programas 

como o MOBRAL - Movimento Brasileiro de Alfabetização, que tinha o objetivo de 

alfabetizar a população urbana entre 15 e 35 anos que estava fora da faixa etária de 

escolarização, e a promessa de erradicar o analfabetismo no prazo de 10 anos no país (LIRA, 

2010). As movimentações ocorridas propiciaram a formação de uma consciência nacional 

sobre a educação, qual seja, a de garantir escolarização regular e alfabetização “eficiente” 

para a população, que deveria buscar a “modernização” para atender aos novos imperativos 

sociais. 

A partir da lei n. 5.692, foi garantido ao cidadão brasileiro o direito à educação 

mínima, que passou a ter oito anos de duração. Anteriormente a ela, a lei n. 4.024/61
28

 definia 

a faixa de escolarização mínima de quatro anos. Com as mudanças ocorridas na nova lei, 

                                                           
27

 A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a lei 4.024,  foi criada  somente em 1961, e  sua tramitação 

na Câmara dos Deputados e no Senado durou cerca de treze anos. Antes da aprovação dessa lei o sistema de 

educação  no país  era descentralizado, ou seja, cada Estado tinha  sua própria legislação de acordo com  sua 

diversidade. No ano de 1971, foi criada a lei n. 5.024, a segunda Lei de Diretrizes e Bases.  
28

 A lei n. 4.024 foi publicada em 20 de dezembro de 1961, pelo presidente João Goulart. Foi proposta pela 

Constituição de 1934, porém  o primeiro projeto de lei foi encaminhado ao legislativo no ano de 1948, ou seja, 

foram necessários treze anos para que a lei fosse publicada. (BICAS, 2009, p. 275) 
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houve modificações em relação aos objetivos da educação para o ensino de primeiro e 

segundo
29

 graus. Nesse sentido, de acordo com o artigo primeiro da Lei n. 5.692: 

O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a 

formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de 

autorrealização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente 

da cidadania.  

 

Ainda de acordo com os artigos n. 17 e 18, da lei n. 5.692/71, o ensino de 1º grau 

destina-se à formação da criança e do pré-adolescente, variando em conteúdo e método as 

fases de desenvolvimento dos alunos. Esse nível de ensino passou a ser a escolaridade mínima 

oferecida pelo governo aos alunos de 7 a 14 anos de idade. A partir daquele momento, o 

governo assumiria uma responsabilidade maior em relação à educação da população. Essas 

mudanças acarretariam outras de várias ordens, como, por exemplo, o número de professores, 

que deveria aumentar. 

A lei n. 5.962 priorizou, entre outras coisas, uma educação voltada para o mercado de 

trabalho, ou seja, uma educação profissionalizante, que se dava por meio de cursos técnicos. 

Nesse período, o Brasil começava a se destacar no setor industrial, mas não dispunha da mão 

de obra qualificada para a ocupação dessas vagas. De acordo com Xavier (1994, p.215), “a 

educação escolar passava a ter um papel chave na padronização da mão de obra composta por 

um contingente de pessoas vindas do campo e consideradas despreparadas para o trabalho na 

indústria”.  

  No período em questão, também ocorreu uma mudança no perfil da população 

brasileira. A consequente diminuição da população rural provocava um substancial aumento 

da vida urbana, fato que contribuiu para que a lei n. 5962/71 priorizasse o ensino técnico. O 

país possuía características tipicamente agrárias, concentradas nas zonas rurais do país. 

Assim, pode ser considerado como explicação para o fato o avanço da produção industrial, 

conforme afirma Silva (1990, p. 273):  

 

A maior e mais importante de todas as alterações é a inversão da relação 

campo/cidade, onde a população rural, em 1950, representava 64% da população 

total, e a população urbana, 36%, passando, em 1980, a primeira para 33% e a 

segunda para 67% da população total. O eixo econômico desloca-se, assim, do 

campo - cenário tradicional e secular da produção de riquezas para as cidades, com a 

explosão de megalópoles como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.  
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 Nomenclatura dada ao nível de ensino “secundário” a partir desse período. 
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Com o processo de inversão campo/cidade, a população rural veio para a cidade sem o 

preparo adequado para os novos desafios dos trabalhos encontrados. As pessoas que vieram 

da zona rural tinham conhecimentos específicos voltados para o campo, o que não se 

encaixava no setor industrial, que estava ascendendo no país naquele momento. Sendo assim, 

o país precisava de mão de obra especializada para o preenchimento de vagas no novo setor. 

De acordo com Romanelli (1994 p. 234), “era interessante para os meios empresariais que 

tivéssemos a mão de obra com alguma educação e treinamento, bastante produtiva e, ao 

mesmo tempo, barata.” Assim, a inserção do ensino profissionalizante nas escolas públicas 

entrava em sintonia com os interesses empresariais, qualificando e oferecendo ao mercado a 

mão de obra demandada pelas empresas. Ainda de acordo com Germano (2000, p. 166), essa 

situação “demonstra a intenção de proporcionar uma ‘igualdade de oportunidades’, ao se 

preocupar com o ensino primário e médio expressando o seu interesse em melhorar as 

condições de vida das grandes massas”.   

Outra característica importante da Lei n. 5.692/71 foi a mudança do nome em relação 

aos níveis de ensino: de ensino primário para ensino de primeiro grau. Junto ao processo de 

mudança do nome aconteceu, também, a alteração no número de anos em relação a essa 

modalidade de ensino, uma vez que o antigo ensino primário abrangia as quatro primeiras 

séries e já o ensino de primeiro grau abrangia oito séries. A partir dessa mudança, há um 

aumento no número de anos oferecidos, na escola, aos alunos.  Isso leva a acreditar que houve 

uma preocupação por parte do governo em melhorar o grau de escolaridade oferecido à 

população, enfatizando, assim, a importância dada não só à mudança do nome, mas também 

ao aumento no número de anos oferecidos pelo governo. Sobre isso, Souza (2008, p. 261) 

analisa, 

 

A extensão da escolaridade era vista por boa parte dos educadores e administradores 

do ensino como uma necessidade imperiosa e inadiável. A integração do primário 

com o ginásio passou a ser aceita como a medida mais adequada para a constituição 

da escola fundamental de oito anos.  

 

 Como se pode observar, as reformulações ocorridas na lei já eram questionadas e 

esperadas por vários estratos da sociedade. O Quadro 1 mostra a síntese do currículo de 1º e 

2º graus com o propósito de esclarecer o que foi dito anteriormente sobre as mudanças 

ocorridas no seu currículo.   

Quadro I- Síntese do currículo de 1º e 2º graus 
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Núcleo 1 – 

Comunicação e 

Expressão 

2 – Estudos 

Sociais 

3 – Ciências 

 

 

 

 

1º grau 

 

 

 

Atividades  

1ª, 2ª, 3ª, 4ª 

e 5ª séries 

1 – 

Comunicação e 

expressão  

1 – integração 

social  

 1 – Iniciação às 

ciências  

 

 

 

 

 

 

Área de 

estudos  

6ª, 7ª e 8ª 

séries 

 

 

1 – Língua 

Portuguesa  

2 – Estudos 

Sociais  

1 – Matemática  

2 – Ciências  

 

 

 

 

 

 

 

 

2º grau 

 

 

 

 

Disciplinas  

1ª, 2ª, 3ª e 

4ª séries 

1 – Língua 

Portuguesa  

 

2 – Literatura 

Brasileira  

1 – Historia  

 

2 – Geografia  

 

3 Organização 

Social e 

Política 

Brasileira  

1 – Matemática  

2- Ciências Físicas 

e Biológicas  

  

Fonte: Estes dados foram retirados do livro História da Educação no Brasil, de Otaíza de Oliveira 

Romaneli (2008), e organizados por mim. 
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Como se pode observar, o processo iniciava-se logo no ensino de 1º grau que, além da 

formação geral, passou a proporcionar a iniciação ao trabalho. Logo, o aluno era incentivado a 

desenvolver suas habilidades logo primeira fase. Ainda de acordo com Romanelli (2008, 

p.239),  

[...] uma vez concluído o ensino de 1º grau, o educando já está em condições de 

ingressar na força de trabalho, se isso lhe for necessário, já que, nesse nível, ele tem 

uma formação que, se não o habilita [....] lhe dá uma iniciação para o trabalho.  

 

 Assim, o currículo proposto pela lei n. 5692 ficou dividido em duas partes: uma com 

um núcleo comum e outra com o núcleo diversificado. A parte do núcleo comum era 

obrigatória em todos os estados do país. Já a parte diversificada deveria ser considerada 

segundo as especificidades de cada Estado ou região. A parte comum ficaria sob a 

responsabilidade do Conselho Federal de Educação - CFE
30

, enquanto que a parte 

diversificada, sob o Conselho Estadual de Educação - CEE. A esse respeito Romanelli (2008, 

p. 239), esclarece:  

[...] o CFE foi incumbido de fixar as matérias do núcleo comum para cada nível, 

limitando-se, no entanto, à definição dos seus objetivos e à sua amplitude, e de fixar 

também o mínimo a ser exigido em cada habilitação profissional para o 2º grau. Os 

CEE ficariam incumbidos de relacionar as matérias que comporiam a parte 

diversificada do currículo.  

 

A parte diversificada do currículo proposto pela nova lei, que era elaborado pelo CEE, 

dava autonomia para as instituições de ensino se adequarem às disciplinas de acordo com a 

especificidade de cada escola. De acordo com Lira (2010, p. 62), “no ano de 1972, o CFE 

emitiu pareceres
31

 decisivos para o ensino de 1º e 2º graus, complementando assim a lei n. 

5.962”.  

Esse processo se concretizava com a finalização do curso técnico oferecido no ensino 

de 2º grau nas escolas. Segundo a legislação, ao terminá-lo, o educando estaria pronto para 

ingressar no mercado de trabalho, oferecendo, dessa forma, as habilidades técnicas que 

adquiriu com a formação que lhe foi oferecida na escola. A valorização e a priorização do 

ensino técnico no 2º grau nas escolas predominaram até o início da década de 1980. No ano 

de 1982, a exigência da profissionalização é eliminada pela lei federal n. 7.044/82. Todavia, a 

                                                           
30

   O Conselho Federal de Educação – CFE é o órgão consultivo máximo destinado a assessorar o ministro na 

administração e direção da educação nacional. Foi criado em 11 de abril de 1931, por meio do decreto n. 19850.  
31

 Entre eles, podemos citar os de números  45/72, 871/72 e 339/72. 
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partir dessa determinação, volta a prevalecer no país o ensino de caráter geral, com um 

currículo centrado na cultura científica (SOUZA, 2008).   

A Lei n. 5692 prevaleceu vigente até o ano de 1996, quando foi reformulada e criada a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9.394, aprovada em dezembro de 

1996, e que está em vigência até o momento. Ao analisar as leis n. 5692 e a n. 9.394, 

verifiquei que elas não propõem inovações sobre o ensino de qualquer disciplina dos 

currículos adotados, tampouco de Língua Portuguesa. Quando a educação brasileira foi regida 

pela lei n. 5692, não consegui identificar o nome do documento que propunha essas 

mudanças
32

. Atualmente, elas são propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCN
33

, pelos Conteúdos Básicos Comuns – CBCs, de abrangência nacional e estadual, 

respectivamente. 

 

2.1.2 A educação vivenciada na cidade de Ponte Nova 

 

Ao ter uma noção de como se deu a educação no contexto nacional, no período em 

questão, é importante ter em mente como era a aplicação da legislação no âmbito da Educação 

a partir de uma cidade do interior do Estado de Minas Gerais (Ponte Nova), em um grupo 

escolar específico (Grupo Escolar Senador Antônio Martins). Trata-se, no primeiro caso, de 

analisar a Resolução n. 138/72 que alterou o nome da disciplina de Língua Portuguesa para 

Comunicação e Expressão nas séries iniciais do primeiro grau. No segundo, a intenção recai 

sobre a forma de organização da educação na cidade de Ponte Nova
34

 naquele período.   

Para o desenvolvimento desse item, pesquisei as leis elaboradas entre os anos de 1971-

1986, no Estado de Minas Gerais e do município de Ponte Nova, que foram procuradas nos 

sites da Secretaria Municipal de Educação, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e 

Câmara Municipal de Ponte Nova. Especificamente, nestes sites não foi encontrada  nenhuma 

informação sobre a Resolução 138/71. A resolução que propõe a mudança da nomenclatura da 

disciplina foi encontrada em informativos fornecidos pelo Estado para conhecimento e 

                                                           
32

  No primeiro momento da pesquisa, quando entrevistei outras professoras, uma delas faz menção a este 

documento. Embora tenha sido contundente na afirmação, a educadora não conseguiu detalhar a proposta. 

Empreendi, então, uma busca nas superintendências de Ponte Nova e Ouro Preto e, em conversas com as 

inspetoras  mais antigas na função, elas se recordaram, mas não foi encontrado nenhum exemplar nos arquivos. 

 
34

De acordo com os dados oferecidos pelo site do IBGE, na cidade de Ponte Nova os setores da agricultura e do 

comércio se constituíram, por muitos anos, como as principais fontes de renda da cidade. No setor da agricultura, 

os produtos que mais se destacavam eram a cana-de-açúcar, em maior proporção, e o café, em menor  proporção. 

Somente no início da década de 70 do século XX foram  iniciadas  atividades no setor da indústria.   
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divulgação das novas leis publicadas na época. Este informativo sobre o qual tive acesso me 

foi emprestado por um funcionário da Superintendência Regional de Educação de Ouro Preto. 

A legislação exposta no site da Câmara Municipal de Ponte Nova mostrava os 

decretos, as leis, as resoluções, os decretos legislativos e as portarias do legislativo. Todavia, 

parte dessa legislação não englobava o período a que este estudo se dedica, visto que os 

decretos disponíveis referiam-se aos anos de 2001 a 2011, às leis de 1967 a 2011, às 

resoluções de 2001 a 2011, aos decretos legislativos de 2001 a 2011 e às portarias do 

legislativo de 2001 a 2011. Portanto, para este item só foram analisadas as leis que não 

estavam distribuídas por temas - elas se encontravam todas juntas, o que dificultou, em parte, 

a pesquisa. 

Mesmo não tendo encontrado outras leis, além das Resoluções n. 138/72 e n. 362/87, 

que falassem a respeito da mudança do nome da disciplina Comunicação e Expressão, julguei 

importante observar como se dava a elaboração das leis a respeito da Educação naquele 

período. É importante ressaltar que, nesse período, a educação no país já era centralizada 

Estava em funcionamento a lei n. 5692, lei de diretrizes e bases, que era seguida por todos os 

estados e municípios do país. As leis elaboradas nos estados e nos municípios foram 

adaptações feitas de acordo com a realidade de cada um, em consonância com a Lei de 

Diretrizes e Bases. No Estado, o órgão responsável pela Educação nesse período eram as 

Delegacias de Ensino, que eram divididas por regiões e, por sua vez, cada uma delas era 

responsável pelas escolas existentes nos municípios que lhes pertenciam como comarca. Já 

em Ponte Nova, havia um departamento responsável pela educação no município, que recebeu 

o nome de Departamento de Educação, Cultura, Saúde e Bem-Estar Social. Nesse 

departamento, havia uma pessoa coordenando cada área em específico. 

A elaboração de uma lei nem sempre é acatada pelo sistema simultaneamente devido a 

alguns fatores. Muitas vezes uma lei é criada, mas demora um pouco para vigorar. No caso 

específico do Grupo Escolar Senador Antônio Martins
35

, por estar em uma cidade do interior, 

a aplicação demorou ainda mais, como irei explanar à frente. A Lei n. 4.024
36

, em seu artigo 

88, fez referência à educação de excepcionais
37

. Este artigo nos informa que a “educação de 

excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação a fim de 

integrá-los na comunidade” (Lei n. 4.024/ 61). Ao verificar a legislação referente à educação, 

                                                           
35

 O grupo escolar Senador Antônio Martins, além de ter sido a primeira instituição de ensino do município de 

Ponte Nova, também foi a primeira nessa modalidade de ensino.   

36
 A lei n. 5.692 não faz nenhuma referência a essa modalidade de ensino.  

37
 Nome utilizado no corpo da lei n. 4.024.  
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no site da Assembleia de Minas Gerais, encontrei a lei n. 9116/1985, que propunha a criação 

de uma sala de recursos
38

 nas escolas da rede estadual para alunos que comprovassem 

necessidades auditivas, visuais e físicas
39

.   

Como pude observar, a primeira lei que definiu as diretrizes da educação do país fez 

referência à modalidade de ensino em questão, enquanto que a segunda, não.  Somente no ano 

de 1985, no estado de Minas Gerais, foi elaborada uma nova lei que efetivou a proposta da 

primeira. Embora implantada, a lei não garantia a criação imediata dessa sala de recursos, 

podendo ocorrer em algumas escolas primeiro que em outras. Tal lei foi aplicada de maneira 

mais rápida no município de Ponte Nova, pois, no dia 02 de fevereiro de 1986, foi inaugurada 

a sala de recursos no grupo escolar em questão, pela administração de Hélio de Carvalho 

Costa. Por meio dessa pequena exemplificação, pude perceber que existia um diálogo entre a 

esfera estadual e o município de Ponte Nova, que se caracterizou como um fator positivo para 

o melhoramento da educação no município.   

Ainda para exemplificar o diálogo efetivo existente entre a esfera estadual e a 

municipal, observei várias leis elaboradas no período, no município de Ponte Nova. Escolhi 

três, em anos diferentes, que me chamaram a atenção. A primeira é a lei n. 951/1973
40

, que 

criava a Biblioteca Municipal de Ponte Nova
41

 e firmava convênio com o Instituto Pátrio do 

Livro. A iniciativa sugere ofertar aos alunos um contato direto com a leitura e, 

principalmente, o incentivo a ela. A segunda é a lei n. 1013/1974
42

, que autorizava a criação 

de uma escola na zona rural do município. A terceira lei que me chamou a atenção, de n. 

1.117/1978
43

, é a que firmou um convênio entre o município de Ponte de Nova e o Estado de 

Minas com o objetivo de melhorar e expandir o ensino de primeiro grau na cidade.  

Com a elaboração dessas leis, houve a intenção da administração municipal junto ao 

Estado em oferecer uma educação de qualidade à população. Ou, mesmo que a intenção não 

fosse esta, mas de oferecer subsídios que dessem condições de uma educação de melhor 

qualidade à população.  

                                                           
38

 No ano de 1985, foi criada a lei n. 9116, que estabelecia que as escolas mantidas pelo Estado deveriam 

oferecer suporte a crianças que tivessem alguma deficiência. A partir dessa lei, foi criada a sala de recurso no 

Grupo Escolar Senador Antônio Martins. Esta sala é um ambiente destinado a atender alunos considerados 

especiais. No caso específico da instituição em questão, eram atendidos alunos com deficiência auditiva e visual. 

A sala de recursos atende nos dias atuais, alunos cegos e surdos. 
39

 Considerei   excepcionais alunos com necessidades visuais, auditivas e físicas. 
40

 Anexo 2 
41

 A Biblioteca Pública Municipal foi inaugurada no dia 08 de janeiro de 1976, porém até os dias atuais não tem  

sede própria. Sua permanência se dá em lugares cedidos ou alugados pela prefeitura. Hoje, parte dessa 

biblioteca, localiza-se em um pequeno cômodo cedido pela Câmara Municipal da cidade de Ponte Nova. 
42

 Anexo 3 
43

 Anexo 4 



40 

 

Outra lei que merece destaque para mostrar como se encontrava a educação no 

município de Ponte Nova foi a de n. 1013/74, que autorizou a criação da Escola Municipal 

Antônio Castro de Resende, na Fazenda Esperança. Com a criação desta escola, entendo que a 

administração municipal estava empenhada em oferecer maior número de vagas à população 

daquele distrito. 

 E a terceira foi a lei n. 1.117/1978, que firmou convênio entre o estado e o município 

visou aumentar o número de vagas oferecidas à população e a melhorar a qualidade do ensino 

primário. Como se pode observar, as análises feitas até o momento sugerem uma 

intencionalidade do município em se articular com o estado de forma efetiva, indicando uma 

preocupação em melhorar o ensino na região.  

De acordo com dados da Superintendência Estadual de Ensino, nesse período, o 

município de Ponte Nova contava com onze instituições de ensino, sendo nove na zona 

urbana e duas na zona rural.  Dessas onze instituições, quatro eram da rede privada e o 

restante era mantido pelos poderes públicos, tanto estaduais quanto municipais. Entre as 

quatro escolas pertencentes à rede privada, uma das instituições de ensino era de nível 

superior
44

 e a outra escola oferecia o curso técnico em Contabilidade
45

.  

Outra situação que destaca a consonância entre as esferas municipal e estadual foi a 

inauguração do Colégio Pontenovense na cidade, no ano de 1972. Este colégio pertencia à 

rede particular de ensino do município. Nele, era oferecido somente o segundo grau, 

compreendendo o curso técnico em Contabilidade e o curso de Magistério. A lei n. 5.692 tem 

como uma das suas características mais relevantes a ênfase ao curso técnico. Nesse sentido, a 

partir dessa necessidade no mercado de trabalho, foi criada uma escola que ofertasse o curso 

técnico à população no município de Ponte Nova.  

Em meados da década de 1970, o setor industrial vai aparecer no contexto da 

economia do município, pois até então o município de Ponte Nova tinha uma economia 

voltada para o setor da agricultura. O grupo escolar Senador Antônio Martins desde a sua 

fundação, no ano de 1913, até os dias de hoje, sempre pertenceu ao Estado de Minas Gerais, 

por isso sempre foi mantido e administrado por ele. Em momento algum, na constituição de 

sua história, houve intervenção do município. Neste estudo, procuro demonstrar como foi  a 

educação na cidade de Ponte Nova, interior de Minas Gerais, com intuito de compreender as 

práticas escolares e a atuação da Professora Sol. No item abaixo, mostrarei como se deu a 

                                                           
44

 Esta instituição de ensino superior recebia o nome de Fundação Acácio Martins. Oferecia os cursos de Letras, 

História, Geografia e Ciências. Fechou no ano de 2006 por questões administrativas.  
45

 O nome desta instituição de ensino era Colégio Pontenovense. Ele foi fechado no final da década de 1980. 
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trajetória de vida dessa professora, que foi importante para a constituição da história do Grupo 

Escolar Senador Antônio Martins. 

 

 

2.2 Sobre a professora Sol: uma trajetória de vida dedicada ao ensino 

 

Como já foi dito anteriormente, é importante ter conhecimento de como foi a trajetória 

de vida pessoal e escolar da professora Sol para compreender a sua atuação e entender as suas 

práticas escolares na condição de professora. Para tanto, foram feitas duas entrevistas na casa 

da professora pesquisada, local definido por ela mesma. A primeira ocorreu no dia 06/08/2012 

e a segunda, no dia 12/01/2012, ressaltando que mantive contato com a professora durante 

todo o período desse estudo, seja para uma conversa formal ou apenas para pequenos 

esclarecimentos. A professora Sol nasceu na cidade de Ponte Nova, no ano de 1946. Seus pais 

tiveram dez filhos, seis mulheres e quatro homens, sendo ela a filha mais velha. Seu pai 

trabalhava como produtor rural em uma fazenda na região e sua mãe cuidava dos afazeres do 

lar e dos filhos. Seus pais frequentaram pouco a escola, sendo que sua mãe estudou até a 

segunda série do ensino primário e seu pai até a primeira série. Quando criança, morava em 

uma pequena casa na cidade cedida pelo patrão de seu pai. O empréstimo dessa casa à sua 

família se caracteriza como uma forma de pagamento pelos serviços prestados pelo seu pai na 

fazenda. Sobre isso, ela afirmou, em sua entrevista: 

 

O papai trabalhava na fazenda do Dr. Vasconcelos. Trabalhou lá muitos anos... Ele 

trabalhava muito... muito mesmo. Eu lembro que ele saia cedo de casa, de 

madrugada para lá. Ele era como se fosse um braço direito do Dr. Ele confiava 

muito nele, para tudo. Para mexer com dinheiro, pagar os outros funcionários.  

Quando precisava, ele pegava no pesado também. Eu não sei quanto o papai 

ganhava, mas éramos dez filhos. A casa em que a gente morava era do Dr. 

Vasconcelos. O papai podia trazer tudo lá da fazenda: frutas, verduras, frango...
46

 

 

Vinda de uma família sem condições financeiras favoráveis, a professora Sol iniciou 

sua vida escolar aos sete anos, na Escola Nossa Senhora Auxiliadora. Para ingressar na 

instituição, a entrevistada contou com uma importante ajuda da D. Silvia, esposa do patrão de 

seu pai, que envidou esforços no sentido de colaborar com os estudos da entrevistada. Nesse 

aspecto, há que se destacar a importância desses agentes produzidos na/pela sociedade. Me 
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refiro a essas senhoras que ocupavam lugar de status na sociedade, seja por terem um aporte 

de recursos financeiros ou pelo potencial de contato com agentes do Estado.   

A Escola Nossa Senhora Auxiliadora funcionava, à época, em regime de internato e 

externato, sendo que a entrevistada estudou em regime de externato
47

. Julgo importante fazer 

um pequeno apanhado sobre a fundação dessa instituição de ensino na cidade de Ponte Nova, 

que foi tão importante para a formação da professora Sol e de tantas outras pessoas que 

tiveram a oportunidade de estudar lá.  

Segundo a entrevistada, toda sua trajetória escolar foi feita nessa instituição de ensino, 

com bolsas de estudos, dadas as condições financeiras de sua família.  A educadora sempre 

estudou com bolsas cedidas pela escola, visto que seus pais não tinham uma condição 

socioeconômica favorável para o pagamento das mensalidades da escola para os dez filhos. O 

pagamento de estudos para um filho em detrimento de outro era algo que a família não 

aceitava, condição dificultada por se tratar de uma família numerosa. O interesse pelos 

estudos, demonstrado nas brincadeiras e observado pela esposa do patrão do pai, conforme 

relata a entrevistada, foi algo que somaria e, por vezes, até definiria sua matrícula em uma 

instituição escolar do porte da Escola Nossa Senhora Auxiliadora. Dos dez irmãos, todos 

tiveram a oportunidade de frequentar a escola, sendo que oito concluíram o segundo grau. 

Desses oito, cinco concluíram em escolas públicas e somente três concluíram o segundo grau 

na Escola Nossa Senhora Auxiliadora, também por meio de bolsas de estudos. Sobre isso, ela 

comentou, 

 

A Dona Silvia era minha puxa-saco... ela achava engraçado eu brincar de escolinha 

com os meus irmãos. Houve  irmão meu que aprendeu a ler e escrever comigo. 

Depois que fui para o colégio aí o que eu aprendia lá eu ensinava para eles em casa. 

Quando estava na época de entrar na escola, eu ia para o grupo, aí a Dona Silvia foi 

e conversou para mim lá no Colégio das Irmãs e eu consegui a bolsa
48

. 
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Sobre a fundação da escola na cidade de Ponte Nova, DIAS (2016, p. 83) afirma que: No dia 6 de abril de 

1896, as  Irmãs Maria Cousirat, Oliva Facchini, Irmã Rosina Pomati, Irmã Veridiana Godoy, Ir. Dolores Petazzi, 

Ir. Paulina Heytman, acompanhadas pelo Padre Carlos Peretto e do Reverendíssimo Padre Agostino Zanella, 

partiam de Guaratinguetá e depois de vários dias de viagem chegavam à Vila de Ponte Nova, para dar 

continuidade à obra iniciada  por D. Luis Lasagna, uma escola para jovens. Após a chegada das freiras, deu-se 

início à estruturação do novo estabelecimento de ensino  na cidade de Ponte Nova. Como podemos perceber, 

desde o início de sua fundação, esta escola teve um caráter religioso e nos dias atuais ainda mantém essa 

característica. A inauguração da escola ocorreu no dia 01 de maio de 1886, porém o Estado só oficializou seu 

funcionamento no ano de 1898. A primeira turma de normalistas formadas foi no ano de 1903.  
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Essas irmãs, às quais a professora Sol fez referência, estudaram na Escola Nossa 

Senhora Auxiliadora
49

 também por meio de bolsa de estudos conseguida com influência da 

Dona Silvia, na época. Elas se formaram e se tornaram professoras profissionalmente, sendo 

que duas delas lecionaram no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora até se aposentarem. Dos 

dez filhos, quatro se formaram professores, quatro concluíram o segundo grau e somente dois 

filhos não finalizaram os estudos. Um dos irmãos estudou até a sexta série e o outro até a 

oitava série. Todas as mulheres concluíram o Ensino Médio, porém duas não atuaram na 

docência. Uma delas, depois de casada, fez o curso de Contabilidade e a outra possui um salão 

de beleza. Os irmãos, que não concluíram os estudos à época, o fizeram por escolha própria, 

na concepção da entrevistada. Essa questão que deve ser problematizada, uma vez que ao dar 

prosseguimento à fala, informa que eles fizeram a escolha pois preferiram iniciar a vida 

profissional mais cedo para poderem ajudar o pai nas despesas da casa. 

A professora Sol fala de si própria caracterizando-se como muito dedicada e aplicada 

enquanto aluna. Afirma não gostava de ter chamada a atenção pelos professores, e que, em 

função disso, procurava estudar muito. Segundo ela, “só tirava 10”. Em sua fala, percebi que 

pelo fato de estudar por meio de bolsa de estudos a cobrança era maior, não só por parte da 

escola, mas também por si mesma. Ainda de acordo com sua fala, o aluno que estudasse por 

meio de bolsa de estudos deveria manter um bom desempenho.  

A matéria com que mais se identificava era a matemática. Como já foi dito, desde 

criança, por ser a filha mais velha, ensinava seus irmãos mais novos as lições por meio de 

brincadeiras cotidianas. Sobre isso, relatou:  

 

Nos fundos de casa, havia um quintal enorme, lá nós arrumamos uma escola. Parecia 

uma escola de verdade: ela tinha quadro e cadeiras. O quadro era uma tábua em que 

eu escrevia as lições com carvão do fogão à lenha. Na hora de sentar, alguns 

sentavam no chão e outros nos troncos que papai serrava para  a gente. Só eu que era 

a professora. Era porque eu sabia mais
50

.  

 

Nesse espaço criado e montado pela professora Sol, junto de seus irmãos, é que 

aconteciam as brincadeiras, que, de certa forma, contribuíam para o aprendizado de todos os 

que estavam envolvidos naquele contexto. A atividade desenvolvida no quintal de sua casa 

reafirma que a contribuição para a formação e aprendizado não só se processava em 
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 Colégio das Irmãs é o nome utilizado pela professora Sol durante as entrevistas. Naquele período, o nome 

dessa instituição de ensino era Escola Normal Nossa Senhora Auxiliadora.  
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ambientes escolares, com seus alunos, mas com os seus irmãos também. Essas brincadeiras 

cotidianas podem ser consideradas sua primeira experiência como professora e podem ter 

contribuído para a escolha da profissão.  

Casou-se em 1966. Teve três filhos: duas meninas e um menino. Todos os três filhos 

tiveram a oportunidade de estudar, porém, somente dois fizeram o terceiro grau. Uma das suas 

filhas fez o curso superior de Ciências Contábeis, em uma faculdade particular na cidade de 

Ponte Nova, mas não exerce a profissão de formação por questões de escolhas próprias. 

Trabalha hoje em outro segmento, no comércio e possui uma filha, neta de Sol. O filho, que é 

o mais novo, cursou Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Viçosa. Hoje trabalha 

em uma empresa prestadora de serviços para a Petrobras. Defendeu a sua dissertação de 

mestrado em janeiro de 2011 e mora na cidade do Rio de Janeiro. A outra filha finalizou o 

segundo grau e não fez curso superior. Hoje ela não trabalha fora do ambiente doméstico, 

ficando por conta dos afazeres da casa e cuidando de seus dois filhos. Sobre a formação de 

seus filhos, a professora Sol afirma:  

 

Eu gostava do grupo, [em que lecionava] mas nunca deixei meus meninos estudar lá. 

Eu sabia que eu era uma boa professora, mas as outras, eu sei lá...Eu fazia de tudo 

para ser a melhor professora. Eu recebi vários convites para trabalhar em escola 

particular. Só que eu nunca quis. Meus meninos sempre estudaram no Colégio das 

Irmãs. Eu passava um aperto... As duas meninas, uma era muito inteligente, mas a 

outra não gostava de escola de jeito nenhum. Foi uma luta para terminar o 2º grau. 

Agora o menino é o meu orgulho! Nunca me deu trabalho. Ele saiu daqui e foi para 

Viçosa, lá ele só tirava dez também
51

. 

  

 

Chamou-me atenção o fato de a educadora não permitir que seus filhos estudassem em 

escolas da rede pública, inclusive, no grupo escolar em que trabalhava, a ponto de fazer 

grandes esforços para sustentara situação de mantê-los em uma escola da rede privada. Outro 

ponto que pode ser destacado no trecho da entrevista acima é o fato de a professora Sol fazer 

o possível para se destacar no ambiente escolar como uma profissional competente. Ainda 

observando a sua fala, percebe-se que ela se sente orgulhosa pelas práticas escolares 

realizadas por ela naquele ambiente escolar e admite esse reconhecimento por meio dos vários 

convites que lhe foram oferecidos por instituições de ensino da rede privada. Todavia, o que 

chama a atenção foi o fato de a mesma nunca ter aceitado os convites que lhe foram ofertados. 

Sobre este fato, ela esclarece em sua entrevista: 
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Eu gostava do grupo. Eu achava aquela escola a mais bonita da cidade... até mesmo 

mais bonita do que o Colégio das Irmãs. Eu sentia orgulho de trabalhar lá. Aqui 

havia duas escolas particulares: a dos Padres e a das Irmãs. Trabalhar lá era mais 

chique, mas eu gostava mesmo era de cá. E eu dava aulas para meus alunos como se 

estivesse dando lá
52

. 

 

 

O fato de ter recebido convites para trabalhar em instituições privadas significa um 

reconhecimento de seu trabalho. A entrevistada aposentou-se em 1998. Atualmente, passa 

seus dias cuidando dos afazeres da casa, do seu marido, que também é aposentado, e de um 

dos seus netos que fica sob seus cuidados para que a filha possa trabalhar. Auxilia o neto nas 

tarefas que são solicitadas pela escola para fazer em casa, sendo que sente muita dificuldade 

ao ensinar a ele, pois as professoras, atualmente, segundo ela, ensinam de forma diferente do 

que ela fazia no período em que atuava.  

A educadora fez referência, principalmente, ao ensino da matemática. Sobre esta 

passagem, ela disse em sua entrevista: “eu ensinava tabuada para os meninos decorando. E 

punha eles para estudar. Toda segunda eu tomava deles e aí se errasse....” 
53

. O que podemos 

perceber através da fala da professora, é  que existia uma certa rigidez em relação ao ensino 

de matemática, principalmente a tabuada.  

 

2.3 A trajetória profissional da educadora 

 

A professora Sol formou-se em 1965 no curso de magistério, na Escola Nossa Senhora 

Auxiliadora. De acordo com a entrevistada, antes de finalizar o curso de Magistério, 

conseguiu seu primeiro emprego em uma escola da zona rural, onde trabalhou por dois anos. 

Para se deslocar até essa escola, pedia carona às pessoas que passavam de carro ou de 

caminhão por aquele caminho. Contou que seu primeiro ano em sala de aula foi de muita 

dificuldade, pois achava muito diferente do que aprendeu durante a sua formação e a forma 

que atuava em sala de aula. Para aprender o ofício de ser professora e melhorar a sua prática, 

baseava-se em professores mais antigos que já trabalhavam na escola e assim se aprimorava a 

cada dia. Essa estratégia de socialização profissional da professora é uma entre as diversas 

formas a que esses profissionais precisam recorrer, uma vez que não raro havia professores 

em início de carreira principiar suas atividades em zonas rurais, em turmas multisseriadas ou 

até mesmo com alunos que apresentam dificuldades cognitivas de aprendizagem.  Os 
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professores ao se depararem com essa realidade escolar sofrem um “choque”, o que, às vezes, 

faz com que considerem essa fase inicial a pior de suas carreiras. 

Ser professora não era o que queria, mas na época foi a opção que lhe foi oferecida, 

conforme relata Sol. O seu desejo era trabalhar em bancos, pois achava que ser bancária era 

uma profissão de destaque na sociedade. Considerava ser a opção mais próxima para quem 

tinha uma condição socioeconômica como a da sua família. Nesse sentido, essa foi a 

formação que foi possível naquele momento, afirma a professora, mas, para os pais era uma 

profissão importante. Percebi esse fato no momento da entrevista em que a professora Sol 

relembra o dia da sua formatura,  

 

No dia da minha formatura, você não imagina o tamanho da felicidade do papai e da 

mamãe, foi no dia 18 de dezembro. A irmã marcou a data no meio do ano. A minha 

mãe fez roupa nova para todos os meus irmãos. O meu vestido era o mais bonito. 

Veio uma fazenda, um pano de fora para mim. Foi a dona Fiota que costurou... ela 

só costurava para pessoas ricas, mas o papai se esforçou e ela fez o meu vestido
54

. 

 

 

 Como afirmamos, o início de sua carreira foi em uma escola da zona rural, em um 

distrito da cidade de Ponte Nova, chamado Pontal. Porém, a entrevistada afirma que não 

estava satisfeita com a situação da época, devido às muitas dificuldades que encontrou para 

chegar até o local de trabalho, principalmente, em épocas de chuvas. Por isso, no ano de 1967, 

fez o concurso na área de educação do Estado de Minas Gerais para atuar como professora e 

foi aprovada, sendo nomeada para o Grupo Senador Antônio Martins, no final daquele ano. 

Permaneceu no grupo escolar durante 31 anos. Desses 31 anos de dedicação, 22 anos foram 

em sala de aula, os outros anos trabalhou na Secretaria da Escola na função de servidora 

técnico-administrativa. Exerceu outras funções como supervisora e vice-diretora, mas por um 

período curto
55

. Desses 22 anos em sala de aula, sempre lecionou para a 3ª série
56

. A escolha 

por lecionar nesta série, a princípio, ocorreu de forma aleatória, quando tomou posse no 

concurso em que foi aprovada. Durante alguns anos foi uma exigência da entrevistada manter-

se nessa série. Depois manifestou interesse em lecionar em outras séries, porém não 

encontrava professoras com as quais pudesse trocar de turma com ela. Aposentou-se no ano 

de 1998. 
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Após 22 anos em sala de aula, no grupo escolar em questão, exercendo o ofício de 

professora, preferiu mudar de função. Sentia-se cansada. E como havia a possibilidade de 

professores assumirem funções administrativas sem interferir nos rendimentos mensais, ela 

fez esta opção. Sobre essa etapa na sua vida profissional, a professora Sol disse: 

 

Estava cansada, você não imagina! Sala de aula é bom, mas cansa. Eu sempre 

trabalhei com a terceira série. Eu pedia para mudar para outra série, mas eles não 

deixavam. Na escola, era assim, cada um com sua série e eu me cansei. Havia     ano 

que a gente pegava uma turma boa, mas havia  ano que não. Queria tanto sair da sala 

de aula que inventei de ser vice-diretora. Sobre esse assunto, eu não quero falar 

porque tive muita decepção 
57

·.  

 

  

Uma característica que observei nas entrevistas com a professora Sol e também nas 

entrevistas anteriores com outras professoras que lecionaram no grupo escolar Senador 

Antônio Martins, já comentadas, foi o período de tempo em que as professoras se mantinham 

na mesma série. A professora Sol, por exemplo, durante os vinte e dois anos em que atuou no 

grupo como professora, lecionou apenas para uma única série. Esse fato também se repetiu 

com outras professoras que atuaram na instituição de ensino em questão. Sobre essa 

passagem, ela comenta: “Eu não aguentava mais dar aula para a 3ª série, me sentia cansada. O 

livro que usava eu já conhecia de trás para frente e de frente para trás. As atividades ficavam 

repetidas!
58

”.  

Depois que terminou o curso de Magistério no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, a 

professora Sol não quis prosseguir nos estudos. Justificou essa atitude por dois motivos: a 

dificuldade que era naquela época para fazer um curso superior e por questões familiares. No 

período em que a professora finalizou o curso de Magistério, a cidade de Ponte Nova ainda 

não tinha nenhuma instituição de ensino superior. Para fazer um curso superior, ela teria que 

se deslocar para outra cidade, o que não seria possível pelo fato de ter-se casado e constituído 

família logo finalizado o curso. Mas a professora Sol fazia os cursos que eram oferecidos pela 

Delegacia de Ensino
59

, nas escolas, naquele período. Sobre isso, ela disse,  

 

Com um mês de casada, já engravidei da primeira filha, da Cristina. Logo em 

seguida, vieram os outros dois. E assim a situação ficou mais difícil para conciliar 

minha família com a escola. O meu marido não gostava que eu trabalhasse fora, por 

isso eu tinha que dar conta de tudo para não ouvir amolação. Vim morar nessa casa 
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perto da escola, assim qualquer coisa que acontecia eu dava uma corridinha aqui. 

Sempre trabalhei um turno só
60

.  

 

 

O que pude perceber pela fala da entrevistada é que, mesmo exercendo uma atividade 

profissional fora do lar, o que para a época não era muito comum, ela se preocupava muito 

com as atividades familiares/domésticas. O fato de sempre ter trabalhado em um só turno 

justifica o que foi dito. Ao trabalhar somente em um turno, ela teria mais tempo para se 

dedicar, não só às suas atividades profissionais, mas também às suas atividades domésticas. 

Uma estratégia utilizada pela professora que auxiliou no seu intento de permanecer na 

profissão foi a compra de uma casa em um local próximo ao trabalho, com a finalidade de 

facilitar suas atividades domésticas.  

Mesmo tendo um pouco de dificuldade no início de sua carreira, a professora Sol não 

se arrependeu da profissão que exerceu durante os 31 anos de trabalho, sendo que desses, 22 

foram em sala de aula e o restante em outras funções, sempre na escola. Depois que saiu da 

escola, não retornou mais ao local. Relata em sua entrevista que durante todo o tempo em que 

esteve inserida naquele ambiente escolar, procurou desenvolver suas atividades e funções com 

muito afinco. A respeito disso, a professora assevera:  

 

[...] sentia saudades da escola, dos alunos, daquele ambiente ali. Vira uma rotina! 

Tanto que quando me aposentei tive problemas de depressão. Tive que tomar 

remédio e até ir ao psiquiatra e ao psicólogo, mas nunca senti vontade de voltar 

àquela escola. Nunca me arrependi de ser professora, mas se fosse começar tudo 

hoje, não queria ser professora. Acho que a escola piorou muito nos últimos anos. 

Na minha época, não era isso aí não!
61

.  

 

 

O fato de a professora Sol não ter retornado à escola, à qual dedicou o seu trabalho 

durante tantos anos, me chamou atenção, principalmente, pelo fato da sua casa ser bem 

próxima à escola. O motivo que a levou a se afastar do ambiente escolar foi por achar que não 

fazia mais parte daquele contexto, sentindo-se deslocada. Quando se aposentou, em 1998, a 

professora Sol não saiu imediatamente da escola, continuou a trabalhar durante mais um ano e 

dois meses na mesma escola, por meio de um contrato, pois se sentia muito nova para 

encerrar suas atividades.  
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Ao finalizar o período do contrato, já estava cansada e estressada das atividades 

desenvolvidas, por isso, decidiu finalizar suas atividades naquela instituição de ensino. Um 

fator que a levou a tomar essa decisão foi uma mudança administrativa
62

 que ocorreu na 

época. Na função administrativa, que sempre exerceu, ao sair da sala de aula, ela era 

responsável por fazer a folha de pagamento dos funcionários da escola, porém com a 

mudança, a folha de pagamento passou a ser feita pela Delegacia de Ensino. Ela passaria 

então a desenvolver outra função na secretaria daquela escola. A partir disso, optou por sair 

definitivamente e segundo sua própria concepção, aposentou-se nova. Pensou na possibilidade 

de lecionar em escolas da rede privada de ensino, porém seu marido não permitiu. Diante 

desse fato, optou por se afastar de vez das atividades exercidas e se dedicar somente ao lar. 

Ao tomar essa decisão, a professora Sol teve outra atitude, desfez-se de quase todo o 

material didático (livros didáticos, livros de histórias, cadernos, cadernos de planos, 

atividades, folhas) que tinha em sua casa, jogando-os fora. Sobre isso, a professora relatou 

que:  

 

Meu marido achou que era doida! Eu cheguei em casa e fui descendo papel. Era 

tanta coisa que nem eu sabia que havia tanta coisa. Muitos livros que a gente 

ganhava das editoras, atividades mimeografadas que guardava de um ano para o 

outro. E era livro nas caixas, na estante, no armário. Guardei uma coisinha ou outra. 

Fui para o quintal da minha casa e coloquei fogo em tudo. Para que guardar tanto 

papel? 
63

. 

  

 

Essa postura demonstrou a intenção da educadora de encerrar uma etapa da sua vida. 

Mesmo tendo essa atitude, a professora Sol se recorda com grande afeto de alguns alunos e 

momentos vividos no cotidiano escolar. Em relação aos seus alunos, foi possível perceber, 

durante as entrevistas, que sempre teve uma postura muito firme, não permitindo que tivessem 

atitudes em desacordo com as regras impostas pela sociedade daquele período. Exigia dos 

mesmos uma postura ética diante de algumas situações colocadas no ambiente escolar, como 

pontua: 

 

Eu sempre fui muito brava. Agia com meus alunos como se estivesse corrigindo os 

meus filhos. Eu tinha por muitos deles o carinho que tinha pelos meus filhos. Às 
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 - Procurei na Superintendência de Ensino de Ponte Nova a resolução que determinava essa mudança, porém 

não obtive sucesso.  
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 Entrevista feita com a professora Sol  no dia 12/01/12 

 

 



50 

 

vezes, eu exagerava, mas eu queria sempre o bem deles. E hoje quando eu vejo que 

muitos dos meus alunos se tornaram médicos, advogados e, principalmente, 

“pessoas de bem”, me dá uma satisfação muito grande 
64

. 

 

 

Durante as entrevistas, a professora relembrou várias passagens que fizeram 

referências a algumas situações que vivenciou com seus alunos no ambiente escolar, no 

período em que esteve em sala de aula. Entre elas, destaquei uma das que mais me chamou a 

atenção. Segundo ela:  

 

coisa de menino...um dia dois alunos, eles eram repetentes, brigaram antes da aula 

por causa de bombinhas... essas bombinhas que eles chamam de ‘cabeça de nego’. 

Eu estava vindo na calçada da minha casa na hora que vi aquela cena: um ia matar o 

outro. Menina, eu não sei de onde eu tirei tanta força! Eu separei a briga. Coloquei 

os dois para dentro da escola. Eles ficaram no primeiro horário todo, os dois, de 

castigo virado para o quadro. Depois do recreio era aula de Português e eu estava 

ensinando eles a escreverem carta, pois eles tiveram que escrever uma carta para o 

outro pedindo desculpas.  E se não escrevesse não ia embora. Eles escreveram. E 

você acredita que eles são amigos até hoje?
65

  

 

 

Ao mostrar como foi a atuação profissional da professora Sol no grupo escolar, em 

questão, julguei importante fazer esse pequeno apanhado sobre algumas passagens da sua 

trajetória de vida para que o leitor tenha uma noção de alguns momentos bons ou até mesmo 

de dificuldades vivenciadas por ela naquele ambiente escolar. Essas passagens só puderam ser 

resgatadas por meio de suas lembranças, pois nenhuma outra fonte, além das entrevistas, 

poderia fornecer esses dados com tanta riqueza de detalhes sobre a vida da professora. No 

capítulo seguinte, também de forma sucinta, trarei fragmentos das práticas escolares 

realizadas por ela. Esses fragmentos foram baseados em seu caderno de planos e no livro 

didático utilizado por ela no ano de 1980.    
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Capítulo III As práticas escolares da Professora Sol 

 

No Capítulo III, apresento os resultados obtidos em relação às práticas escolares da 

disciplina Comunicação e Expressão, desenvolvidas pela professora Sol, no período de 1971 a 

1986. Busquei compreender essas práticas tendo em vista os dados fornecidos pela professora 

em entrevistas, sendo, na medida do possível, associados aos dados obtidos no caderno em 

que a entrevistada preparava seus planos de aula. Nesse sentido, empreguei como tema central 

de investigação para este estudo, a análise do trabalho de ser professor, procurando valorizar 

as experiências docentes em torno das práticas escolares.  

A experiência do trabalho docente com todo o seu aparato fundamentado em práticas 

escolares, utilizadas durante a vida profissional, foi entendida como um elemento importante 

de formação, capaz de valorizar o papel dos saberes da experiência dos professores em meio a 

outros saberes ou práticas que também são valorizados. Acredito que os estudos sobre as 

práticas escolares desenvolvidas pelos professores, dão vozes a esses sujeitos, valorizando sua 

atuação como docente.   

 Na década de 1990, foi
 

anunciado um período de ressignificação da voz dos 

professores, ou seja, uma valorização das práticas para além das escolares - todas aquelas que 

faziam parte do cotidiano escolar desses profissionais. Assim, eles passaram do estatuto de 

objeto das análises para o de sujeito, proliferando os estudos sobre trajetórias e outros 

métodos biográficos. O objetivo é o de ressignificar o mundo dos professores na perspectiva 

de que “o ingrediente que vem faltando é a voz do professor” GOODSON (1992, p. 69). 

Segundo este autor, deve-se reconhecer o ambiente sociocultural em que os professores estão 

inseridos, daí a importância de valorizar as histórias de vida dos professores e práticas 

escolares, sendo que para uma análise completa desses autores, sua vida e obra não poderiam 

ser esquecidas.  

É importante lembrar, mais uma vez, que no início deste trabalho, foram selecionadas 

cinco professoras que lecionaram no grupo escolar, no período pesquisado (1971- 1986); 

porém no decorrer do estudo optei por manter somente a professora Sol. Isto porque ao 

pesquisar as práticas escolares da professora que lecionou nas décadas de 70 e 80 do século 

XX, busquei compreender de que maneira era ministrada a disciplina de Comunicação e 

Expressão, especificamente, na 3ª série do primeiro grau
66

. Na época, a denominação 

Comunicação e Expressão era dada somente às quatro primeiras séries do ensino do primeiro 
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 O motivo da escolha da série para este estudo se deve ao fato de a professora Sol ter lecionado na mesma série 

na grande maioria dos anos que esteve na escola enquanto tal.  
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grau, haja vista que a partir da 5ª série do primeiro grau até o 3º ano do segundo grau, a 

disciplina se chamava Língua Portuguesa.  

A investigação foi feita por meio de coleta de dados em fontes orais e escritas. As 

informações obtidas por meio dos documentos escritos foram localizadas no arquivo da escola 

e em documentos encontrados nos órgãos públicos responsáveis pela educação em Minas 

Gerais, como as Superintendências Regionais e as Secretarias Municipais de Educação, e de 

alguns materiais didáticos utilizados pela professora Sol, como o seu caderno de plano e o 

livro didático. A coleta de fontes orais foi feita em entrevistas com a professora. No período 

em questão, a professora de uma determinada série era responsável por ministrar todas as 

disciplinas do currículo, porém, neste estudo, optei por analisar somente as práticas escolares 

da professora Sol em relação à disciplina Comunicação e Expressão.  

Assim, este terceiro capítulo será composto por três itens: o primeiro abordará as 

mudanças ocorridas na disciplina Língua Portuguesa, nas décadas de 70 e 80 do século XX; o 

segundo tratará dos materiais didáticos e escolares utilizados pela professora no decorrer de 

sua prática escolar em relação à disciplina Comunicação e Expressão, ressaltando, mais uma 

vez, que entre esses materiais utilizados por ela se destacam o caderno de planos de ensino e o 

livro didático; o terceiro item aprofundará o conteúdo do livro didático “A conquista da 

Linguagem” - obra mencionada pela educadora, utilizada ao longo da sua prática escolar no 

grupo escolar Senador Antônio Martins.
67

 

 

 

3.1 As mudanças ocorridas na disciplina Língua Portuguesa nas décadas de 70 e 80 do 

século XX. 

 

  Do início da década de 1970 até meados da década de 1980, ocorreram algumas 

mudanças na constituição do currículo básico proposto, especificamente, da disciplina Língua 

Portuguesa. Essas mudanças se deram em âmbito nacional. Segundo Émerson de Pietri (2012, 

p. 18), “nos anos finais da década de 1970 e anos iniciais da década de 1980, no Brasil, 

mudanças na disciplina de Língua Portuguesa foram anunciadas em dois fatores principais”. 

Os dois fatores a que o autor fez referência foram a criação da lei n. 5692/71 e a inserção dos 

novos conceitos provenientes da área da Linguística.  
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 Na entrevista com a professora Sol, ela não consegue lembrar-se de quanto tempo utilizou este livro.  Ao 

analisar o caderno de planos de aulas, foi possível perceber que ela utilizou este livro no ano de 1980. 
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Com a criação da referida lei, houve uma intervenção do Estado no currículo, em que 

a instituição de ensino e o professor teriam mais liberdade para propor atividades na parte 

diversificada do currículo, coerentes com a realidade de cada região do país, e, 

principalmente, levar em consideração a situação em que cada aluno se encontrava. Justifico 

essas proposições tendo em vista o Art. 4º da lei 5692/71, que diz:  

  

Art. 4º Os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo comum obrigatório 

em âmbito nacional e uma parte diversificada para atender, conforme as 

necessidades e possibilidades concretas, às peculiaridades locais, aos planos dos 

estabelecimentos e às diferenças individuais dos alunos. 

 

 

O currículo proposto ficou dividido em duas partes: uma com um núcleo comum e 

outra com o núcleo diversificado. A parte do núcleo comum era obrigatória em todos os 

estados do país. Já a parte diversificada deveria considerar as especificidades de cada estado 

ou região. A parte comum ficaria sob a responsabilidade do Conselho Federal de Educação - 

CFE
68

 e a parte diversificada, sob o Conselho Estadual de Educação - CEE. A instituição de 

ensino, necessariamente, não era obrigada a seguir as orientações do CEE em relação à parte 

diversificada do currículo; ela possuía autonomia para decidir quais atividades ou práticas 

escolares seriam desenvolvidas com os seus alunos. No caso específico do grupo escolar 

analisado, a atividade da parte diversificada do currículo era a aula de canto
69

. A esse respeito, 

Romanelli (2008, p. 239) comenta,  

[...] o CFE foi incumbido de fixar as matérias do núcleo comum para cada nível, 

limitando-se, no entanto, à definição dos seus objetivos e à sua amplitude, e de fixar 

também o mínimo a ser exigido em cada habilitação profissional para o 2º grau. Os 

CEEs ficariam incumbidos de relacionar as matérias que comporiam a parte 

diversificada do currículo. E os estabelecimentos ainda tiveram o direito de propor 

matérias para o seu currículo que não constassem das listas de opções dos Conselhos 

de Educação.  

 

 Coube ao CEE fixar as matérias do núcleo comum, o que foi feito pelo Parecer n. 

853/71 e Resolução n. 8/71. No Estado de Minas Gerais, por meio da resolução n. 138/72, 

aprovada em 1/02/72 e publicada em 17/02/72, as disciplinas que compunham o currículo 

básico eram Comunicação e Expressão, Estudos Sociais e Ciências nas quatro primeiras séries 

do primeiro grau, sendo essas disciplinas subdivididas por áreas. Essa observação foi feita por 

meio do Art. 3º dessa resolução:  
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   O CFE é o órgão consultivo máximo destinado a assessorar o Ministro na administração e na direção da 

educação nacional. Foi criado em 11 de abril de 1931, pelo decreto n. 19850.  
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 Esse dado foi retirado do Livro de Ponto encontrado no arquivo da escola. 
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I- Serão obrigatórias em todas as séries: 

a) em Comunicação e Expressão: Língua Portuguesa e Educação Artística. 

b) em Estudos Sociais: Geografia, História, Educação Moral e Cívica e 

organização  Social e Política do Brasil 

c) em Ciências: Matemática, Ciências e Programas de Saúde. 

 

A respeito das mudanças ocorridas em relação à disciplina Língua Portuguesa, a 

primeira que destaco foi a mudança do nome para Comunicação e Expressão nas séries 

iniciais do ensino de primeiro grau. No Estado de Minas Gerais, especificamente, essa 

intervenção foi feita por meio da Resolução n. 138/72, que propõe a alteração do nome da 

disciplina. Esta resolução, em seu corpo, não esclarece a alteração do nome.   

Com a mudança do nome da disciplina para Comunicação e Expressão, é possível 

pensar que se objetivava no ensino dessa disciplina, principalmente, uma mudança nas 

práticas escolares das professoras que a lecionavam no período. Ao dialogar com Michel de 

Certeau (2012, p. 124), acerca dessa alteração, entende-se que o Estado lançou mão de uma 

estratégia visando a promover mudanças nas práticas cotidianas dos professores, neste caso, a 

intervenção no currículo. Necessariamente, essas mudanças não precisavam ser determinadas 

pelo Estado. A professora Sol, por exemplo, poderia ter proposto ou até mesmo elaborado 

estratégias para essa mudança na disciplina de Comunicação e Expressão em seu ambiente 

escolar. Sobre esse conceito o autor afirma, 

 

O uso do termo “estratégia” é igualmente limitado. Justifica-se pelo fato de que as 

práticas dão uma resposta adequada às conjunturas. (...) não há escolha entre 

diversos possíveis, portanto, “intenção estratégica”, não há introdução de corretivos 

devidos a uma informação melhor, portanto, não há o menor cálculo. Não há 

previsão, mas apenas um “mundo presumindo” como a repetição do passado. Em 

suma, como os indivíduos não sabem, propriamente falando, o que fazem, o que 

fazem tem mais sentido do que o que sabem.  

 

 

Ao analisar os objetivos do ensino da Língua Portuguesa no período em que se 

encontra o recorte desta pesquisa, é possível perceber tratar-se de um ensino cujas 

características se pautam no ler e escrever, numa perspectiva normativa, levando em conta as 

regras previstas na gramática; porém, no decorrer desse período, os objetivos do ensino da 

Língua Portuguesa passaram a ser outros. Na perspectiva da mudança dos objetivos do ensino 

da disciplina, Rosa Fátima de Sousa (2008, p. 271) esclarece:  
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A (disciplina) Língua Portuguesa passa a ser encarada como instrumento por 

excelência de comunicação, deslocando o eixo da aquisição da norma culta para o 

uso instrumental e cotidiano da língua, tendo em vista a predominância dos meios de 

comunicação de massa. 

 

 

As mudanças em relação ao ensino, não só ao de Língua Portuguesa, mas das outras 

disciplinas que compunham o currículo básico, já vinham acontecendo há algumas décadas 

por circunstância de um maior acesso de alunos, que até então não frequentavam a escola. 

Com esse novo público, a escola passou a ter uma diversidade maior de alunos, e, como 

consequência, houve uma reformulação do currículo. De acordo com Pietri (2010, p.74):  

 

A partir dos anos 1950, começou a ocorrer real modificação no conteúdo da 

disciplina língua portuguesa, em função da progressiva transformação nas condições 

sociais e culturais e das possibilidades de acesso à escola, o que exigiu reformulação 

das funções e objetivos dessa instituição. Teria se iniciado, a partir de então, a 

modificação das características do alunado, em razão da democratização do acesso à 

escola.  

 

O que pude perceber é que, a partir dos anos 50, houve modificações nas condições de 

ensino e de aprendizagem, pois a escola passou a ser uma reivindicação dos estratos menos 

favorecidos da população, que até então não tinham acesso a ela. Como consequência da 

democratização da escola, passou-se a inserir e considerar um novo perfil de aluno. Barros 

(2008, p.40) salienta que: “embora tenha havido transformação quanto ao alunado, não se 

modificam as condições de ensino de língua, pois os professores continuam pautados no 

ensino sobre a língua”. 

O segundo fator, a que Pietri fez referência, está diretamente ligado ao primeiro, pois a 

mudança de objetivos em relação ao ensino da disciplina Língua Portuguesa está relacionada 

ao surgimento, na década de 60 no Brasil, dos novos conceitos estabelecidos pela Linguística. 

Essa nova ciência valorizava outros conteúdos dentro da Língua Portuguesa, como a 

comunicação, o ato da fala e não mais o ensino prescritivo fundamentado na escrita, 

representado pelos estilos dos grandes autores da literatura e pelo domínio das regras da 

gramática (PIETRI, 2010). 

A Linguística foi implantada no currículo de Letras por meio da Resolução n. 77 de 

dezembro de 1961, elaboradas pelo Conselho Federal de Educação. A partir dessa mudança 

nas disciplinas do currículo dos cursos de Letras, houve uma alteração na forma de se ver, de 

abordar e se ensinar a disciplina Língua Portuguesa nas escolas. A esse respeito, Souza (2008, 

p. 286) afirma:  
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A ascendência da língua nacional esteve vinculada ao nacionalismo [...]. Na década 

de 1970, essa função ideológica, centrada até então no ensino do falar e escrever 

bem, foi substituída pela ênfase na eficácia da comunicação - a aprendizagem de 

diversas linguagens e de textos usuais. Se antes o ensino da língua privilegiava os 

textos tradicionais e excertos literários (representantes da cultura erudita) ligados ao 

cultivo de certa polidez e estilo, a partir de então importava saber expressar-se em 

situações práticas, e o ensino de Português passou a admitir a leitura de todo tipo de 

manifestação gráfica - textos científicos, de jornais, revistas, quadrinhos, 

propaganda, receitas etc. 

 

 

Com o Art. 30 da lei n. 5692
70

, que propõe a formação dos professores do ensino de 

primeiro grau por meio do curso de segundo grau específico - no caso o Magistério, a 

formação desses profissionais ficava comprometida, pois seus formadores ainda não tinham 

os conhecimentos adequados a respeito da nova perspectiva dos conceitos da Linguística. De 

acordo com Soares (2001, p.08), “não havia professores preparados para ministrar linguística 

nos 83 cursos de Letras no Brasil. Havia dois doutores e meia dúzia de pós-graduados no 

exterior, na área de ensino de línguas estrangeiras”. 

A partir desses novos conceitos, surgiu a necessidade de mudanças nas práticas 

escolares das professoras. Para explicar esta afirmação, utilizo o conceito de práticas 

cotidianas, de Michel de Certeau. Compreendo que práticas escolares e práticas cotidianas, 

embora tenham nomes diferentes, possuem sentidos próximos.  Certeau (2012, p. 109) define 

o conceito da seguinte forma: “as práticas cotidianas estão na dependência de um grande 

conjunto, difícil de delimitar e que, a título provisório, pode ser designado como um dos 

procedimentos. São esquemas de operações e manipulações técnicas.” A partir do que ele 

conceitua como práticas cotidianas, pude entender que, para elas serem desenvolvidas, há uma 

necessidade de outras situações que não sejam necessariamente somente as relacionadas à 

atuação das professoras.   

Essa necessidade de mudança nas práticas escolares das professoras, em relação à 

disciplina de Comunicação e Expressão, surgiu porque os objetivos do ensino da língua 

mudaram, como já dito anteriormente, devido a dois fatores.  De acordo com Magda Soares 

(2002, p. 83):  

 

[...] o objetivo do ensino de língua portuguesa deixou de ser o de ensinar o que se 

considerava tradicionalmente a boa linguagem fundamentada na escrita, 

representada pelo estilo dos grandes autores da literatura e legitimada pelo 

conhecimento da (gramática tradicional) e passou a ser o de desenvolver a 
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 Art. 30. Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do magistério: a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª 

séries, habilitação específica de 2º grau. 
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capacidade de emitir e receber mensagens diversas, com a utilização de diversos 

códigos.  

 

A nova forma de observar o ensino da língua não era mais pela escrita e pela 

gramática tradicional
71

, ou seja, por meio da norma culta. A partir dessa nova perspectiva, 

surgiu a necessidade de mudanças em toda estrutura já existente e até mesmo nas práticas 

escolares das professoras, que, entretanto, não possibilitaram um retorno imediato.  De acordo 

com Barros (2008, p. 42):  

 

Mais tarde, na década de 1980, é recuperada a denominação Português. Nesse 

sentido, não só há uma rejeição da concepção anterior de língua, mas também do 

ensino de língua que lhe corresponde. É a chegada da Linguística Aplicada ao 

ensino da língua materna na escola. Passa-se a ter um olhar para outros aspectos. 

 

 

Com as mudanças destacadas, criaram-se novos objetivos para o ensino de Língua 

Portuguesa: ler e escrever não eram mais o objetivo principal. Entre os novos objetivos, o de 

comunicar-se ganha um grande destaque. O que podemos perceber é que a escola foi a 

instituição criada para socializar o saber sistematizado. Assim sendo, a escola é o lugar onde, 

por princípio, é veiculado o conhecimento que a sociedade julga necessário transmitir às 

novas gerações, para cumprir seu papel de “contribuir para o pleno desenvolvimento da 

pessoa, prepará-la para a cidadania e qualificá-la para o trabalho” (SACRISTÁN, 2000, p. 

82). 

Pelas entrevistas, percebi que a professora Sol via a escola como a instituição que 

ajudava os alunos a compreender o mundo em que viviam. Sob esse aspecto, entendo a escola 

como um espaço de construção de conhecimentos que, fundamentalmente, promove a 

cidadania e contribui para a construção dos valores e da ética dos alunos. A escola também 

propicia o estímulo ao trabalho coletivo, pautado na cooperação e no relacionamento entre os 

diferentes conhecimentos das disciplinas, que parte de temas pertinentes à vida dos alunos, 

integrando todo o currículo escolar. 

 

3.2 As práticas escolares da professora  
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 Chamo de Gramática Tradicional aquela voltada para o ensino prescritivo e normativo, ou seja, em que o 

domínio das regras da língua é  mais valorizado. 
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Ao analisar o livro didático e o caderno de planos utilizados pela professora Sol, fiz 

algumas considerações que julguei importantes para este estudo. Por meio delas, foi possível 

ter uma compreensão de como foi sua atuação em sala de aula e como eram ministradas suas 

aulas. Ao resgatar suas práticas escolares, pude perceber uma lacuna entre o que foi proposto 

em seu caderno e o que realmente foi dado em sala de aula. Essa distância se justifica tendo 

em vista a complexidade existente entre a prática escolar e o planejamento, por isso é preciso 

ter ciência de que o resgate das práticas escolares da entrevistada não se deu de forma fiel.  

Nesse ambiente, levando em conta a diversidade encontrada em uma sala de aula, a 

professora Sol usou de várias estratégias e elementos para o desenvolvimento da sua função 

de ensinar e educar seus alunos. Mais importante do que a efetivação das práticas escolares, 

são os resultados delas. Essa preocupação foi uma característica observada em vários trechos 

das entrevistas, como o que segue abaixo: 

 

Olha, eu era chata... chata não,  muito chata! Antigamente, eles dividiam as turmas 

dos piores e dos melhores: era A e B. Os alunos falavam que era A de adiantado e B 

de burro, mas não era isso não... mas eu não gostava da turma B não. Eu gostava só 

da A. Eles eram os melhores. E até os próprios pais escolhiam a gente... Por isso eu 

não deixava por menos, eu punha os meninos para estudar. E hoje eu tenho aluno 

médico, delegado, dentista, engenheiro... foram todos meus alunos
72

. 

 

 

Para conseguir atingir, com sucesso, o aprendizado dos seus alunos, a educadora fazia 

uso de alguns métodos e materiais didáticos.  Pela observação do caderno de planos, das 

entrevistas e do livro didático, foi possível ter uma ideia de como a professora desenvolvia 

algumas atividades propostas em sala de aula. Uma situação que me chamou a atenção nesse 

momento foi o orgulho com que a professora Sol fala de seus alunos. O resultado do seu 

trabalho, como a entrevistada faz questão de afirmar, se traduz nas profissões que seus ex-

alunos conquistaram. A contribuição na formação dos alunos é a forma como a educadora 

julga obter reconhecimento do trabalho feito no ambiente escolar.  

Nesse horizonte, ela afirmou que os próprios pais a “escolhiam” como professora de 

seus filhos, sugerindo haver reconhecimento do seu trabalho a julgar pelas falas dos pais.  Ela 

mesma fazia algumas escolhas ao assumir que só gostava de lecionar para os alunos 

pertencentes à turma A, ou seja, na separação das turmas, ela tinha preferência pelos que eram 

considerados “melhores alunos”, ou os “mais adiantados”.  

                                                           
72 Entrevista feita com a professora Sol no dia 12/01/12. 
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Nesse ponto da entrevista, pude notar que a professora Sol desenvolvia suas atividades 

com muito empenho. Ao recorrer à análise feita dos materiais didáticos utilizados por ela, 

observei que existia uma lacuna entre eles, mas optei por acreditar que o fato de o caderno de 

plano de aulas estar incompleto não tenha interferido para esta conclusão, pois ele 

compreende o planejamento dos meses finais do ano de 1980. Em relação ao livro didático 

utilizado, a professora não conseguiu responder em quais e quantos anos ela o utilizou em 

suas turmas. Farei as análises de algumas atividades proposta pelo livro didático e o caderno 

de plano de Sol. 

 

 

3.2.1 O Caderno de Planos de Aulas  

 

Neste item, farei considerações sobre o caderno de planos da professora Sol. É 

importante ressaltar a forma como cheguei até ele. Em entrevista feita na sua casa no dia 12 

de dezembro de 2011, foi perguntado a ela se possuía  algum material como livros, cadernos 

de alunos, cadernos de planos de aula ou qualquer outro material relacionado às atividades na 

escola. De acordo com a entrevista da professora Sol:  

 

Não, não tenho mais. Eu tinha muitos livros que a gente ganhava das editoras, 

cadernos, mas eu joguei tudo fora quando me aposentei. Mas eu achei esse aqui. Eu 

guardo é os presentes que eu ganhava dos meus alunos até hoje. Menina, você 

acredita que eu tenho pano de prato guardado até hoje que ganhei de aluno!
73

 

 

 

Em um primeiro momento, quando perguntada se estava ainda de posse de algum 

material didático, ela relatou que havia se desfeito de todos eles. Sobre este fato, Nunes (2005, 

p. 34) comenta que “parece ser, por exemplo, comum o hábito justificado em nome da falta de 

espaço”. No segundo momento do trecho da entrevista, ela disse que não tinha nenhum 

material didático guardado, mas depois acabou encontrando um caderno em que anotava seus 

planos de aulas. No entanto, ao manuseá-lo, percebi tratar-se do período relativo a 04 de 

setembro de 1980 a 24 de novembro de 1980, não incluindo, conforme dito anteriormente, os 

meses anteriores e posteriores a estes.  

Percebi que ela havia usado outros cadernos no decorrer daquele ano, mas esse foi o 

único material encontrado por ela, tornando-se um dos instrumentos de análise da minha 

                                                           
73 Entrevista com a professora Sol em 12/01/11, dezembro/2011. 
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pesquisa. Percebi, naquele momento, tratar-se de um objeto importante, levando em conta as 

perspectivas dos novos estudos historiográficos, que valorizam a cultura material escolar 

como um suporte da história que ajuda a pensar as práticas escolares a partir de dentro de suas 

formas de organização - a das ações empreendidas por esses sujeitos envolvidos com essa 

história. Como sugere Abreu Junior (2005, p. 146), “a cultura material escolar se manifesta 

vivamente pela concretude não só dos objetos, mas também das práticas empreendidas com 

esses (e através desses) objetos” 
74

. Logo me deparei com uma importante fonte para a 

continuidade desse estudo que a professora preservou em meio a tantos outros descartados. O 

caderno contendo os planos de aula não era específico de uma só disciplina, havendo nele 

planejamento, atividades de matemática, comunicação e expressão, estudos sociais e ciências.  

Pude observar que era seguido de um programa
75

, de modo a avaliar os objetivos que o 

aluno deveria alcançar em cada aula dada. Durante a entrevista, ela fez referência a esse 

programa. A título de ilustração, apresento na Figura 1 parte de uma aula retirada do caderno 

de plano de aula:  
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 A cultura material escolar tem sido objeto de estudo dos pesquisadores no campo da História da Educação., 

Esses pesquisadores intencionam conhecer as instituições educacionais a partir de dentro de suas formas de 

organização e das ações empreendidas pelos sujeitos envolvidos com a cultura: valores, saberes, práticas, 

estratégias...    
75

 Este programa, ao qual, a professora Sol faz referência no seu caderno de Plano, foi procurado nas 

Superintendências Regionais de Ouro Preto, Ponte Nova e São João del Rei, em bibliotecas de escolas mais 

antigas na cidade de Ponte Nova, porém, sem sucesso. Funcionários mais experientes nas Superintendências  

lembram e descrevem o programa, mas ele não foi encontrado no acervo de nenhuma  das Superintendências 

pesquisadas.  
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Figura 1 – Plano de aula das matérias de Comunicação e Expressão, Matemática e Estudos 

Sociais.  

 

 

Fonte: Caderno de Planos de Aula da professora Sol. 

 

 

A professora Sol, em seu planejamento, definia os objetivos que seus alunos deveriam 

alcançar, como exemplificado no item 2. Como se pode observar, há ao final uma observação. 

No caso específico do item 2, o objetivo a ser atingido foi o 104. Acredito que esses objetivos 

deveriam ter alguma relação com o programa a que a professora fez referência em parte de 

sua entrevista. Quando perguntada sobre os números dos objetivos que aparecem várias vezes 

no caderno de plano, ela respondeu: “(...) havia um programa que a gente seguia, cada 

objetivo tinha um número, mas não tô lembrando desse número. Eu não lembro... ”
76

  

Em um primeiro momento, analisei o caderno de plano de aula (1980) fazendo uma 

contabilização das atividades descritas
77

 pela mesma no dia a dia, nos 52 dias letivos descritos 

em seu caderno. Observei que todos os dias, ela lecionou a disciplina Comunicação e 

Expressão. Durante esse período, ela aplicou três provas da disciplina para seus alunos. O fato 

                                                           
76

 Trecho da entrevista feita com a professora Sol em 12/01/11. 
77

 No texto de qualificação, apresentei dois conjuntos de categorias de análises: leitura e interpretação e 

gramática, ortografia e composição. Para o texto final dessa dissertação, descartei essas categorias por se 

confundirem. Analisei as atividades contidas em cada categoria, mas de forma geral, não em blocos, como havia 

proposto antes.  
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de ter aplicado três provas da disciplina Comunicação e Expressão, no prazo de 52 dias, 

sugere uma preocupação constante com a disciplina. Um dia antes, ela comenta que fazia uma 

revisão da matéria que seria solicitada na prova. Observei também em seu caderno de planos, 

outras práticas que não estão relacionadas à disciplina Comunicação e Expressão, mas que 

fizeram parte de seu ambiente escolar, conforme a Figura 2: 

 

Figura 2 - Planejamento do dia 30 e 31 de outubro de 1980 

  

 

Fonte: Caderno de plano da professora Sol.  

 

 

No dia 30 de outubro, a professora fez uma revisão da matéria, tema da prova do dia 

31 de outubro. Nesta parte do planejamento, dois pontos me chamaram atenção: a chamada e 

as duas comemorações ocorridas. A chamada era uma prática escolar que a professora fazia 

todos os dias, era a primeira atividade que ela realizava na sala de aula, prática essa, 

observada em todos os planejamentos do caderno. Foi uma forma de controlar a frequência 

dos alunos, pois era uma exigência do Estado. Em relação às comemorações, num primeiro 

momento, quando folheei o caderno de planos, não sabia muito bem do que se tratava. Na 

entrevista, foi perguntado à professora Sol sobre este dia:  
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Não me lembro exatamente desse dia, mas a gente sempre comemorava o dia na 

escola. Havia desfile na praça. Na semana a gente sempre chamava algum político 

ou alguém importante
78

  para falar com os meninos ou sobre a cidade. E sobre essa 

servente, ela ficou muitos anos na escola... muitos anos mesmo. Ela já trabalhava 

quando eu entrei na escola. E quando ela se aposentou, eu e os alunos da minha 

turma fizemos uma festa para ela: era cartinha, bilhete, cartazes, presentes, fizeram 

bolo, suco.... foi uma festa muito bonita! 
79

 

 

Ao me deter nesta passagem em trecho de sua entrevista, pude perceber que a 

professora desenvolvia em seus alunos alguns valores que julgava importantes, como, por 

exemplo, a festa para a servente que se aposentou. Por meio daquela festa, ela queria ensinar 

aos alunos o sentimento de gratidão pela funcionária, por esta ter dedicado muitos anos de sua 

vida a prestar serviço àquela instituição de ensino. Alguns valores como o caráter, valores 

éticos, solidariedade, entre outros, iam se agregando aos alunos por meio de algumas práticas 

estabelecidas por Sol, muitas vezes, responsáveis por definir regras de comportamento e 

normas sociais, que deveriam ser incorporadas pelos alunos.  

Em relação às atividades que constam no caderno de planos da professora Sol, elaborei 

o Quadro 1 para melhor explanação das atividades propostas por ela.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2- Atividades do caderno de planos de aulas 
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 Chamo atenção quando a professora diz em trecho de sua entrevista  que chamava algum político ou alguém 

importante para falar com os meninos ou sobre a cidade. Esta postura, retratada na fala da entrevistada, vai ao 

encontro ao que Morais (2006, p. 90) relata acerca do ensino de história nas escolas, qual seja, a de que  “a 

história ensinada nas escolas brasileiras tinha um cunho político, que buscava dar aos alunos uma formação 

moral, tomando como exemplos a serem seguidos “os grandes vultos”. 
79

 Entrevista feita com a professora Sol no dia 12/01/12. 
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Atividade Número de dias Percentual 

Uso do livro didático A 

Conquista da Linguagem 

19 dias 36,53% 

Ditado 19 dias 36,53% 

Atividades de visto e 

correção da tarefa 

18 dias 34,61% 

Atividades de Interpretação 

de Texto
80

 

4 dias 7,69% 

Leitura Silenciosa 7 dias 13, 46% 

Leitura Oral 6 dias 11,53% 

Atividades relacionadas à 

gramática 

8 dias 15,38% 

Leitura de livro 1 dia 1,92% 

Leitura de voz alta 4 dias 7, 69% 

Composição 6  dias 11,53% 

Fonte: Caderno de plano de aula da professora Sol. 

 

 

Esses dados tiveram por base as anotações feitas no caderno de planos e nas 

entrevistas com a educadora. Como se pode observar, o livro didático A conquista da 

linguagem foi muito utilizado pela professora durante as suas aulas. No entanto, foi por ela 

modificado, incorporando elementos não destacados no livro, mas que a mesma julgou 

importantes para alcançar os objetivos de aprendizado dos alunos. Pelo caderno de plano, foi 

possível perceber algumas dessas alterações, mas, pelo trecho da entrevista ficou mais 

evidente a proposta da professora,  

 

 Antigamente, não havia essa facilidade de ficar trocando de livro. A gente ficava 

muito tempo com o mesmo livro e eu enjoava. Eu enjoava dos livros, dos exercícios 

e os alunos também. Então eu dava meu jeito e inventava... Ia atrás das minhas 

irmãs que davam aula no Colégio das Irmãs. Lá os livros eram diferentes. Eu 

copiava os exercícios -    nossa senhora!, não gosto nem de lembrar  -  copiava lá, 

porque elas não podiam me emprestar para trazer para casa e depois passava para a 

matriz
81

. 

 

                                                           
80

 Este dado se refere à identificação da expressão Interpretação de Texto. Acredito que a professora Sol deva  

ter desenvolvido outras atividades em que estiveram presentes exercícios de interpretação de texto, porém não 

usou a expressão. 
81

 Trecho da entrevista feita com a professora Sol  no dia 11/12/11 
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 Como já dito, o caderno de plano da professora Sol não me possibilitou fazer uma 

análise completa de como se dava a atuação da educadora em seu ambiente escolar. Esta 

prática escolar, de procurar atividades para seus alunos nos livros utilizados pelas irmãs que 

trabalhavam na rede privada, não foi descrita em momento algum em seu caderno de planos. 

Tal detalhe só se tornou possível com as entrevistas, que nos ofereceram um detalhamento 

maior sobre o cotidiano da professora.  

As entrevistas feitas com a professora Sol foram importantes, pois alicerçadas nelas 

foi possível conhecer um pouco mais sobre o ambiente escolar em que estava inserida. 

Durante as entrevistas, foram relatados detalhes que, possivelmente, não seriam resgatados 

por meio de outras fontes usadas neste estudo. No ambiente escolar, algumas práticas 

escolares, por mais que sejam planejadas, não conseguem ser realizadas da mesma forma que 

a proposta.  

Para ilustrar, mostrarei duas atividades de leituras desenvolvidas em sala de aula pela 

professora Sol. A primeira foi proposta e retirada do livro didático. A segunda foi retirada do 

seu caderno de planos. A atividade de leitura retirada do livro é sobre o texto Jurisprudêncio 

ou Jota Crocodilo. A atividade proposta pela autora do livro, Zélia Almeida, é mostrada na 

Figura 3.  

 

Figura 3 - Atividade de leitura   

 

 

Fonte: Livro A conquista da linguagem, p. 143. 

 

 

A leitura e releitura silenciosa
82

 foi proposta não só no texto Jurisprudêncio, mas em 

todas as atividades de leitura do livro em questão. Esta leitura se tornou fixa para 

compreensão do texto
83

. Já a professora Sol, ao desenvolver o exercício de leitura referente ao 

mesmo texto, propôs uma atividade próxima à do livro didático, embora com objetivos 

diferentes, como acredito. Observem a atividade na Figura 4.   

                                                           
82

 A análise  sobre essa atividade de leitura silenciosa será retratada no item 3.3. 
83

 As divisões das atividades de cada texto serão analisadas no item 3.3. 
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Figura 4 - Atividade de leitura oral
84

. 

 

 

Fonte: Caderno de planos de aula da professora Sol. 

 

 

Ao observar a atividade de leitura proposta pela entrevistada, percebi que ela tinha 

autonomia ao propor os exercícios. Em algumas situações, ela se baseou nas atividades do 

livro, modificando-as, porém, para ficarem mais interessantes para os alunos. Dessa forma, 

utilizou o livro didático de maneira complementar e, ao mesmo tempo, como um material de 

apoio, acrescentando atividades quando isso fosse necessário, uma vez que tinha autonomia 

para propor ou não outros exercícios.  

É possível observar uma interação entre a professora e seus alunos. Acredito que, ao se 

colocar como a primeira a fazer a leitura, ela se tornou uma referência para os alunos, que 

prestariam atenção em sua pronúncia e tentariam imitá-la. Uma vez incorporada a ideia, já 

que teriam lido e escutado a leitura do mesmo texto por mais de uma vez pelos outros alunos, 

ela pedia que fizessem a leitura de modo individual. Dessa forma, ela conseguia identificar a 

dificuldade de cada aluno em relação à leitura daquele texto. A esse método de trabalho, a 

professora denominava “aula de correção” (Figura 5).  

 

Figura 5 - Planejamento do dia 17 de novembro de 1980. 
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 Atividade desenvolvida pela professora Sol no dia 18 de dezembro de 1980. 
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Fonte: Caderno de plano da professora Sol.  

 

Ainda em outra atividade de leitura sobre o texto Jurisprudêncio ou Jota Crocodilo, 

ela propôs aos alunos que fizessem uma leitura silenciosa. Com base nesta leitura, acredito  

que ela pedisse  aos alunos que identificassem as palavras que não conheciam, buscando  o 

significado de cada uma delas e o entendimento do texto.  E por fim, uma leitura feita por ela, 

em que os alunos prestariam atenção em sua pronúncia, na pontuação e já corrigiriam seus 

erros.  

Figura 6 – Planejamento de aula realizada no dia 15 de setembro de 1980. 

 

Fonte: Caderno de plano da professora Sol 
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No mesmo exercício, a professora propôs uma atividade de compreensão de texto. 

Analisando-a, pude perceber que o que ela propôs foi o mesmo exercício do livro didático, 

porém de maneira simplificada, como se pode observar no caderno (Figura 6). Essas 

atividades possuem uma estrutura parecida com a proposta do livro didático: exercícios como 

enumerar parágrafos, delimitar as partes, marcar F ou V eram  repetidos com frequência. 

Atividades relacionadas à interpretação de texto aparecem com pouca recorrência no 

caderno de planos da professora, o que chamou a atenção. Porém, foi contabilizado apenas o 

número de vezes em que o termo Interpretação de Texto esteve escrito por ela no caderno de 

planos. Acredito que esta atividade tenha ocorrido com mais frequência em suas aulas, mesmo 

porque leitura e interpretação se relacionam. O fato me levou a pensar que a professora Sol 

pudesse desenvolver atividades de interpretação, mas não usando a expressão Interpretação de 

Texto, contradizendo, de certo forma, o trecho de sua fala durante a entrevista: 

 

[...] meus alunos liam muito... liam e faziam a interpretação. Eu sempre levava 

textos bonitos para eles lerem e depois fazerem a interpretação
85

. Eles falavam em 

voz alta o que tinham entendido do texto. Eram textos de amor... que levavam uma 

mensagem bonita para eles. Depois que todos tinham entendido o texto, eu passava 

o questionário no quadro. Eu explicava quantas vezes fosse preciso, mas nem era 

preciso, pois eles eram meninos inteligentes 
86

. 

 

 

 Outra atividade relacionada à leitura e interpretação e que foi mencionada pela 

professora, era a ida dos alunos à biblioteca da escola uma vez por semana; porém essa 

atividade não foi relatada em seu caderno de plano. Segundo a professora, “lá (na biblioteca) 

eles eram livres para ler o que quisessem. Não se exigia nada, apenas que lessem”. Essa 

atividade recebia o nome de Clube da Leitura: “Depois que os alunos liam os livros de seu 

interesse, eles falavam sobre o livro para o restante da turma”, conforme explica a 

entrevistada.  

A atividade de dramatização foi proposta em seu caderno várias vezes. A professora 

pedia que os seus alunos escrevessem as composições
87

. Ela fazia as devidas correções e 

depois os alunos apresentavam uns para os outros. Acredito que com essa prática escolar a 

professora estivesse desenvolvendo um dos novos objetivos da Língua Portuguesa, o de se 

comunicar. A prática escolar descrita acima  pode ser considerada uma atividade  em que a 

professora estava desenvolvendo a comunicação de seus alunos, ao colocá-los para falar em 
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 Entrevista feita com a professora Sol no dia 06/08/12. 
86

 Entrevista feita com a professora Sol no dia 06/08/12.  
87

 Termo utilizado à época. Hoje chamamos de produção de texto. 
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público, mesmo que  fosse  diante de seus próprios colegas de classe. Em sua entrevista, ela 

disse: 

 

Eu fazia assim: eu pegava uma data comemorativa. Primeiro eu falava sobre a data, 

por exemplo, 7 de setembro. Eu falava o que foi, como que aconteceu, porque 

aconteceu. Depois eu pedia para eles pesquisarem na biblioteca. Depois eles 

escreviam os textos. Esses textos eu transformava em peças de teatros e apresentava, 

primeiro para a sala e depois eles apresentavam para o resto da escola. Era uma festa 

só! 
88

  

 

 

A professora também desenvolveu atividades em sala de aula que não estavam 

vinculadas ao livro didático. Porém, ao fazer a contabilização das atividades, o uso do livro 

didático foi o que apareceu com mais frequência. Sobre isso, entendo que a professora tinha 

autonomia ao usar o livro didático, porém, sem ficar limitada somente a ele. Chamo de 

autonomia essa habilidade que a entrevistada possuía ao escolher entre usá-lo ou não. A forma 

como usava o livro didático pode ser entendida neste trecho da entrevista: 

   

Eu usava muitos livros que a gente ganhava da editora, pegava os das minhas irmãs. 

Usar o mesmo livro durante muitos anos fica cansativo. Eu gostava de ter muitos 

para retirar exercícios...para ter exercício diferente..até mesmo na hora da prova, 

mas eu não seguia o livro. Havia  aluno que não gostava não...eles estavam 

acostumados com outras professoras que seguiam..eu não seguia não! Eu passava 

muito no quadro e eles faziam a cópia. Então eu usava o texto do livro e eu mesma 

elaborava as questões. Os textos não davam para passar no quadro, pois eram 

grandes, senão os meninos iam ficar a tarde inteira copiando.  

 

Neste trecho, ela faz referências a pontos importantes: afirma mais de uma vez que 

não utilizava todas as atividades propostas pelo livro, mas fez uso dos textos que estavam 

inseridos naquele. Ao dialogar essa passagem com Michel de Certeau (1990), pode-se 

entender que a professora, ainda que inconscientemente, estabelece uma estratégia de ação. O 

fato de não dispor de recursos adequados fez com que ela usasse os textos do livro didático 

em sala de aula, pois, se inovasse com outros, seus alunos perderiam muito tempo copiando. 

A professora usava o texto do livro e propunha atividades diferentes das que havia ali, tendo 

criado um recurso que Certeau (2012, p. 87) denominou de estratégia. Sobre essa dificuldade 

com os recursos, ela comenta: 

 

Não sei por que a gente era professora? Época de prova era uma confusão. Só 

havia um mimeógrafo na escola. E de manhã acho que eram 12 salas por causa do 
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 Entrevista feita com a professora Sol no dia 06/08/12. 
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pré e maternal. Antes havia a eventual
89

, que fazia isso para gente. Depois 

acabaram com isso e era a gente mesmo que tinha que rodar. Eu chegava cedo na 

escola e às vezes já havia  professor rodando prova. Depois entrou uma diretora lá 

que determinou horário. Eu ficava muito nervosa com essa situação. No Natal de 

78, meu marido me deu um de presente de Natal 
90

.     

 

 

Neste trecho da entrevista, ela ressaltou problemas estruturais existentes à época, 

como número insuficiente de equipamentos, no caso o mimeógrafo, para que atendesse a 

necessidade dos professores não só em dias de provas, mas no cotidiano daquele ambiente 

escolar. Percebi certo descontentamento em sua fala, não com a profissão, mas com as 

dificuldades encontradas no ofício.  

Outra atividade que a professora Sol propôs com frequência em sala de aula foi o 

ditado. Esse tipo de exercício apareceu com frequência em seu caderno. Às vezes, feito por 

palavras soltas, normalmente, palavras com ss, sc , x, rr, am, ão.  Acredito que o motivo dessa 

escolha seja porque essas palavras apresentam alguma dificuldade na escrita, ou causam 

dúvidas na hora de escrever. Assim, a professora tinha o intuito de treinar a grafia dos alunos, 

impedindo que escrevessem errado. Outras vezes, o ditado foi feito por meio de frases e 

palavras soltas. A professora ditava três ou quatro frases, em que apareciam palavras com as 

combinações de letras. E, com alguma frequência, ditava pequenos textos, muitas vezes 

retirados do próprio livro didático ou de outros livros enumerados por ela como as atividades 

que foram propostas nos dias 10 e 17 de setembro de 1980 (Figura 7).   

 

Figura 7 - Planejamento de aula do dia 10 de setembro de 1980 

 

 

Fonte: Caderno de planos da professora Sol.  
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 Quando a professora Sol diz eventual, ela estava se referindo a uma professora desviada da sua função de 

origem e que ficava à disposição para assumir uma sala de aula, caso a professora titular faltasse por algum 

motivo. 
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 Entrevista feita com a professora Sol no dia 12/01/12 
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Figura 8 -  Planejamento de aula realizada no dia 17 de setembro de 1980 

 

Fonte: Caderno de planos da professora Sol. 

 

 

Na segunda atividade de ditado, o texto foi retirado do próprio livro didático. Outra 

situação que observei e que me chamou a atenção, foi que o ditado era uma prática escolar 

comum nas aulas da professora. Em sua maioria, entre as tarefas que ela  ofertava, a primeira 

era estudar para o ditado. Sobre esse fato, a professora relatou: “ditado e tabuada era todo o 

dia. Menino tinha que saber escrever e certo. E tinha mais: a palavra que o menino errava, ele 

escrevia cinco vezes para não esquecer mais” 
91

. Neste trecho de sua fala, percebi que a 

professora considerava importante e valorizava a escrita correta das palavras da nossa língua.  

Outras práticas escolar recorrentes empregadas pelas educadora eram o “visto” e a 

correção da tarefa. Ela conferia todos os dias as atividades feitas pelos estudantes em casa. 

Observe na Figura 9, outras atividades de ditado propostas pela professora em sala nas aulas 

dos dias 10 e 17 de setembro de 1980.   
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Figura 9 - Planejamento de aula realizado no dia 08 de setembro de 1980. 

 

 

 

Fonte: Caderno de plano da professora Sol  

 

Nesta atividade, as práticas se diferenciam em relação às outras. Ela solicitou que os 

alunos citassem algumas palavras aleatórias e a partir delas escolheu doze, que ditou aos 

mesmos. É esperado que as atividades do caderno de planos tivessem uma relação com 

aquelas propostas pelo livro didático. Mesmo a professora buscando outros exercícios, em 

outras fontes para não se ater somente ao livro didático, esses  deveriam ter relação com o 

planejamento. Nessa perspectiva, os livros didáticos podem ter textos e exercícios diferentes, 

mas os objetivos que cada aluno necessitava alcançar, deveriam ser os mesmos.  

 Em relação às atividades de composição, o que chamamos hoje de produção de texto, 

a professora desenvolveu várias práticas escolares. Com base na escrita de um texto, ela 

desenvolvia outras habilidades com seus alunos. Como sabemos, a escrita de um texto é um 

processo que engloba várias habilidades como a escrita, a interpretação, as questões 

gramaticais e a leitura. Sobre esta prática escolar, a professora afirma: 

 

Eu fazia assim: os meninos escreviam as composições. Eu corrigia. Depois eu 

sorteava... cada aluno pegava uma redação de outro aluno, nunca a dele. Eles 

podiam fazer o que quisessem... uns só liam lá na frente... outros faziam peças de 
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teatros...e havia  muitos que até apresentavam para a escola toda. Minha sala era 

famosa por isso... já houve  vez que os alunos foram se apresentar em outra escola
92

. 

  

 

Como disse, por meio da produção do texto, além de a professora desenvolver as 

habilidades mencionadas, ela trabalhava também com a habilidade de se comunicar, que era 

um dos objetivos da disciplina no período. À medida que ela solicitava aos alunos a 

apresentação de seus textos, eles desenvolveriam essa habilidade. Para ilustrar, apresento uma 

atividade de composição desenvolvida por ela em sala de aula (Figura 10).   

 

Figura 10- Planejamento de aula realizada no dia 23 de setembro de 1980. 

 

Fonte: Caderno de plano da professora Sol. 

 

Nesta atividade, a professora pediu que os alunos fizessem a composição na 

modalidade de trovas, e que depois eles iriam recitar não para os próprios alunos, mas para os 

idosos. Mais uma vez, como pode ser observado,  além de desenvolver sua prática escola, a 

professora buscava também desenvolver outras práticas, incorporando valores, entre outras 

ações. Neste caso em específico, o que se observa são o amor ao próximo, o respeito e a 
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cidadania. Naquele mesmo dia, a professora estava estudando o telegrama com os seus 

alunos. Para esta prática, ela convidou um funcionário dos Correios para proferir uma palestra 

sobre o telegrama.  

De acordo com a contabilização feita no caderno de planos sobre as atividades 

relacionadas à gramática, essas não apareceram com grande frequência, pois ela trabalhou 

alguns tópicos da gramática de acordo com seu caderno de planos. Observe esta atividade 

descrita na Figura 11.    

 

Figura 11 – Atividades sobre sujeito 

 

Fonte: Caderno de planos de aulas, da professora Sol. 

 

No livro didático, o tópico gramatical sujeito não foi abordado em nenhuma das 

unidades. Pude observar que a professora faz a definição simples do sujeito (Figura 11). Os 

exercícios são de igual modo simples e de aplicação direta do conceito. Nesse item, foi feita  

uma pequena descrição dos fragmentos das práticas escolares da terceira série do 1º grau  com 

o objetivo de entender o porquê daquela forma de ensinar. Ao mesmo tempo, acredito que não 
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há como fazer o resgate dessas práticas de forma fiel, pois como já foi dito, o cotidiano de 

uma sala de aula é muito difícil de ser reproduzido. Para aproximar do ambiente escolar e 

conhecer as práticas escolares e as relações estabelecidas em uma sala de aula, Siqueira 

(2004, p. 1) adverte que os documentos oficiais não são suficientes, por isso deve-se recorrer 

a novas fontes, como, por exemplo, “anotações em diários, memórias escritas e orais, 

fotografias, artesanato etc. O que consegui, a partir das fontes analisadas, foi obter fragmentos 

sobre a atuação da professora em seu ambiente escolar.  

 

3.2.2 O livro didático 

 

No início deste estudo, a primeira intenção era conhecer como as professoras 

desenvolviam suas práticas escolares em relação à disciplina Língua Portuguesa, utilizando, 

para tal, as entrevistas. Porém, com o desenvolvimento do trabalho, cheguei ao livro didático. 

Esse caminho se configurou à medida que, no decorrer das entrevistas
93

 com as professoras, 

as mesmas faziam referências aos livros didáticos utilizados por elas em sala de aula, porém  

sem conseguir lembrar do nome, frisando, no entanto, que fizeram uso dos tais como 

instrumento de aprendizado. Foi então que observei ser impossível dar continuidade ao 

trabalho de pesquisa sem recorrer à análise do livro didático, tornando-o uma fonte de 

informação importante nas práticas escolares daquelas professoras. Nesse sentido, vale 

relembrar o conceito de táticas escrito por Certeau (2012, p. 102): 

 

As táticas são procedimentos que valem pela pertinência que dão ao tempo - as 

circunstâncias que o instante preciso de uma intervenção transforma em situação 

favorável, à rapidez de movimentos que mudam a organização do espaço, às 

relações entre momentos sucessivos de um golpe, aos cruzamentos possíveis de 

durações e ritmos heterogêneos etc.  

 

 

 O uso do livro didático tornou-se um instrumento importante para o desempenho das 

práticas escolares da professora e uma fonte importante para este estudo. Desta forma, 

considerei importante fazer um breve apanhado sobre o livro didático, enfocando o período a 

que esta pesquisa se dedica.  
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 Como já foi dito anteriormente, no início deste estudo foram feitas cinco entrevistas com professoras que 

lecionaram no Grupo Escolar Senador Antônio Martins no período de 1971-1986. Porém, para este momento, 

mantive somente uma, a Professora Sol. 
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Foi na década de 60 do século XX que o livro didático passou a ser utilizado com 

maior frequência no país, a partir da assinatura do acordo MEC-USAID, em 1966. De acordo 

com o Dicionário Interativo da Educação Brasileira:  

 

MEC-UDAID é o nome de um acordo que inclui uma série de convênios feitos a 

partir de 1964, durante o período militar, entre o Ministério da Educação (MEC) e o 

United States Agency for International Development (USAID). Os acordos 

MEC/USAID tinham o objetivo de implantar o sistema norte- americano no sistema 

educacional brasileiro. A discordância com os acordos MEC/USAID se tornaria na 

época a principal reivindicação do movimento estudantil, cujas organizações foram 

colocadas, em seguida, na clandestinidade. Alguns setores acreditavam que o 

convênio com os Estados Unidos levaria à privatização do ensino no Brasil 

(Dicionário Interativo da Educação Brasileira, 2011). 

 

 

Nesse período, além da importância dada ao livro didático, havia uma preocupação 

com o conteúdo desses livros, por isso, foi feita uma reformulação na estrutura dos mesmos. 

No caso específico do livro didático de Língua Portuguesa, Eliana Dias (2010, p.138) pontua 

que:  

 

O que se percebe é que os livros didáticos se apresentavam bastante parecidos até 

meados da década de 70. A diferença era pequena, alguns se esmeravam em 

ilustrações coloridas como atrativo para os alunos, mas nem sempre o conteúdo era 

trabalhado de forma eficaz. Os exercícios cobravam os fatos linguísticos em frases e 

enunciados e, em relação ao estudo do vocabulário, os exercícios eram, em geral, 

confundidos com os exercícios de ortografia. O treino ortográfico era o exercício 

mais cobrado, os alunos treinavam palavras soltas 5 a 10 vezes cada, mesmo que, 

para eles, essas palavras não tivessem sentido em um contexto.  

 

 

Além da estruturação acima citada, há outra não mencionada, frequente em textos 

clássicos da literatura brasileira e portuguesa. Após essa reformulação, ainda de acordo com 

Dias (2010, p.136), “no final dos anos 70, aparece um novo modelo de análise da linguagem, 

cujos princípios começaram a ser delineados na Europa por volta da década de 60”. A partir 

daí, pude perceber que os novos conceitos de linguística já passavam a se manifestar nos 

livros didáticos. Quando a autora faz referência ao novo modelo de análise da linguagem, ela 

está se referindo aos novos conceitos de linguística, que já começam a ser divulgados no 

ambiente da escola por meio do livro didático.  

 A utilização do livro didático como instrumento subsidiário do trabalho pedagógico 

do professor se intensificou nas escolas naquele período, porém, muitos problemas como os 

de ordem política, econômica, de definição de conteúdos, dificultavam ou até mesmo 

inviabilizavam seu uso nas escolas.  De acordo com Dias (2010, p. 133):   
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Já na década de 70 do século XX, seguia-se uma política para distribuição do livro 

didático aos alunos das escolas públicas, mas os problemas oriundos dessa política 

eram muitos: divergência de conteúdos, preço alto, entre outros. Grande parte das 

sugestões para a resolução dos problemas da época dizia respeito à necessidade de 

padronização do livro didático, estabelecimento de um tempo fixo para sua 

utilização e até a padronização de preços, pois o governo não dispunha de verbas 

suficientes para arcar com todas as despesas. 

 

 

 

Em 1985 foi criado o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) pelo Ministério 

da Educação (MEC), com o objetivo de subsidiar o trabalho pedagógico do professor, visando 

à melhoria da qualidade do ensino nas escolas públicas brasileiras. O PNLD é o programa 

vigente nos dias atuais. Assim sendo, realizei este breve apanhado sobre o livro didático no 

contexto nacional a fim de demonstrar um pouco do que foi panorama brasileiro de inserção 

do livro didático no ambiente escolar. 

 

 

3.2.2.1 Conhecendo o livro A conquista da Linguagem  

 

O livro didático utilizado pela professora Sol, no ano de 1980, intitula-se A conquista 

da linguagem. A obra foi editada pela FTD, em sua segunda edição. Em contado com a 

Editora a fim de obter mais informações sobre o livro, não alcancei sucesso, pois lá não existe 

um arquivo em que constem dados a respeito das obras mais antigas. A editora, por sua vez, 

não tinha um exemplar em seus arquivos, sendo que obra aqui utilizada foi adquirida em uma 

loja de sebo virtual.  

Por meio da Editora, consegui localizar a autora do livro que, em um primeiro contato, 

se dispôs a conceder-me uma entrevista. Trechos da entrevista feita com a autora serão 

utilizados no decorrer do texto desta dissertação. Durante uma das entrevistas com a 

professora Sol, quando perguntada a respeito do livro didático que era usado por ela no 

período pesquisado, essa declarou:  

 

Usava o livro didático. Sempre havia o livro. Porque havia o livro que vinha do 

governo. E depois deixava para o ano seguinte. Eu usava o livro, mas eu também 

gostava de fazer meu material. (...) A escola comprava o livro com verba do 

governo. O livro era da escola, para novamente ser utilizado nos outros anos por 

outros alunos. (...) Era feita por uma comissão de professores no final do ano. Vinha 

da secretaria uma listagem e a gente olhava aquele que mais se adequava à nossa 

região. (...) Deixe-me ver aqui no caderno... [abre um caderno de plano e consulta 
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para ter a informação sobre o livro didático] eu colocava o nome e a página... aqui A 

Conquista da Linguagem 
94

. 

 

Não foi possível delimitar o tempo que a professora utilizou o livro em sala de aula, 

uma vez que na escola não foi encontrado esse dado, além de que a professora também não 

conseguiu responder. Após ter contato com o livro, julguei necessário fazer um mapeamento 

deste para tentar entender o que era proposto pela autora. A esse respeito, ressalto que a 

análise apresentada leva em conta o estudo histórico contextualizado, buscando entender 

como o livro se insere naquele contexto e de que maneira foi utilizado pela educadora.  

O livro A Conquista da Linguagem tem como autora Zélia Almeida. Logo no início 

percebemos que o volume 3 pode ser usado tanto para alunos da 3ª série como para os da 4ª 

série. A autora justificou o motivo dessa opção tendo em vista o grau de dificuldade do aluno 

em relação à leitura. Sobre essa sugestão, a autora do livro, afirmou que:  

 

O livro 3 dessa coleção se destina a crianças de 3ª ou 4ª série ( do ensino de 

1º grau), de acordo com o nível de leitura da turma. Se a criança lê por 

unidades de sentido, com certa rapidez, evidenciando compreensão da 

matéria lida, estará apta ao uso deste livro, pois os prerrequisitos para o seu 

manuseio, com vistas a uma aprendizagem ótima, referem-se apenas ao nível 
das habilidades de leitura, de vez que os conhecimentos linguísticos treinados 

no volume anterior são todos revisados na 1ª unidade (ALMEIDA, 1980, p. 

5). 

 

Segundo a autora, se uma turma estivesse matriculada na 3ª série, mas com um nível 

de leitura e entendimento mais avançado, a professora poderia usar o volume 4. O contrário 

também poderia acontecer: se uma turma estivesse matriculada na 4ª série, mas o nível de 

leitura e entendimento não fosse tão avançado, a professora deveria usar o volume 3. O fator 

determinante para a adequação do uso do livro era feito pelo desenvolvimento da leitura. Em 

sua entrevista, a autora do livro enfatizou que: 

 

Só quem sabe qual volume de uma coleção deve usar para uma turma é o professor 

regente. De nada adianta, eu, como autora, apresentar o livro como devendo ser 

usado por essa ou aquela série. Na época em que editei aquela coleção, as escolas 

públicas trabalhavam com as crianças de seu entorno. Algumas turmas estavam 
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muito avançadas e outras nem tanto. Assim, a escolha do volume para seus alunos 

dependia do estágio em que se encontravam e não da série que cursavam
 95

. 

 

A autora não direcionou o livro para uma série específica, e, embora no livro indicasse 

o volume, ela concedia o direito de escolha ao professor de utilizá-lo na série que melhor se 

adaptasse. Ainda, sugere que o livro pode ser usado como material básico ou como material 

suplementar no conteúdo da disciplina Comunicação e Expressão. Se o material for usado 

como básico, o professor deveria seguir o plano de curso sugerido, usar as estratégias e 

sugestões apontadas. Caso o professor optasse por usar o livro como material suplementar, 

ficaria livre o uso do livro dentro do planejamento dele. Para este momento da pesquisa, 

foram feitas as observações como se o livro fosse usado como material básico. No 

entendimento da autora do livro, havia os básicos (os utilizados em sala de aula pelas 

professoras) e suplementares (apenas para o professor consultar em caso de dúvidas). Julgo, 

todavia, como livro básico aquele que a professora Sol utilizou em questão.  

Um aspecto que chamou a atenção foi o fato de a autora utilizar o livro como  

ferramenta de apoio e de ajuda ao professor, considerando, nesse aspecto, sua utilidade no 

desenvolvimento dos alunos em uma sala de aula, e por outro lado, a presença necessária do 

professor.  De acordo com Almeida (1980, p. 5): “Sugerimos que as atividades deste livro 

sejam realizadas em classe, pois a orientação do professor é imprescindível ao sucesso do 

aluno”.  

O livro foi dividido em quatro unidade, sendo que cada uma tem sete textos. Cada 

estudo do texto é dividido em três momentos: atividades de compreensão, de estudo de língua 

e de aplicação. Os textos escolhidos para compor o livro são de vários autores: Ruth Rocha
96

, 

Joel Rufino dos Santos
97

, Leonardo Arroyo
98

, Klaus Hanssen
99

, Lygia Bojunga 
100

 Nunes, 

Noama Zimmerman, Magui, Meiga Villas Boas de Vasconcellos, incluindo a própria autora, 

Zélia Almeida. Buscando verificar a participação de diferentes sujeitos na obra, julguei 
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 Entrevista feita com a autora do livro didático A conquista da linguagem, Zélia de Almeida, em 18/ 10/12) 
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 Ruth Rocha nasceu em São Paulo, no ano de 1931. Formou-se em Sociologia e Política pela Universidade de 

São Paulo. A autora começou a escrever em 1967 para a revista Cláudia, publicando artigos sobre educação. O 

primeiro livro data de 1976. Sua obra é conhecida em vários países. 
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 Joel Rufino
97

 dos Santos nasceu em 1942, no Rio de Janeiro. Formou-se em História pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. É professor aposentado dessa instituição. Entre suas obras na literatura infantil, 

destacam-se O Cururu virou pajé e O dia que o povo falou. Já ganhou o prêmio Jabuti diversas vezes.  
98

 Leonardo Arroyo nasceu em 1918 e faleceu em 1986. Foi jornalista, contista e autor de livros infantis. Foi 

editor da página de cultura da Folha de São Paulo por muitos anos.  
99

 Sobre este autor não consegui obter nenhuma informação, na internet. 
100

 Lygia Bojunga Nunesanasceu em 1932, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Fez sua estreia na literatura em 

1972, com o livro Os Colegas e, já em 1973, recebeu o prêmio Jabuti. Entre  suas obras, destacam-se A Casa da 

Madrinha e A bolsa amarela.  

 



80 

 

conveniente empreender uma busca na internet, intencionando compreender a participação 

desses autores, bem como as contribuições dos mesmos para o ensino da disciplina Língua 

Portuguesa, que passo a observar em nota de rodapé.  

Ao ter noção do perfil dos autores dos textos inseridos no livro didático em questão, 

observei que aconteceu uma modificação entre eles. Percebi que os textos vão ficando mais 

extensos e se tornando mais complexos: as frases já não são mais curtas, tornando o 

entendimento mais difícil com o aparecimento de palavras com significados mais elaborados.  

Para Batista (2004), os textos utilizados em um livro didático, no seu processo de 

reprodução, podem receber as marcas das distâncias sociais e culturais que separam aquele 

que escreve daquele que produz o objeto em que inscreve. Nesse mesmo processo, no entanto, 

os textos podem se transformar ao serem destinados a novos públicos, diferentes daqueles 

para os quais foram inicialmente destinados. Ao ser questionada sobre os textos que 

compunham o livro didático, a autora afirma:   

  

Antes dos Parâmetros curriculares que sugerem a diversidade de gêneros em todos 

os níveis de ensino, usávamos preferencialmente textos narrativos nos gêneros  

fábulas, contos, mitos etc. Eu buscava acompanhar o gosto das crianças pelos livros 

de literatura infanto-juvenil
101

.  

 

Nas Atividades para Compreensão do Texto, propostas no livro, minha compreensão 

sugere que esses exercícios tinham como propósito treinar a leitura e dar aos alunos condições 

de decodificar o sentido do texto. Intentando compreender as propostas dos autores, 

empreendi  uma busca numérica das diversas atividades propostas, cujo resultado passo a 

elencar. Nas Atividades para Compreensão do texto, a leitura silenciosa aparece em 25 

atividades propostas para o estudo dos textos, o que representa 92,59% do total das propostas 

que compõem o livro. A leitura dramatizada aparece 10 vezes, ou seja, compreende 37,03%. 

A atividade de enumerar os parágrafos aparece 25 vezes, representando 92,59%. A leitura em 

voz alta pelo professor aparece 11 vezes (40,74%). Relacionar uma coluna com a outra 

aparece 20 vezes nas atividades, (74,07%). Dar espaço ao aluno para responder a uma 

pergunta de maneira pessoal aparece seis vezes, totalizando 22,22%.  

A interpretação com perguntas diretas a respeito do texto foi elencada 17 vezes, ou 

seja, 62,97%. A atividade na qual o aluno marca verdadeiro ou falso nas questões aparece  9 
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vezes (33,3%). Questões de múltipla opção foram registradas 22 vezes (81,48%). Enumerar e 

relacionar colunas aparece 17 vezes (62,97%). Outra atividade, segundo a qual o aluno tem 

que substituir a palavra por outra com o mesmo sentido, aparece  4 vezes (14,81%). Solicitar 

aos alunos que façam um resumo sobre o texto lido aparece  6 vezes (22,22%). Pede-se 

também que o aluno possa completar uma lacuna com alguma palavra, atividade que aparece 

2 vezes (7,4%).  

A frequência com que a leitura silenciosa apareceu nas atividades propostas para a 

compreensão do texto me chamou atenção, uma vez que foi mencionada em todos os textos, 

propondo aos alunos que lessem e relessem o texto silenciosamente. Ao ser indagada sobre a 

frequência dessa atividade no livro, a autora respondeu:   

 

Toda leitura, seja da paisagem, de uma obra de arte, de um concerto, exige atenção 

cuidadosa ao objeto da observação. No texto escrito, a primeira exigência para uma 

boa interpretação é a leitura silenciosa. Não apenas uma leitura silenciosa, mas duas 

ou três. A primeira leitura silenciosa é feita livremente. Já a segunda será mais 
atenta, se acompanhada de um roteiro de interpretação. Eu enfatizo a leitura 

silenciosa e a releitura. Sem estas duas, as demais não fazem sentido 
102

. 

 

 

As Atividades de Estudo de Língua tinham como objetivo fazer com que o aluno 

tivesse domínio das convenções da escrita. Nessa parte do livro, inserir o plural das palavras 

aparece 13 vezes em um total de 28 textos (40,74%). A separação em sílabas e a classificação 

das palavras quanto à tonicidade e números de sílabas aparecem 14 vezes, representando 

51,85%. A pontuação, em que o aluno conhece os sinais e classifica o tipo de frase, aparece 9 

vezes (33,3%). Atividades em que o aluno diferencia letra maiúscula de minúscula 

compreendem  6 recorrências (22,2%). De igual modo há  6 atividades em que o aluno 

aprende o alfabeto, assim como, a diferenciar vogais de consoantes (22,22%).  

Exercícios que oferecem ao aluno grupos de palavras para colocar em ordem 

alfabética aparecem  9 vezes (33,3%). O livro contém  5 atividades em que o aluno deve 

passar as palavras do masculino para o feminino e vice-versa (18,51%). Em  2 vezes, o aluno 

deveria passar as palavras do diminutivo para o aumentativo (7,4%). Problemas que envolvem 

a escrita com ss, sc, x, r, rr , ss, vr aparecem 9 vezes (33,33%). Atividade que está relacionada 

com a escrita correta de algumas palavras, mas aparece com o nome de “ditado”, foi 

encontrada por  2 vezes (7,4%). 

                                                           
102 Entrevista feita com a autora Zélia Almeida no dia 18/10/12. 
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As Atividades de Aplicação tinham como objetivo fazer com que o aluno escrevesse 

fazendo uso de todo o aprendizado que teve nas outras atividades anteriores, pois tinham 

como propósito aplicar todo aprendizado naquele momento. Os exercícios tiveram por base     

7 tipos de texto que deveriam ser produzidos pelos alunos: o cartão, o telegrama, diálogo, 

anúncio, ficha de texto, aviso e resumo. As atividades relacionadas ao cartão, nas quais o 

aluno produz esse tipo de texto, aparecem  6 vezes (22,2%). A escrita de telegrama aparece  5 

vezes (18,51%). Os diálogos foram indicados em  2 das atividades (7,4%). A ficha de texto 

aparece apenas uma vez (3,4%). As relacionadas ao aviso parecem  2 vezes (7,4%). Por fim, o 

resumo aparece somente uma vez (3,4%), porém essa prática aparece com bastante frequência 

na Atividade para Compreensão do Texto. As relacionadas ao anúncio aparecem  4 vezes 

(14,8%). 

Ao observar como era composto o livro didático, tive a noção da sua complexidade. 

Pude perceber que o livro apresentava uma estrutura fixa, com exercícios parecidos e muitas 

vezes repetitivos. Logo, se torna importante conhecer um pouco mais sobre a autora para 

compreender como iniciou seu gosto pela produção dos livros didáticos.  

 

 

3.2.2.2 Sobre a autora do livro A conquista da linguagem 

 

Ao buscar uma aproximação com a autora do livro, verifiquei ser ela proprietária da 

Editora Dimensão. Zélia Gusmão de Almeida nasceu na cidade de Tiros, interior de Minas 

Gerais, no dia 24 de fevereiro de 1939. Seu pai era fazendeiro e capangueiro
103

. Sobre a sua 

mãe, ela não fez nenhuma referência. Iniciou sua vida escolar no Grupo Sebastião Dias, na 

cidade de Tiros, mas finalizou o ensino primário  em São Gotardo, no Colégio Nossa Senhora 

do Santíssimo Sacramento. Ingressou no curso de normalista na cidade de Patos de Minas, no 

Colégio Nossa Senhora das Graãs e terminou em Araxá, no Colégio São Domingos. 

Simultaneamente ao Curso Normal, cursou o antigo Técnico de Comércio, pois seu pai, além 

de fazendeiro e capangueiro, tinha um armazém e queria que ela fizesse a escrita do seu 

estabelecimento. 

Terminou o Curso Normal em 1955 e iniciou sua carreira como professora primária, 

nas turmas de alfabetização, no Grupo Escolar Sebastião Dias. Tinha preferência pelas turmas 
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 Comprador de diamantes.  
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de alfabetização. Dedicou-se à carreira de professora de 1958 a 1966 e em 1967 e 68 foi 

liberada da regência de classe para fazer o Curso de Administração Escolar, do Instituto de 

Educação de Minas Gerais, hoje, Faculdade de Educação.  

O seu gosto pela leitura pode ter surgido por referência de duas pessoas próximas: seu 

avô e seu pai. De acordo com a entrevista concedida por Zélia de Almeida, seu avô era um 

contador de histórias. Já o seu pai não sabia contar histórias, mas era um leitor compulsivo: 

comprava um livro a cada 15 dias.  

Nesse sentido, os primeiros livros que produziu foram resultado da sua experiência 

profissional como Orientadora de Ensino. Naquela época, havia uma carência de material 

impresso para as séries iniciais do antigo primário. Aproveitando-se dessa situação, passou a 

criar textos e atividades para orientar a leitura silenciosa dos alunos das 3ª e 4ª séries da escola 

em que trabalhava. O volume foi aumentando e Zélia Almeida começou a publicar esses 

textos. 

Os livros publicados foram direcionados para o público infantil. Zélia Almeida já 

publicou vários livros
104

, além de didáticos, de literatura infantil e infanto-juvenil. Teve 

vários
105

 livros publicados pela FTD e pela Editora Dimensão. Atualmente, é sócia 

proprietária da mesma editora, junto com o seu marido, e continua escrevendo e publicando 

livros.   
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 Livros publicados pela Zélia Almeida, pela FTD: Atividades de linguagem (Vol. 1, 2, 3 e 4), Atividades de 

Comunicação e Expressão (Vol. 1, 2, 3 e 4), Pré-livro Aconteceu no Bosque 

Livro intermediário Personagens do bosque, E livros 1, 2, 3 e 4 com o Título Aconteceu no campo e na cidade e 

Ponto de Partida (vol. 1, 2,3 e 4).  
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 Livros publicados pela editora Dimensão: Atividades de Comunicação e Expressão (Vol. 1, 2,3 e 4), O jogo 

das palavras ( Vol. 1, 2, 3 e 4), Ponto de partida ( Vol. 1, 2, 3 e 4), Oficina de letras ( Vol. 1, 2, 3 e 4), A 

conquista da linguagem ( coleção inteiramente nova, Vol. 1, 2, 3 e 4), Aventura da linguagem ( Vol 1,2,3 e 4), 

Ache o fio e conte o fato ( Vol. 1, 2, 3 e 4), Alfa, Beta e etc ( Vol. 1, 2, 3 e 4), A pasta de redação, O presente e a 

Bota que buscava um pé. 
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Considerações Finais 

Conforme propus neste trabalho, foi possível resgatar e analisar as práticas escolares 

desenvolvidas pela professora Sol, no período de 1971-1986, no grupo escolar Senador 

Antônio Martins, na cidade de Ponte Nova, Minas Gerais. Ao analisar e resgatar suas práticas 

escolares pude compreender como foi a sua atuação naquele ambiente escolar. Posso afirmar,  

como já ressaltei anteriormente, que o resgate de suas práticas escolares não aconteceu de 

forma fiel, pois, muita das vezes, o que ela disse em trechos das entrevistas ou até mesmo em 

seu planejamento de aulas ocorreu de forma diferente da prática no ambiente escolar.  

As mudanças ocorridas na disciplina Comunicação e Expressão, no ensino de 1º grau, 

foram devidas a algumas questões. Neste estudo, ressaltei apenas duas: a criação da lei 5.629 

e o surgimento da Linguística. Para relembrar, a lei 5.692, entre outras, propunha uma 

mudança no ensino de primeiro e de segundo grau. A partir dessas mudanças, ocorreu a 

alteração no nome da disciplina de Português, que passou a se chamar Comunicação e 

Expressão, somente para as séries iniciais do 1º grau. E o surgimento da nova ciência 

denominada Linguística, que chegou ao Brasil na década de 1960, com seus novos conceitos, 

interferiu nos objetivos e no ensino dessa disciplina,  levando a acreditar que com a nova 

perspectiva dessa matéria haveria mudanças nas práticas escolares das professoras que 

atuavam na época.  

Porém, pela atividade proposta por ela em seu caderno de planos de aulas, e após a 

análise deste, pude observar que essas mudanças não apareciam efetivamente nas práticas 

escolares da professora, pois a forma como ensinava era através de uma visão prescritiva da 

língua, valorizando questões como a escrita, e não indo no sentido de uma nova proposta que 

a Linguística propunha. Logo, sabemos que a promulgação de uma lei não implica 

imediatamente sua prática, principalmente no âmbito da educação. É importante frisar mais 

uma vez, para concluir este estudo, que há uma distância entre o que foi estabelecido pelos 

órgãos oficiais e o que efetivamente foi feito no ambiente escolar. O discurso vai de encontro 

aos documentos oficiais.  

Por fim, considero importante reafirmar que no período ao qual este estudo se dedicou, 

mesmo sendo um momento da história do país em que predominava uma política autoritária e 

repressora, houve a promulgação da lei 5.624, importante, naquele momento, para o avanço 

da educação no país.  
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Anexo 2 
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Anexo 3  

Lei nº 1.013/1974 

  Autoriza criação de escola 

 

O Prefeito Municipal de Ponte Nova, usando das atribuições que lhe confere o artigo 59, 

da Lei Complementar número 3, de 28-12-72, sanciona a seguinte lei: 

 

Art. 1º Fica criada a escola rural, denominada “Escola Municipal Antonio Castro de 

Resende”, na Fazenda da Esperança, distrito desta cidade. 

 

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, entrará esta lei em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

Ponte Nova, 27 de setembro de 1974. 

 

 

Miguel Valentim Lanna 

Prefeito Municipal 
 

- Autor(es): Executivo / PL nº 939 de 26.09.1974 

- Publicada em: 27/09/1974 
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