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Um tecido fiz de vida: fios subindo, fios descendo;  

Um tecido fiz de vida: Fios atados, fios cortados. 

Um bordado  fiz no tecido da vida:  

Linhas grossas, linhas finas, cores claras, cores minhas.  

Uma vida fiz tecida, bordada, quase rendada.  

Relevos de altos e baixos, formas de todo jeito,  

Que trago aqui no peito. E agora, trabalho pronto, 

 Até aquele ponto, que não tinha lugar,  

Deu um jeito de se encaixar,  

Fez textura sem par. (Rosaly Stefani) 

 
 
RESUMO 
O curso de Pedagogia na região do Cariri cearense originou-se na antiga Faculdade de 
Filosofia do Crato (1959). Sua primeira turma era composta por sete estudantes. Esta pesquisa 
analisa as trajetórias formativas destes sujeitos. No percurso formativo dos investigados 
interessa, conhecer suas motivações para o ingresso no Curso de Pedagogia, a representação 
acerca do mesmo, as concepções sobre as práticas pedagógicas dos docentes da época, entre 
outras questões. Trata-se de um estudo qualitativo que vem sendo realizado por meio da 
análise documental e da história oral. A pesquisa está em fase de desenvolvimento. Até o 
momento realizou-se entrevistas com três ex-alunas.  Essas pedagogas primordiais, através da 
memória, foram tecendo os fios de suas histórias de vida, revelando que a construção 
individual do ser jamais pode ser vista como descolada de um campo social mais amplo. 
Palavras-Chave: Pedagogia; Memória; História Oral. 
 
ABSTRACT 
The Faculty of Education in the Cariri Ceará originated in the old School of Philosophy of 
Crato (1959). Its first class consisted of seven students.This formative research examines the 
trajectories of these subjects. In the formative path of the investigated matter, to know their 
motivations for enrolling in the Course of Pedagogy, representation on the same, conceptions 
about the teaching practices of teachers of the time, among other issues. This is a qualitative 
study being done by documentary analysis and oral history. Research is under 
development. Until now held interviews with three former students. These educators primary, 
through memory, have woven the threads of their life stories, revealing that the construction 
of the individual being can never be seen as detached from a wider social field. 
Keywords: Pedagogy; Memory; Oral History 
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1 NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

Os sujeitos da presente pesquisa são formados em Pedagogia e fizeram parte da 

primeira turma desse Curso na Faculdade de Filosofia do Crato, portanto podem ser 

reconhecidos como Pedagogos (as) primordiais da região do Cariri.1 Vale ressaltar que para a 

constituição da faculdade citada, a princípio fundou-se o Instituto de Ensino Superior do 

Cariri, reconhecido por Nascimento (1962, p. 06) como “órgão patrocinador da idéia”. A 

sessão de fundação do referido instituto ocorreu em 23 de setembro de 1955, no auditório do 

colégio Diocesano do Crato.  

Somente após quatro anos, em 06 de dezembro de 1959, realizou-se a sessão solene 

para a instalação da Faculdade de Filosofia do Crato, com a presença de várias autoridades. A 

Faculdade foi instalada no Ginásio Madre Ana Couto. Agregada a Universidade do Ceará, a 

mesma denominava-se Faculdade de Filosofia da Universidade do Ceará, tendo sido 

autorizada a funcionar pelo Decreto nº. 48131, de 20 de abril de 1960, mantendo como 

primeiros cursos: Pedagogia, História, Letras Neolatinas e Letras Anglo-Germânicas. 

Na época, o primeiro Diretor da Faculdade, José Newton Alves de Sousa, que 

também foi professor da referida instituição, afirmou que: 

 

A Faculdade de Filosofia do Crato, primeiro grande marco do bandeirismo 
universitário cearense em sua arrojada penetração pelo interior do Estado, nasce 
como esse sol que diariamente, nas manhãs do Cariri, ilumina a montanha e o vale, 
mais do que numa benção de luz e calor, num simbolismo de vida e crescimento. 
(Anais de 1959 a 1960, p. 33). 
 
 

As provas de seleção para os primeiros cursos foram realizadas de dois a cinco de 

maio de 1960, “tendo se inscrito trinta e dois candidatos, dos quais apenas dezenove se 

habilitaram” (Anais, p. 17), ficando assim distribuídos: Pedagogia – 07; História – 04; Letras 

Neolatinas – 05; Letras Anglo-Germânicas - 03. Os aprovados para o Curso de Pedagogia, 

objeto desse estudo, foram: Pe. Agostinho Serrano Filho, Ana Teresa Esmeraldo, Cícera 

Policarpo de Gouveia, José Pereira da Silva, Maria Isa Esmeraldo Barreto, Maria Silvanira 

Gomes, Mary Stella Luna.  

                                                 
1 O Cariri situa-se em área geograficamente central da região nordeste, mantendo-se a uma distância média de 
600 km das principais capitais nordestinas. É uma região que fica no semi-árido nordestino.Representa um 
importante pólo comercial, turístico e cultural, onde o centro está localizado no triângulo: Crato, Juazeiro do 
Norte e Barbalha. 
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Com base no exposto, consideramos que o curso de Pedagogia na região do Cariri tem 

suas raízes fincadas no solo da antiga Faculdade de Filosofia do Crato.  Pretendemos com o 

presente estudo analisar as histórias de formação vividas pelos sete alunos da primeira turma 

desse Curso. Vale lembrar que até o momento foram realizadas entrevistas com duas ex-

alunas do Curso: Maria Isa Esmeraldo Barreto e Ana Tereza Esmeraldo. 

As trajetórias de formação narradas por essas ex-alunas vêm possibilitando a 

compreensão de que “Introduzir narrativas de vida dos educadores no currículo é introduzir 

vida nas nossas instituições escolares”. Além disso, as histórias de vida têm “na biografia uma 

fonte preciosa de informação para entender melhor não só uma pessoa, mas também um grupo 

social, uma sociedade”. (GADOTTI, 2004, p.11). Logo, podem ser vislumbradas como 

processos metodológicos fecundos “na articulação de sentidos entre o individual e o coletivo” 

(SOUZA & FORNARI, 2008, p.115) 

À luz dessa reflexão, compreende-se que as concepções e ações construídas 

anteriormente, num movimento contínuo se espalham ao longo da história educacional e 

influenciam sobremaneira os dizeres e fazeres do tempo presente.  Reiteramos que as 

experiências de formação dos agentes mencionados, com destaque para àquelas vinculadas ao 

Curso de Pedagogia, constituem o nosso objeto de análise. Para isso, o nosso olhar 

investigativo vem buscando não perder de vista questões relativas ao ingresso no Curso de 

Pedagogia; a trajetória profissional; os professores e suas práticas pedagógicas, além da 

representação acerca da formação em Pedagogia, entre outras questões. 

 

 

2 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

 

As memórias formativas de sujeitos inseridos nos primeiros momentos do curso de 

Pedagogia na região do Cariri constituem o nosso principal foco de investigação. Nesse 

sentido, a memória pode ser interpretada como “'lócus' privilegiado de reconstrução de 

experiências, de vivências, de saberes, de valores, de crenças, de expectativas, de 

comportamentos vividos, possibilitando uma sistematização das singularidades e da cultura 

como produção de um grupo social”. (OLIVEIRA, 2002, p. 106) 

Logo, a reconstrução de um passado que se torna presente na memória desses 

sujeitos revela toda uma trama que supera as noções de tempo e de espaço, levando-os a 
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compor uma rede de múltiplos fios que marcam emoções, amizades, desencantos, avanços e 

retrocessos, gestos de carinho, diferenças e semelhanças (SANTOS, 2003, p. 02). 

Consideramos, pois, que a História Oral é o caminho metodológico mais fecundo 

para uma aproximação mais afinada com o nosso objeto de investigação. No Brasil a História 

Oral “Vem possibilitando a escrita de uma História da Educação que incorpora a perspectiva 

de outros protagonistas até então deixados à margem” (MIGNOT, 2006, p. 212). A 

fecundidade da História Oral é reconhecida por François (2000) ao refletir que esta evidencia 

uma cronologia de lembranças originais, suscitando uma nova documentação, representada 

pelos arquivos orais.   

É pertinente destacar que a História Oral está sendo coletada nesse estudo através 

de entrevistas temáticas, uma vez que, 

 

[...] em geral a escolha de entrevistas temáticas é adequada para o uso de temas que 
têm estatuto relativamente definido na trajetória de vida dos depoentes, como, por 
exemplo, um período determinado cronologicamente, uma função desempenhada ou 
o envolvimento e a experiência em  acontecimentos ou conjunturas específicos. 
Nesses casos, o tema pode ser de alguma forma ‘extraído’ da trajetória de vida mais 
ampla e tornar-se centro e objeto das entrevistas (ALBERTI, 2005, p. 38). 
 
 

Na verdade, toda e qualquer entrevista de história oral, seja ela temática ou de 

história de vida, pressupõe a relação com o “método biográfico: seja concentrando-se sobre 

um tema, seja debruçando-se sobre um individuo e os cortes temáticos efetuados em sua 

trajetória, a entrevista terá como eixo a biografia do entrevistado, sua vivência e sua 

experiência”. (id. ibid., p. 38). De um modo geral, a entrevista pode ser vista como o instante 

da troca de impressões entre o entrevistado e um interlocutor. Na verdade, é um momento no 

qual lembranças são ordenadas com a finalidade de atribuir, com a ajuda da imaginação, ou 

do saudosismo, um sentido à vivência do sujeito que narra a sua história (SANTOS, 2000). 

Em termos, no momento da entrevista, há uma interação face a face entre o entrevistador e o 

entrevistado, há antes de tudo “uma situação de interação humana, em que estão em jogo as 

percepções do outro e de si, expectativas, sentimentos, preconceitos e interpretações para os 

protagonistas” (SZYMANSKI, 2004, p. 12). 

Desse modo, a memória vista por Meihy e Holanda (2007, p. 09) como “matéria-

prima” da História Oral possui um caráter constitutivo de uma identidade coletiva. Pode-se 

dizer que a história da Faculdade de Filosofia do Crato e em particular, do curso de 

Pedagogia, se faz a partir da influência de um todo social, construído por sujeitos em 

interação nesse universo.   
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Também a Análise documental vem se constituindo como procedimento 

indispensável para chegarmos mais perto do nosso campo e objeto de estudo. A utilização 

desse procedimento está sendo feita através da análise criteriosa dos documentos que ficaram 

nas pastas dos ex-alunos, como exemplo: os resultados da primeira seleção, as disciplinas 

cursadas por eles, o “Relatório Anual da 1ª turma do Curso de Pedagogia”, além da Ata de 

Colação de Grau2. 

Compreendemos que a abordagem qualitativa é a que melhor responde ao nosso 

objeto de análise. A utilização desta abordagem justifica-se, igualmente, pela sua importância 

para as pesquisas que como a nossa, trabalham com estudos interpretativos, ou seja, com 

dados difíceis de quantificar e de serem facilmente percebidos.  De acordo com Minayo 

(2004, p. 21-2) a pesquisa qualitativa: 

Se preocupa, nas ciências sociais com dados que não podem ser quantificados. Ou 
seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis.  
 

Pretendemos entrevistar os sete pedagogos, mas se houver alguma impossibilidade 

de encontrarmos todos esses sujeitos, teremos o cuidado de buscar enriquecer os dados dessa 

pesquisa com informantes, ou seja, outras pessoas que de forma direta ou indireta estiveram 

envolvidas com os momentos iniciais de funcionamento da Faculdade em estudo, 

particularmente naquilo que se refere às origens do Curso de Pedagogia no interior da mesma. 

A pesquisa ainda está em fase de desenvolvimento. Até o momento realizamos entrevistas 

com duas ex-alunas. 

Reiteramos que no desenrolar das análises, vem sendo dada atenção especial às vozes 

entrevistados, entendendo que seus discursos não representam “algo já dado, sendo parte de 

uma construção social que rompe com a ilusão de naturalidade entre os limites do lingüístico 

e os do extralingüístico. A linguagem não se dissocia da interação social” (ROCHA E 

DEUSDARÁ, 2005). Com isso, sabemos também da importância de continuarmos 

instaurando “uma relação de escuta ativa e metódica, tão afastada da pura não-intervenção da 

entrevista não-dirigida, quanto do dirigismo do questionário. Postura de aparência 

contraditória que não é fácil de colocar em prática” (BOURDIEU, 2007, p. 695). 

No decorrer da pesquisa estamos buscando manter uma relação dialética entre os 

dados obtidos e a fundamentação teórica. Isso é o que substancialmente confere sentido as 

                                                 
2 Este instrumental já foi identificado quando da realização da entrevista com as duas pedagogas primordiais 
referenciadas anteriormente nesse estudo. 
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análises e interpretações de qualquer caminhada investigativa. Nesse primeiro momento é 

possível apresentarmos as memórias e lembranças das nossas primeiras entrevistadas: Maria 

Isa Barreto de Moraes e Ana Tereza Esmeraldo. 

 

 

3 “EU COMBATI O BOM COMBATE. ENCERREI MINHA CARREIRA”. 

 

Maria Isa Barreto de Moraes foi a nossa primeira entrevistada.  Ela é Filha de 

Juvêncio Barreto e Maria Pia Esmerado Barreto. É casada, mãe de 04 filhos, todos com 

formação em nível superior e segundo ela, já “encaminhados na vida”. Reconhecendo o valor 

dessa conquista, vista como uma missão cumprida, no começo da nossa conversa, ela afirmou 

“Eu combati o bom combate. Encerrei minha carreira”. Em sua memória foi tecendo os fios 

da sua história de vida.  

Em 1953, terminou o Pedagógico no Colégio das Salesianas, em Baturité. Um ano 

depois, começou a lecionar no Alexandre Arraes, no Crato. Depois, foi transferida para o 

Colégio São João Bosco, onde lecionava disciplinas no Curso Pedagógico. Posteriormente foi 

para o Ginásio Madre Ana Couto. Aí ela recordou que ensinava na 7ª e 8ª série as disciplinas 

de Português, História e Educação Moral e Cívica. 

Sobre o ingresso na faculdade de Filosofia do Crato em 1960, Maria Isa enfatizou o 

esforço desprendido por ela e pelos demais colegas para obterem aprovação no vestibular:  

 

Fui estudar para passar no vestibular. Muito estudo e muita perspectiva porque a 
gente sempre achava, “a turma” que estudava – que tinha que se estudar muito para 
passar. Passamos, eu e minhas colegas e iniciamos a faculdade. Era prova escrita e 
oral, redação. Passamos, graças a Deus. 

 
 

Após o término do Curso, em 1964, Maria Isa passou a lecionar no Colégio 

Estadual, no Crato, permanecendo lá até mais ou menos 1975. Ela narra que “ensinava lá no 

Pedagógico, ensinava lá Sociologia, Psicologia da Criança e Educação Moral e Cívica”.  

Continuando a retomada de sua trajetória profissional, resumiu que passou vinte 

anos de sua vida em sala de aula, 12 anos como Delegada de Ensino e se destacou também na 

política, sendo vereadora durante doze anos. Lembra com alegria que a primeira vez que se 

candidatou foi a candidata que obteve o maior número de votos. 
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Em suas lembranças acerca do ingresso no Curso de Pedagogia, Maria Isa revelou o 

principal motivo que a fez optar por esse curso, manifestando também a sua rejeição pela 

Matemática: 

 

Eu já era professora do terceiro pedagógico. Então eu achei que a Pedagogia era a 
área que tinha mais ligação com a minha profissão, com minha carreira: Professora. 
Então, eu resolvi fazer Pedagogia. Achei que era necessário e, além disso, eu 
gostava e simpatizava com as matérias que tinham lá. Não gostava da matemática, 
mas o resto [...]  Matemática eu não gostava. Matemática, desde o primário que eu 
não gostava. 

 
 

Sobre os professores, guarda, em suas memórias os nomes de alguns deles e faz um 

breve relato acerca de suas práticas, enfatizando momentos das aulas do Professor e primeiro 

Diretor da faculdade – José Newton: 

 

O grupo de professores era muito bom. Eu relembro alguns: Dr. Humberto Macário 
de Brito foi nosso professor. Sociologia era Zé Newton, Psicologia era a Ruth, 
Administração escolar era uma freira lá de Juazeiro. Antélvia era a de Didática. 
Antélvia era ótima professora. O Zé Newton era um ótimo professor. Como ele era 
Diretor [...] Às vezes até que eu brincava na aula dele para quebrar o protocolo, 
porque ele era um pouco protocolado. Eu me lembro que teve lá um trabalho, que 
era para eu falar a respeito da periferia. Aí, eu só para brincar mesmo, disse que na 
periferia das casas, que era tudo de palha, eu só encontrava “tipóia”. Eu usei essa 
palavrinha. As meninas acharam graça e tudo. Ele mesmo riu. Mas ele sempre 
brincava às vezes na aula dele. Ele era protocolado mesmo, ele sempre era solene. 

Foi possível observar que ela sempre se remetia aos seus ex-colegas da faculdade 

com muito carinho. O que transpareceu em seus gestos e na sua fala foi a idéia de que o 

primeiro grupo de alunos da faculdade, dos quatro cursos, mantinha uma relação de 

companheirismo.  

Os alunos, em regra geral eram muito esforçados. Todo mundo estudava muito. 
Todo mundo tinha uma sede de crescimento, de conhecimento. Os professores eram 
bons, tanto davam as aulas muito bem dadas como a gente prestava atenção. Claro 
que a gente, às vezes fazia alguma brincadeirinha, mas era normal. Mas a gente se 
interessava, a gente gostava do ambiente, gostava dos professores. Entre nós havia 
certa fraternidade. Era muito bom! 
 

 
No que se refere à representação acerca do curso de Pedagogia para os alunos da 

primeira turma, é possível analisar que havia uma percepção da importância do mesmo, 

sobretudo ao se considerar que parcela considerável daqueles que procurava essa formação o 

faziam por já serem professores das escolas da região. De acordo com Maria Isa os 

sentimentos iniciais do grupo pioneiro de alunos em relação ao curso eram bastante positivos: 

 

Quase todos os alunos do curso de Pedagogia eram professores. O curso tinha 
muita importância para nós, porque com o curso de Pedagogia a gente podia 
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lecionar em qualquer segundo grau, inclusive na própria faculdade como aconteceu 
com alguns colegas. A gente estava fazendo Pedagogia e tinha gosto. Tinha 
orgulho! E era uma das áreas que a gente escolheu e todo mundo que escolheu era 
satisfeito, inclusive nesse tempo, o curso de Pedagogia era o que tinha o maior 
número de alunos. 

 
 

Essa manifestação confirma a evidência de que o curso de Pedagogia, historicamente 

esteve voltado para a formação de professores, o que corrobora o princípio de que “a docência 

constitui a base da identidade profissional de todo educador”. Esse princípio acompanha até 

hoje os debates da ANFOPE. 3 

 

 
4. “PASSEI MINHA VIDA TODA ENSINANDO”. 
 

 
Nossa segunda entrevistada, Ana Tereza Esmeraldo Cabral nos conduziu numa 

verdadeira travessia histórica, desvelando as principais experiências vividas no decorrer da 

sua formação na Faculdade de Filosofia do Crato, a partir de 1959. No entanto, não deixou de 

relacionar os fatos desse período com algumas experiências formativas anteriores. 

Ana Tereza retornou ao passado e de lá foi arrancando fatos e acontecimentos de sua 

vida social e trazendo para o presente. Ia atribuindo sentidos a essas vivências pretéritas. Ela 

nos brindava com suas lembranças, que não eram apenas individuais, mas de um grupo, de 

um tempo, de um espaço que agora estava próximo, favorecendo a compreensão de que, 

 

na memória humana o passado se faz presente e assim supera a transitoriedade, 
porque o passado mesmo é para o homem uma coisa que ele não deixa para trás como 
algo desnecessário; é algo que entra no seu presente de modo constitutivo, como 
natureza humana que se cria e se forma. O passado concentrado no presente cria a 
natureza humana. (KOSIK, 1976, p. 135)   
 
 

Para expressar sua representação em relação à Faculdade de Filosofia do Crato a 

entrevistada recordou o sentimento de uma colega do curso. Com a lembrança do fato, 

rememorou o olhar que teve na época em relação ao pensamento da amiga. Nesse prisma, 

destacou a beleza que aquela mensagem lhe transmitiu, ao mesmo tempo em que a tem como 

suporte para explicar o modo dela mesma representar a instituição de ensino na qual se 

formou: 

                                                 
3 Em 1983, em Belo Horizonte os educadores se reuniram  no “Encontro Nacional para a Reformulação dos 
Cursos de Preparação de Recursos Humanos para a Educação”. Nesse encontro foi constituída a Comissão 
Nacional pela Reformulação dos Cursos de Formação de Educadores (CONARCFE), que em 1990 é 
transformada em Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE). 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

9 

 

Uma coisa que eu achei muito bonita, que foi Mary Stella que disse, ela fez numa 
redação dela. Disse que tinha colocado assim: “a Faculdade de Filosofia foi um oásis 
para o Cariri, abriu novos horizontes, novas matizes".    
 

 

No tocante a formação escolar anterior ao curso de Pedagogia, Ana Tereza lembra 

que no dia oito de Dezembro de 1959, concluiu o Curso Normal Pedagógico no Colégio Santa 

Tereza de Jesus. Enfatiza que a docência era destinada para a clientela feminina. Tendo em 

vista o ingresso na Faculdade de Filosofia do Crato, Ana Tereza diz ter participado de curso 

preparatório para a seleção.  

A opção por um curso pode ser advinda de várias influências. Não pode ser vista 

como uma construção individual. Pode até nascer de uma identificação pessoal. Mas a própria 

identificação é social e histórica. Identificamo-nos com algo porque observamos a experiência 

de outros. Ou quem sabe, a identificação pode brotar de uma herança familiar. Nesse caso, 

alguém do nosso convívio vive ou viveu determinada experiência e de algum modo nos 

sentimos motivados a dar continuidade a essa vivência. Isso nos mostra que escolher uma 

profissão não é um ato construído isoladamente. O contexto em que vivemos, as pessoas com 

as quais convivemos, os espaços formativos por nós percorridos, nosso modo de pensar o 

mundo, são os principais pilares explicativos das escolhas que fazemos ao longo da vida.  

No tocante a essa discussão, Ana Tereza falou da sua escolha pelo curso de 

Pedagogia e destacou a influência de sua prima nesse processo. Ressaltou que se inscreveram 

juntas com o propósito de uma fazer companhia a outra. O elemento mais forte aí parece ser a 

necessidade de não se sentir sozinha, de ter alguém que pudesse lhe dar segurança e trocar 

experiências. Manifestou que o seu desejo era ter se encaminhado para o curso de Letras. 

Mas, de acordo com ela, a necessidade de uma companhia teve um peso maior. Assim, seguiu 

a prima. Porém, com o tempo aprendeu a gostar do curso de Pedagogia e foi aos poucos se 

identificando com o mesmo. 

O sentido da escolha do curso por parte da professora entrevistada pode ser 

ampliado para outras dimensões explicativas. Embora não tendo sido percebido por ela, 

observa-se que o fato da mesma ter feito o curso normal anteriormente é um dos elementos 

que podem ter influenciado a escolha dela pelo curso de Pedagogia. Além disso, antes do 

ingresso na faculdade, ela já lecionava. É o que afirma: 

 

Passei minha vida toda ensinando, ensinei no Colégio Santa Tereza de Jesus, onde 
eu fui aluna, no Colégio Municipal Pedro Felício Cavalcante, no Colégio Madre 
Ana Couto, saí por que fui para o Colégio Estadual Wilson Gonçalves, com a 
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função de orientadora de professores, ensinava o Curso Pedagógico e depois 
ensinei na 1ª, 5ª e 6ª. 
 
 

Na faculdade de Filosofia do Crato, a mesma ministrou as disciplinas de 

Administração Escolar, Metodologia da Matemática, Introdução à Orientação, Didática e 

Administração Escolar. Pouco nos revelou acerca dessa experiência.  

Compreendendo os professores da faculdade como sujeitos marcantes em sua 

história formativa, a investigada descreveu as práticas pedagógicas dos mesmos, permitindo 

um encontro com as limitações conceituais e estruturais da época. Com aulas que se pautavam 

em uma prática verbalista os docentes, 

 

não utilizavam nada, somente a língua, era só linguagem mesmo ou alguns 
desenhos na lousa. A gente não tinha nem livros, não tinha como tirar uma cópia, 
não tinha um mimeografo, não tinha um gravador. Sabe o que era que a gente 
fazia? Copiava ligeirinho e quando tinha um intervalo de cinco minutos ia juntar os 
pedaços para formar um texto. Era bem sacrificado. O professor não estava se 
incomodando se a gente escrevesse ou não. Ele dava a aula dele, dava o conteúdo 
dele. A não ser assim, matemática que tinha que ser no quadro mesmo e Biologia. 
 

 

O acesso a recursos mais sofisticados era bem mais difícil na época em estudo. Fazer 

desenhos no quadro era uma forma de dinamizar a aula, de facilitar a compreensão dos 

alunos, pois a lousa era o recurso mais presente. Mas a grande marca da prática pedagógica 

era ter o professor como centro do processo de ensino-aprendizagem, portanto a exposição 

oral era uma constante. Tal prática verbalista se insere na concepção de educação bancária. 

Nela, 

 

o educador aparece como seu indiscutível agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa 
indeclinável é ‘encher’ os educandos dos conteúdos de sua narração. Conteúdos que 
são retalhos da realidade desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja 
visão ganhariam significação. A palavra, nestas dissertações, se esvazia da dimensão 
concreta que deveria ter ou se transforma em palavra oca, em verbosidade alienada e 
alienante. (FREIRE, 1987, p. 57) 
 

 

A concepção e a prática eminentemente verbalista dos professores do curso de 

Pedagogia da Faculdade de Filosofia do Crato, de certo modo, se justifica pelas condições 

espaço-temporais. Preocupante é que essa mesma prática permaneça em algumas 

circunstâncias atuais, onde diversos recursos permitem múltiplas possibilidades pedagógico-

metodológicas. Nesse caso, o que talvez ainda falte seja uma concepção de educação que 

vislumbre uma formação calcada na práxis, onde a teoria não se separa da pratica, e “através 
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da qual a consciência se transforma, não é pura ação, mas ação e reflexão”. (FREIRE, 2001, 

p.127) 

Ana Tereza discorreu sobre o método avaliativo. Lembrou que a prova era um dos 

principais instrumentos utilizados. Além disso, também eram efetivados trabalhos e exames 

orais. Os trabalhos consistiam em uma maneira de recuperar os pontos para os alunos que não 

atingissem a média exigida que, como normalmente ainda ocorre nos dias de hoje, era 

equivalente a sete.  

Não negamos a importância da prova como instrumento avaliativo. No entanto, num 

projeto educativo transformador se espera a superação da concepção mecânica do 

conhecimento, logo, a prática pedagógica será construída na relação dialética entre educandos 

e educadores, entre realidade social e conhecimento escolar. Nessa lógica a avaliação, “não é 

o ato pelo qual A avalia B. É o ato por meio do qual A e B avaliam juntos uma prática, seu 

desenvolvimento, os obstáculos encontrados ou erros e equívocos porventura cometidos. Daí 

o seu caráter dialógico”.  (FREIRE, 2001, p. 29) 

Reiteramos que a presente investigação está em fase de desenvolvimento. Os dados 

parciais coletados vêm favorecendo uma aproximação com as raízes históricas da Faculdade 

de Filosofia do Crato, semente plantada em 1959, que possibilitou em 1986 a constituição da 

atual Universidade Regional do Cariri. Por intermédio da História Oral, nas narrativas de ex-

alunos, estamos conhecendo um pouco mais das experiências primordiais vividas no âmbito 

da formação em Pedagogia, um dos primeiros cursos da Faculdade de Filosofia do Crato.  

 

 
5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

As primeiras pedagogas entrevistadas, através de suas narrativas nos colocaram em 

contato com uma história passada, revelando lembranças, práticas, comportamentos e 

sentimentos que se entrecruzam em seus percursos formativos. Nesse processo, a memória 

desempenhou um papel importante, pois através dela foi possível aproximar distâncias, o que 

favoreceu um conhecimento mais amplo das nossas raízes históricas.   

Como verdadeiros documentos vivos, essas pedagogas primordiais, através da 

memória, foram tecendo os fios de suas histórias de vida, revelando que a construção 

individual do ser jamais pode ser vista como descolada de um campo, visto como um espaço 

social, em que agentes e instituições se movem, construindo valores e princípios que orientam 

concepções e ações ao longo do tempo.  
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Ao recontar experiências de formação anteriores, as duas mulheres entrevistadas 

resgataram e atualizaram sentimentos, vivências, fatos, saberes e experiências de um passado 

recente. Mas esse processo não se confunde com uma simples transferência de um tempo para 

outro. É algo mais profundo. Pois, as lembranças e esquecimentos de uma anterioridade se 

concretizam a partir de um olhar do presente, sendo esse olhar envolvido por significados e 

interpretações do instante em que a história é contada.  

Entendemos enfim que as narrativas ou histórias de vida podem ser fecundas 

atividades de investigação, mas também não deixam de constituir importantes meios de 

formação, já que “remetem o sujeito a refletir sobre sua identidade a partir de diferentes níveis 

de atividades e registros ” (SOUSA, 2007, p. 43). Reconhecemos que a construção dessa 

identidade é processual e contínua, portanto está diretamente vinculada a diferentes tempos e 

espaços – distantes e presentes.  Nessa conjuntura, nossos antecedentes contribuem com a 

construção da nossa identidade, pois o que somos hoje não deixa de refletir o que eles foram 

no passado. E mais, trazer à tona essa história anterior é possibilitar a reflexão acerca da 

edificação do próprio futuro, compreendendo-o enquanto tempo de possibilidades. 
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