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RESUMO

Este texto apresenta os resultados de uma investigação a respeito da Escola de Ensino Fundamental Professor
Lourenço de Almeida que funciona no Povoado Bálsamo, atendendo a um grande número de alunos em
diversas modalidades. A prioridade é compreender como, quando e porque surgiu essa escola, porque foi
assim denominada e como desenvolve atualmente suas ações pedagógicas. Para isso foi preciso analisar os
estudos de Costa (2011), Farias (2007), além de documentos a exemplo dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs). A história oral complementou este trabalho; duas ex-professoras e antigos moradores
desse povoado cederam importantes informações com seus depoimentos. Dessa forma, pode-se entender que
a fundação dos Grupos Escolares na zona rural de Arapiraca ocorreu com bastante atraso se comparado à
criação do primeiro Grupo escolar na sede do município.

Palavras-chave: Comunidade. Escola. Processo Educacional.

ABSTRACT

This text presents the results of an investigation into the Elementary School Teacher Lourenço de Almeida
who works in populated Bálsamo, serving a large number of students in various modalities. The priority is to
understand how, when and why emerged this school, why it was so named, and as currently developing its
educational activities. For this it was necessary to analyze studies of Costa (2011), Farias (2007), and
documents the example of the National Curriculum Parameters (PCNs). Oral history complemented this work;
two former teachers and former residents of this populated gave important information with their
testimonials. Thus, one can understand that the foundation of the School Groups in rural Arapiraca occurred
with a significant delay compared to the creation of the first school group in the town.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta a trajetória da Escola de Ensino Fundamental Professor Lourenço de Almeida, a partir
de 1978 até os dias atuais. Para elaboração deste artigo foram analisados alguns registros, além do Projeto
Político Pedagógico da Escola e para complementar as informações contidas nesses documentos escritos,
buscou-se o apoio da História Oral, “que é um espaço de contato e influência interdisciplinares”(LOSANO,
2002 p.16). Nesse sentido, as falas de antigos moradores da região, onde se instala a referida escola, foram
fundamentais na construção desse texto.

Dessa forma foi possível resgatar a história de uma comunidade que se localiza na zona rural de Arapiraca e
conta com um Grupo Escolar, construído para atender aos filhos dos moradores daquela localidade que por
muito tempo foram privados de ocupar os bancos escolares por não poderem se deslocar para a cidade ou
para a escola que ficasse mais próxima de suas residências. Até mesmo na segunda metade do século XX, os
meios de transporte eram precários nessa região e as escolas isoladas e multisseriadas que
predominavamatendiam principalmente às camadas privilegiadas política e economicamente.

O ensino em Arapiraca, durante muitas décadas era desenvolvido na residência das professoras ou no salão
cedido pelo proprietário que liderava aquela comunidade; no Povoado Bálsamo, onde se localiza a escola aqui
em questão, foi cedido um salão para abrigar crianças que cursavam de 1ª a 3ª série; a pessoa indicada para
lecionar foi a professora, de nome fictício, Joana, utilizamos um nome fictício para preservar a identidade da
docente.

Não foi possível identificar, nessa investigação, o número de alunos que ocupava esse salão, no entanto,
pelas informações colhidas nesse trabalho, percebe-se que o grande número de crianças que necessitavam de
escola, exigiu dos líderes locais a decisão de construir uma casa escolar. Na época, outra professora, aqui
denominada pelo nome fictício Cláudia, ensinava em sua própria residência a muitos alunos, o local era
inadequado, necessitando a professora pedir para que alguns alunos levassem bancos para poder sentar.

Apesar da “modernidade” ter apontado novas finalidades para a escola, como afirma Costa (2011), em
Arapiraca, até a década de 1970 predominavam as escolas multisseriadas cuja prioridade era ensinar a ler,
escrever e dominar as quatro operações, além dos princípios morais e cristãos, o que não significa
inexistência de Grupos Escolares, pois estes surgiram a partir da década de 1960, na sede do município, no
entanto, “a multiplicidade” de escolas deveria, portanto, restringir-se ao mundo urbano e destinar-se àqueles
cujas profissões exigissem, pelo menos, a habilitação preliminar de saber ler e escrever” (PINHEIRO, 2002,
p.30). Nesse sentido os Grupos Escolares só se expandiram pelos povoados de Arapiraca em meados de
1970.

Em 1978, foi inaugurado o primeiro Grupo Escolar do povoado Bálsamo, por iniciativa da comunidade,
principalmente do Sr. José (nome fictício), um dos primeiros habitantes daquele local, que doou o terreno
para a construção da escola que recebeu o nome de Escola de Ensino Fundamental Professor Lourenço de
Almeida. A escola foi inaugurada na administração do prefeito José Nascimento Leão de Melo e, recebeu esse
nome em homenagem a um professor que se destacou também na vida política do município de Arapiraca.

A criação de um Grupo Escolar nessa comunidade trouxe inovação para o ensino: fiscalização às práticas
desenvolvidas e, consequentemente, resultados diferenciados das escolas multisseriadasque atendiam de 1º
ao 3º ano numa única sala; a fiscalização nessas escolas era precária, devido à distância entre as escolas e a
sede do município; as casas eram impróprias e o espaço, além de inadequado era dividido com afazeres
domésticos.Já nos Grupos Escolares os alunos eram distribuídos por série e as salas eram equipadas com
carteiras duplas, birô e quadro negro.

Portanto, a criação de um Grupo Escolar nos povoados significou um grande avanço nas conquistas da
sociedade arapiraquense, consoante com o que “se generalizou no país a partir da experiência paulista, nas
primeiras décadas do século XX” (NASCIMENTO, 2005, p.67). A comunidade do povoado Bálsamo já contava

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/fragmentos_de_uma_historia_a_criacao_e_o_cotidiano_do_grupo_escol.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.2-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



nessa década com um grande contingente populacional, pelo fato de suas terras favorecerem ao plantio do
fumo, cultura que gerava muitas riquezas.

1 – Breve histórico do Povoado Bálsamo

O Povoado Bálsamo onde se localiza a Escola aqui citada é atualmente densamente povoado e representado
legalmente pela Associação de Desenvolvimento Comunitário, presidido atualmente por Edivaldo Pereira
Almeida. A população aí residente é privilegiada pelos benefícios promovidos pela educação, saúde e pelo
comércio, desenvolvidos em Arapiraca, sede do município que fica a 12 km de distância.

Nesse povoado encontra-se uma comunidade muito religiosa sendo dividida entre a Igreja Católica e a
Assembleia de Deus. Mas, não há para essa população, nenhum espaço para o lazer, a não ser a escola, como
único espaço cedido para eventos culturais; os jovens que buscam divertimentos deslocam-se para Arapiraca
contando com o apoio das Empresas Real Arapiraca e Real Alagoas, além de transportes alternativos. Porém,
sabe-se que esses benefícios são conquistados recentemente, pois até 1970 os transportes eram deficitários.

Com duas associações de moradores, a população vem conseguindo realizar alguns de seus projetos, a
exemplo do apoio para reuniões em datas festivas como no dia das crianças, das mães e dos pais ou do
padroeiro da comunidade, Santo Antônio. Assim, crianças, jovens e adultos podem festejar juntos sem
precisar se deslocar.

O nome da comunidade teve origem numa árvore que existia cujas folhas serviam de remédio. Conta a
tradição que seus primeiros habitantes, José Abelha e José Pedro Nóia chegaram ao lugar por volta do ano
1900, instalaram-se na região e começaram a desenvolver a agricultura, baseada no cultivo do fumo, feijão,
mandioca e verdura. No entanto, a Associação Comunitária só foi fundada em 1988, com o objetivo de
fomentar o desenvolvimento e lutar pelas melhorias da população.

É através dessa Associação que os agricultores são beneficiados pela Secretaria da Agricultura na aragem de
terras, distribuição de sementes e o apoio ao crédito do PRONAF. Além de serem beneficiados pela
Companhia de Abastecimento de Água de Alagoas CASAL, contam ainda com a barragem da Bananeira, cuja
água encontra-se muito poluída; 01 poço artesiano pertencente à Associação Comunitária e 15 privados cujos
proprietários são: Luna Avícola, Sr Aloísio Antonio Lopes, entre outros. A comunidade tem 470 famílias, e
mais ou menos 1.410 habitantes; a renda média por família é R$ 300,00.

Atualmente todas as casas dispõem de energia elétrica; há um campo de futebol particular e um time
chamado Sosaites que incentiva aos jovens a praticarem esportes. Com relação à educação, a localidade já
alcançou alguns avanços, contando com um Grupo Escolar Municipal, denominado Escola de Ensino
Fundamental Professor Lourenço de Almeida, que atende aproximadamente a 1.025 alunos de 1º ao 9º ano.

2 – Professor Lourenço de Almeida, patrono da escola

Lourenço de Almeida – autodidata (poeta, professor, prosador) alagoano, filho de Fausto Vieira de Almeida e
Caetana Maria de Albuquerque, nasceu no engenho Triunfo, distrito de Cajueiro, município de Capela em 08
de setembro de 1915. Em virtude de fortes divergências familiares, entre os Almeida e Albuquerque, residiu
juntamente com seus pais na Capital do Estado por 4 anos, onde aprendeu as primeiras letras com sua mãe
dona Caetana. Estudou em Capela-AL até o 5º ano. Seu primeiro trabalho foi em Rio Largo na fábrica de
fiação de tecidos. Aos 18 anos foi para Limoeiro de Anadia, lá foi tesoureiro e secretário da Prefeitura. Aos 22
anos casou-se com Alvacy de Souza Vieira, filha de Antônio Vieira Nunes e Amália Francisca de Souza,
naturais de Limoeiro de Anadia. Da união nasceram José Rosival de Almeida e José Roberval de Almeida. Veio
residir em Arapiraca a convite de seu cunhado Valdomiro Barbosa, sendo vereador de Arapiraca por três
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vezes, e professor no Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho por 10 anos. Lourenço de Almeida, de 1956 a
1962, dedicou-se a escrever crônicas literárias, que eram lidas por ele próprio, através do Serviço de
Alto-Falante de Arapiraca, de propriedade do pioneiro em radiofonia em Arapiraca, José de Sá. Centenas de
crônicas literárias foram levadas ao ar sob o título de “CRÔNICA DA NOITE”. Fundou e foi presidente da
Cooperativa de Arapiraca; fundador também da bandinha do Dedé e da sala de estar da Escola Hugo Lima.
Faleceu no dia 30 de janeiro de 1978 e foi homenageado com o nome da escola criada na zona rural do
município onde residiu por alguns anos; isso era muito comum no Brasil inteiro, principalmente em Alagoas;
ao ser criada uma escola buscava-se denominá-la em homenagem a uma figura ilustre do estado ou da
cidade, ou seja, escolhia-se o nome de alguém com destaque na história política daquela localidade e o
professor Lourenço de Almeida residiu durante algum tempo nesse povoado e como vereador do município de
Arapiraca procurava atender às solicitações daquela população.

3 – A trajetória da Escola Lourenço de Almeida e a prática de seus docentes

A Escola Lourenço de Almeida, criada em 1978, para atender aos filhos de trabalhadores do povoado Bálsamo
e vizinhança, trouxe mudanças no processo educacional da população daquela comunidade, atraindo crianças
de todas as idades, para cursarem da primeira até a quarta série com professoras qualificadas para o
magistério e muitas já concursadas.

O município de Arapiraca já contava com um grande número de moças formadas no curso pedagógico,
ofertado no Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho e pelo Educandário São Francisco de Assis além
daquelas que concluíram nesse educandário o curso normal, entre 1957 e 1961 aproximadamente. Portanto,
essas moças, através de concurso público ou até mesmo de contrato concedidos por líderes políticos
ocupavam as salas de aulas distribuídas pelo interior do município.

A criação da escola veio transformar o processo de escolarização daquela localidade que até então contava
apenas com escolas multisseriadas a exemplo de Joana que prestou depoimento para elaboração desse
trabalho; segundo ela, saiu de Junqueiro e foi residir no povoado Bálsamo junto com a família aos 12 anos de
idade. Como o povoado ficava próximo da cidade de Arapiraca, Joana conseguiu cursar o segundo grau no
Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho. Foi escolhida para desenvolver o ensino daquela região por
indicação de proprietários como era comum até então.

Com relação a Cláudia, como já foi dito ela já ensinava em sua residência e, através da visita e por indicação
de um padre da região de nome fictício Antonio (também diretor de escola na época), em 1972 foi contratada
pela prefeitura para continuar dando aulas no povoado. A docente em questão relatou ter cursado, na época,
apenas o primário (1ª à 4ª série), que corresponde hoje do 1º ao 5º ano.

Farias (2007), quando fala do atraso escolar em Arapiraca, diz que ainda era realidade na década de 70 nessa
localidade, os bem favorecidos escolherem professores e diretores para as escolas que, para ensinar, bastava
saber ler, escrever e resolver as quatro operações aritméticas. .

Como os depoimentos orais têm o poder de enriquecer a pesquisa, como explica Lima (2002), percebeu-se na
fala da depoente Joana que muitas crianças desse povoado não tinham acesso ao processo de escolarização
por fatores diversos: seja pela falta de escolas e professores, pela ausência de compromisso dos líderes
políticos e dos pais ou pela dificuldade de se deslocarem até às escolas que ficavam distantes.

Devido à necessidade dos filhos dos moradores desse local frequentarem uma escola, João (nome fictício),
irmão de Joana, se dirigiu à Prefeitura para falar com Higino Vital da Silva, então prefeito de Arapiraca;
conseguiu que o prefeito contratasse Joana para ensinar naquela comunidade, em um salão que era do seu
pai; isso era comum nessa época, em todo o território brasileiro mesmo na modernidade, o proprietário cedia
o prédio e o líder político contratava o professor.
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Evidencia-se, assim, a importância dos grandes proprietários na solicitação da criação de escolas e indicação
de professores. Ficou também explícito na fala da depoente que a mesma era paga pela Prefeitura Municipal
de Arapiraca e não pelos pais como ocorria em outras escolas, anteriormente.

Ela ensinava em um período do dia, trabalhava na roça de seu pai em outro e estudava em outro período.
Ensinava a uma turma multisseriada de alunos de 1ª a 3ª série; assim, predominavam as escolas
multisseriadas, como esclarece Costa (2011). Conta Joana, em entrevista não estruturada à autora, desse
trabalho que, para as crianças que estavam iniciando ela passava tarefas diversificadas como: fazer o
alfabeto, escrever de 1 a 10. Os demais estudavam com o livro de 1ª, 2ª e 3ª séries.

O material didático era muito precário, o que dificultava o ensino. Por exemplo, como não havia quadro
negro, a professora tinha que escrever a lição no caderno dos alunos; não havia carteiras e nem lanche.
Alguns pais de alunos compravam a cartilha do ABC para seus filhos e a professora improvisava alguns
materiais; conta Joana que, para fazer as letras do alfabeto ela utilizava papelão e caixas de remédio, para
que o ensino fosse efetivado, pois este “não será efetivado se a escola não possuir os meios práticos
necessários” (RIBEIRO apud COSTA, 1931). Mas a professora aqui citada, providenciava de acordo com as
possibilidades, o que era necessário para o exercício de sua profissão.

Trabalhava como professora e diretora ao mesmo tempo. Quando em 1978 foi inaugurado o primeiro Grupo
Escolar do povoado com duas salas de aula, ela continuou trabalhando como professora junto com Cláudia e,
como diretora ao mesmo tempo por mais 5 anos. Verifica-se aí o atraso dos povoados, se comparado à sede
do município, que teve o seu primeiro Grupo Escolar, a nível estadual, inaugurado em 1940, e a nível
municipal na década de 1960, expandindo essa prática lentamente.

Sobre o ensino efetivado já no primeiro Grupo Escolar do povoado, Cláudia relata que o trabalho em sala de
aula havia dado um salto de qualidade, porém, ainda se enfrentava muitas dificuldades. Entre elas, a falta de
material pedagógico como livros didáticos, por exemplo.

E, apesar do ambiente se adequar mais às necessidade da realização do ensino, como salas com carteiras,
quadro negro e giz, o espaço (duas salas) ainda era muito pequeno para a demanda de alunos e as turmas
eram multisseriadas. O que dificultava o trabalho das docentes, pois, tinha-se que ensinar a várias crianças
de diferentes níveis de escolaridade ao mesmo tempo.

3.1 – Mudanças e permanências na Escola Lourenço de Almeida

A escola passou por algumas reformas e ampliações, atendendo atualmente de 1º ao 9º ano. A Escola de
Ensino Fundamental Professor Lourenço de Almeida que se localiza na zona rural de Arapiraca – Al, Povoado
Bálsamo, tem como diretora atual Aline Régia Cavalcante Macedo e como vice-diretora Valéria Maria Moura
Santos; as coordenadoras pedagógicas são Selma Maria da Silva Oliveira e Rosana Kelle Melo de Almeida.
Percebe-se que há uma equipe gestora encarregada de conduzir os trabalhos pedagógicos da escola, todas
com formação para o cargo que ocupam.

Os níveis e modalidades de ensino são: Educação Infantil – Pré-escolar; Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano;
Ensino Fundamental 6º ao 9º ano; Educação Inclusiva; Educação de Jovens e Adultos e, diante da demanda,
funciona com cinco turmas em anexo. Atende a 363 alunos matriculados no turno matutino; 490 alunos no
turno vespertino e 129 no noturno. A nota no IDEB em 2007 foi 2,9 e em 2009 3,1.

Contempla diversos programas a exemplo de: Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE; Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE; Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE; Programa Dinheiro
Direto na Escola - PDDE; TV Escola – observação: sem uso da TV; Projovem Urbano; Programa de olho no
futuro; Pequema; Provinha Brasil; Programa Nacional do Livro Didático - PNLD; Programa Nacional de Apoio
ao Transporte Escolar - PNATE; Prova Brasil; Bolsa Família; Programa Ouvindo Bem Aprendendo Melhor;
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Programa de Municipalização da Merenda Escolar - PMME. Os recursos financeiros são administrados pelo
Conselho Escolar e pelo grupo de sistematização do PDE. Percebe-se que a comunidade está interagindo com
a escolarização dos filhos.

A escola passou por um processo de nucleação recebendo alunos e funcionários das escolas: Antônio
Raimundo de Lima – Laranjal e José Francolino de França – Taquara e atende atualmente a mais de 10
comunidades, totalizando no início de 2011, 1.021 alunos, distribuídos em três turnos.

Possui boa estrutura, porém mesmo passando por algumas reformas e ampliações, encontra-se pequena para
a demanda atual. É composta por: 01 diretoria com condições de utilização inadequada, pois é uma sala
pequena junto com coordenação; 01 secretaria com condições de utilização inadequada porque a sala é
pequena; 01 sala de professores; 01 sala pequena de leitura ou biblioteca; 01 sala de TV e vídeo, onde
também é sala de aula; 01 sala de informática sem ar condicionado; 14 salas de aula, sendo que 03
funcionam em anexo; 01 almoxarifado em um pequeno espaço sem ventilação; 01 despensa pequena; 01
recreio coberto; 04 circulações internas em espaço estreito e azulejo deslizante; 01 cozinha em um espaço
pequeno; 01 sanitário dos funcionários; 05 sanitários dos alunos; 01 pátio; 05 salas anexas funcionando pela
manhã e tarde, em condições péssimas.

Conta com 76 funcionários, sendo 60 efetivos e 16 contratados, a maioria de seu quadro de professores tem
especialização na área de ensino, e demais funcionários com graduação concluída ou cursando. Isso significa
um avanço em relação ao perfil dos profissionais que atuam nesse estabelecimento de ensino.

Com relação aos materiais que a escola dispõe, destacam-se: 500 conjuntos de carteiras em fibras; a
internet; 01 antena parabólica que se encontra com problemas; 03 aparelhos de som, sendo que um está
com defeito; 01 bebedouro; 04 câmeras de segurança; 20 computadores para uso dos alunos; 02
computadores para uso da secretaria; 01 copiadora; 01 data-show; 02 DVDs; 05 impressoras; 03
mimeógrafos, mas apenas 02 estão em condições de uso; 01 notebook para acesso de professores; 12
quadros brancos; 01 retroprojetor; 01 sistema de som para escola; 01 televisão e 02 câmeras fotográficas,
sendo que 01 está com defeito.Dispõe de um acervo adequado ao público infantil (anos iniciais): 1.838 livros
de romances, didáticos e paradidáticos, revistas, livros de pesquisa, contos e dicionários; 438 DVDs de
pesquisa, didáticos e paradidáticos, contos infantis, Castelo Ra-tim-bum e desenhos Disney; 111 DVDs TV
escola.

A equipe gestora é composta de: 01 diretora e 01 diretora-adjunta; 02 coordenadoras; 01 Conselho
Educacional; 17 funcionários de serviços gerais; 01 grêmio estudantil; 42 professores; 01 secretária; 05
servidores administrativos; 02 vigilantes e 03 auxiliares de biblioteca. O perfil desses profissionais melhorou
muito nos últimos anos; os docentes, em sua maioria são formados na área em que atuam o que significa
avanço no que diz respeito à qualificação para o magistério.

Percebeu-se nessa investigação que a comunidade do povoado Bálsamo passou nas últimas décadas a
valorizar a educação como elemento fundamental na construção de uma sociedade. Evidencia-se nessa
comunidade um incentivo relevante em relação ao processo educacional; apesar do grande número de
agricultores na região, estes estão investindo na educação dos filhos em Arapiraca e até mesmo na capital
alagoana; é grande o número de jovens cursando licenciatura na Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL) e
em outros cursos na Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e outras Universidades.

3.2 – O uso do livro didático na prática pedagógica dos professores da Escola Lourenço de Almeida

Para se compreender como os professores desenvolvem estratégias capazes de fortalecer o processo de
ensino aprendizagem, foi feita uma análise do livro didático do 3º ano do ensino fundamental da escola
pesquisada; este pertence à coleção: Ler o Mundo; de Conceição Oliveira, da editora Scipione; São Paulo,
2010, 1ª edição. O livro é composto por três unidades; na primeira – conhecendo nosso livro e discutindo
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algumas regras - a autora se coloca como exemplo para explicar os conteúdos, contextualizando-os com a
vida dos alunos, fazendo com que eles comparem aspectos de suas vidas como: o lugar onde vivem suas
famílias e trajetória escolar.

O livro já começa na unidade 1 a introduzir o sentimento de “respeito à diversidade dos povos e indivíduos”,
que como dizem os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) é um dos objetivos gerais do ensino
fundamental; o tema central deste volume da coleção é a diversidade de povos e culturas. A autora esclarece
ao aluno a importância de se estudar história e qual o propósito do livro fazendo assim com que ele veja um
significado naquilo que estuda, o que é muito importante.

Os conteúdos são distribuídos de forma que cabe ao professor explorar o conhecimento prévio do aluno e
suas experiências; é introduzido um pequeno texto com leitura de fácil compreensão e, logo em seguida, são
feitas perguntas relacionadas aos conhecimentos prévios dos alunos, suas experiências e perguntas pessoais.
Isso significa que os professores foram felizes na escolha de um livro que explora o individualismo ajudando o
aluno a “identificar o próprio grupo de convívio e as relações que estabelecem com outros tempos e espaços”,
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).

Os textos do livro didático são pequenos e levam o aluno a questionar, sem a preocupação de memorizar as
informações. Estimula a pesquisa a partir do cotidiano do aluno, ficando evidente a contextualização dos
conteúdos com a realidade das crianças. No entanto, não foi possível nessa pesquisa, observar se os
professores estão adequados a essa realidade do livro didático ou se continuam com a prática tradicional,
pedindo apenas que o aluno leia e responda as questões propostas.

Apesar dos professores terem o livro como o eixo norteador para a aprendizagem dos alunos ainda
predominam os desafios dificultando a criação de habilidades e estratégias inovadoras capazes de inserir os
alunos no processo histórico como sujeito desse processo. A autora do livro procura dialogar com o aluno e
levá-lo a refletir, mas, mesmo assim é evidente a dificuldade que os professores enfrentam na sala de aula
para desenvolver essa metodologia interagindo com o aluno. Nem sempre a teoria adquirida na Universidade
serve como ferramenta para a prática do cotidiano na sala de aula.

Além disso, o livro estimula a interpretação das novas Leis e Diretrizes relacionadas ao Ensino Fundamental e
Médio, a exemplo da obrigatoriedade do estudo da cultura africana e da cultura indígena; no entanto,
sabemos que há professores que não destacam esses temas como importantes no ensino e se defendem
dizendo que não há negros nem índios na sala ou que não há tempo suficiente para explorar temas como
esses. Ademais, fica evidente a melhoria nas condições de ensino promovido para os moradores do Povoado
Bálsamo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse texto elaborado a partir dos resultados de uma investigação que explora a História local é de grande
importância para ampliação da história da Educação de Arapiraca que só aparece a partir de 2007 com o
trabalho de Fariase de trabalhos monográficos dos cursos de licenciatura da Universidade Estadual de Alagoas
– UNEAL.

O que se evidencia nessa pesquisa é que as práticas na relação de poder no processo de escolarização
perduraram durante a segunda metade do século XX, quando os proprietários solicitavam das autoridades a
criação das escolas e exigiam que o ensino fosse desenvolvido por uma pessoa de seu convívio, como no caso
de Joana.Outro fator predominante é a prática tradicional na sala de aula, mesmo tendo-se observado que o
perfil dos profissionais mudou muito. Os professores são qualificados com cursos de licenciatura, mas nas
suas ações pedagógicas sempre há vestígios de outros tempos, a exemplo da memorização e ausência de
técnicas reflexivas.
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A escola, aqui em discussão, originou-se da necessidade de atender aos filhos dos moradores daquela
localidade. O primeiro grupo escolar do Povoado Bálsamo foi construído com relevante atraso, levando-se em
consideração que o poder executivo municipal de Arapiraca começou a investir em prédios escolares em
1961, construindo o Grupo Escolar Hugo Camelo Lima.

Mas o que se pode perceber de positivo nessa investigação é que a população desse povoado já avançou
muito nas suas conquistas e pôde adquirir, através do processo educacional desenvolvido nessa escola, mais
elementos capazes de influenciar na construção de uma sociedade democrática. Dentre os resultados dessas
conquistas temos o ingresso no ensino superior dos filhos dos moradores dessa comunidade, a exemplo das
duas universidades públicas do estado de Alagoas (UNEAL e UFAL).
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