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RESUMO 

 

A presente pesquisa insere-se nos estudos a respeito da Profissão Docente e das 

Histórias de Vida de professores. Tem como sujeitos docentes que se formaram e/ou 

lecionaram no período da Ditadura civil militar brasileira, compreendida entre os anos 

de 1964 a 1985 na cidade de Mariana-MG. Esta investigação aproxima-se de uma 

abordagem histórico-metodológica de cunho qualitativo, que apresenta o resgate de 

eventos vivenciados por três sujeitos sociais que se dispuseram a compartilhar suas 

experiências individuais em relação ao ambiente sócio-político de sua prática docente, 

levando em consideração o momento histórico, onde a ordem política vigente trazia 

consigo reformulações na educação por intermédio de novas legislações, causando 

alterações significativas para esta categoria profissional.  O trabalho estabeleceu como 

objetivo compreender questões que permeiam a profissão docente no recorte temporal 

indicado, por meio das narrativas dos professores entrevistados, levando-se em conta os 

diferentes aspectos da história de vida individual, profissional e social destes 

educadores. Propôs-se como foco, ampliar o entendimento sobre a indagação: O que era 

ser professor em uma época em que a política educacional militarista alterou a 

fisionomia de todos os níveis de ensino, provocando mudanças profundas e estruturais 

no campo educacional? Para dar resposta a esse questionamento, utilizou-se o discurso 

dos professores colaboradores, com o objetivo de valorizar as histórias de vida e de 

ofício da categoria estudada. Desta maneira, o trabalho buscou ampliar a compreensão 

sobre a profissão docente, através dos seus principais personagens, relevando sua 

singularidade e destacando a importância do respeito pessoal e profissional do 

professor.  
 
 

 

 

 

Palavras-chave: Profissão docente; Histórias de vida; Narrativas de Professores; 

Educação e Ditadura Militar Brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present research is inserted in the studies about the Teaching Profession and the 

Life Histories of teachers. It has as teaching subjects that were formed and / or taught in 

the period of the Brazilian military civilian dictatorship, comprised between the years 

1964 to 1985 in the city of Mariana-MG. This research is close to a qualitative 

historical-methodological approach, which presents the rescue of events experienced by 

three social subjects who were willing to share their individual experiences in relation to 

the socio-political environment of their teaching practice, taking into account the 

historical moment, where the current political order led to reformulations in education 

through new legislation, causing significant changes for this professional category. The 

objective of this work was to understand issues that permeate the teaching profession in 

the indicated time frame, through the narratives of the teachers interviewed, taking into 

account the different aspects of the individual, professional and social life history of 

these educators. It was proposed as a focus, to broaden the understanding about the 

question: What was it to be a teacher at a time when the militaristic educational policy 

changed the physiognomy of all levels of education, provoking profound and structural 

changes in the educational field? In order to respond to this questioning, the discourse 

of the collaborating professors was used, with the purpose of valuing the life and craft 

histories of the studied category. In this way, the work sought to broaden the 

understanding about the teaching profession, through its main characters, highlighting 

its singularity and highlighting the importance of personal and professional respect of 

the teacher. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Teaching profession; Life stories; Teacher Narratives; Education and 

Brazilian Military Dictatorship. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ARENA- Aliança Renovadora Nacional  

 

CGT- Comando Geral dos Trabalhadores  

 

CIPA- Congresso Internacional de Pesquisa (Auto) Biográfica  

 

DSN- Doutrina de Segurança Nacional 

 

FOPROFI- Grupo de Pesquisa Formação e Profissão Docente 

 

ICHS- Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

 

ICSA- Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 

 

INEP- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

 

GEDOMGE-FEUSP- Grupo de estudos Docência, Memória e Gênero 

 

MDB- Movimento Democrático Brasileiro 

 

MEC- Ministério da Educação 

 

OBEDUC- Observatório da Educação 

 

OSPB- Organização Social e Política Brasileira 

 

PABAEE- Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar 

 

PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

 

UECE- Universidade Estadual do Ceará 



 

UFOP- Universidade Federal de Ouro Preto 

 

UMEI- Unidade Municipal de Educação Infantil 

 

UNIFESP- Universidade Federal de São Paulo  

 

 USAID- United States Agency for Internacional Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1- Perfil biográfico dos colaboradores entrevistados ....................................... 28 

 

Quadro 2- Descritores identificados ao longo das entrevistas ....................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

SUMÁRIO 

 

 INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 13 

 

1. ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO ............15 

 1.2 A emergência histórica da pesquisa narrativa e suas utilizações metodológicas no 

campo das Histórias de vida .......................................................................................... 15 

 1.3 A escolha pela pesquisa narrativa como aparato metodológico da investigação ....17 

 1.4 A profissão docente nos estudos sobre histórias de vida ........................................ 21 

 1.5 Mariana- MG: O campo da pesquisa ...................................................................... 24 

 1.6 Relacionando as memórias: um balanço sobre o percurso das entrevistas ............. 25 

 1.7 Os professores colaboradores ................................................................................. 27 

  1.7.1 Hebe Rola Santos ................................................................................................ 28 

  1.7.2 Rafael Arcanjo dos Santos .................................................................................. 30 

  1.7.3 Maria Auxiliadora de Rezende Bicalho .............................................................. 31 

 

2.  A DITADURA MILITAR E SUA INTERFACE COM A EDUCAÇÃO NO 

BRASIL ........................................................................................................................ 32 

 2.1 O golpe civil-militar ............................................................................................... 32 

 2.2 Marcas da ditadura civil militar na educação brasileira ......................................... 40 

 

3. A CONSTRUÇÃO SOCIAL E HISTÓRICA DA PROFISSÃO DOCENTE .... 48 

 3.1 O percurso histórico da formação de professores ................................................... 48 

 3.2 O processo de constituição do termo profissão ...................................................... 62 

 3.3 O desenvolvimento da profissionalização docente e suas implicações .................. 65 

 

4. OS ACHADOS DA INVESTIGAÇÃO: REFLEXÕES A PARTIR DOS DADOS 

COLETADOS NA PESQUISA .................................................................................. 66 

 4.1 Um mergulho nas narrativas: a importância das trajetórias docentes .....................66 

 4.2 A escolha da docência como profissão ................................................................... 68 

 4.3 Ser professor da ditadura militar ............................................................................ 69 

 4.4 A ditadura militar e sua influência na prática profissional ..................................... 73 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 77 



12 
 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 79 

 

APÊNDICES ................................................................................................................ 90 

Apêndice 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ..........................................91 

Apêndice 2: Roteiro de apoio para as entrevistas ......................................................... 93 

Apêndice 3: Transcrição da entrevista da professora Hebe Rola dos Santos ............... 94 

Apêndice 4: Transcrição da entrevista do professor Rafael Arcanjo dos Santos ....... 106 

Apêndice 5: Transcrição da entrevista da professora Maria Auxiliadora de Rezende 

Bicalho ......................................................................................................................... 116 

Apêndice 6: Iconografia da pesquisa .......................................................................... 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

INTRODUÇÃO 

 

A presente investigação enquadrasse nos estudos a respeito da Profissão Docente 

por meio da História de vida de professores. Possui como objeto a prática docente de 

educadores que se formaram e/ou lecionaram em instituições de ensino na cidade de 

Mariana-MG, no período da ditadura militar brasileira, compreendida entre os anos de 

(1964-1985)
1
. Estabelece como finalidade principal compreender a profissão docente 

durante a temporalidade supracitada, através das narrativas dos sujeitos entrevistados. 

Faz-se necessário, para melhor entendimento dos objetivos deste estudo, 

averiguar a justificativa que me trouxe até o conteúdo em debate. Sou licenciada em 

História e sempre me interessei por assuntos que envolvessem a ditadura militar 

brasileira muito antes de iniciar a graduação. Ao ouvir histórias de familiares e amigos 

próximos, minhas dúvidas e inquietações se acumulavam sobre uma época tão próxima 

temporalmente, mas ao mesmo tempo pouco discutida socialmente.  

Esta lacuna obscura de um passado-presente mal resolvido que se entrelaça cada 

vez mais na teia do esquecimento instigou-me ao foco desta pesquisa, que é a busca 

pelo entendimento de como ocorreu o exercício da profissão docente em uma época tão 

peculiar como a ditadura civil-militar
2
 no Brasil. Desta forma, quando transitei para o 

campo dos estudos educacionais, quis agregar a minha formação como historiadora ao 

âmbito da profissão e das histórias de vida de professores, tendo no mestrado em 

Educação a oportunidade para desenvolver tal investigação.  

Assim, fiz um levantamento
3
 a respeito das pesquisas que têm como objeto a 

profissão docente na ditadura militar, no Banco de Teses e Dissertações da CAPES. A 

partir da leitura dos resumos desse material, nota-se que, no período investigado, em 

relação às dissertações, foram encontrados 11 trabalhos referentes ao tema. A partir 

desse levantamento, pode-se perceber que há necessidade de incentivo a mais pesquisas 

nessa área para que se possa ter uma melhor compreensão a respeito do assunto, visto 

                                                           
1
 O regime militar no Brasil foi instaurado em 1 de abril de 1964 e durou até 15 de março de 1985.   

 
2
 O emprego da expressão ditadura civil-militar foi utilizado para designar o golpe instaurado em 1964, 

tal adjetivação vem da ideia de que a ditadura não foi exclusivamente militar, mas possuiu o apoio de 

alguns segmentos da sociedade civil, como por exemplo, os grandes proprietários rurais, empresários e 

até mesmo parte da classe média urbana. 

 
3
 Para a execução desse levantamento, utilizou-se para a busca dos trabalhos o indicador “Profissão 

docente na ditadura militar”. Procedeu-se a leitura dos resumos dos trabalhos presentes nesse banco que 

foram produzidos no período de 2006 a 2016.   
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que o número encontrado nos últimos 10 anos foi baixo. Assim, este trabalho contribui 

para a elucidação do tema especificamente na região de Mariana-MG.  

Busca-se a compreensão de alguns questionamentos que serão peça chave para o 

cumprimento do objetivo aqui proposto: Como era ser professor na ditadura militar em 

uma cidade como Mariana-MG? O regime militar influenciou o exercício da profissão 

docente no período? 

Além destas perguntas que tangenciam o campo da profissionalidade dos 

professores, também se considera oportuna à valorização das histórias de vida para 

maior discernimento destas inquietações, em especial das narrativas docentes, para 

situarmos segundo Tardif (2002), o saber do professor na interface entre o individual e o 

social, entre o ator e o sistema, a fim de capitar sua natureza como um todo para a 

elucidação da problemática aqui trabalhada.  

Acredita-se na união entre pesquisa e ensino, o docente, não é apenas um objeto 

de pesquisa, mas deve ser considerado sujeito do conhecimento, colaborador e 

copesquisador. Por intermédio deste caminho podemos vislumbrar a valorização de sua 

prática educativa, promovendo assim um repensar de caminhos engajados na realidade. 

Justifica-se desta maneira, o interesse pela historicidade dos sujeitos, por suas 

narrativas, para desvelar as vicissitudes, os percalços, as vivências e as concepções 

individuais destes protagonistas do campo social da educação. 

Deste modo, frisa-se ser oportuna a discussão a respeito do impacto do Regime 

Militar sobre o sistema de educação brasileiro, em especial sobre a profissão docente e 

os entraves e desafios que ocorreram nesta carreira. Acredita-se que a investigação desta 

temática, possibilitará identificar um percurso de pesquisa desenvolvido com 

características próprias, mas ao mesmo tempo em compasso com estudos sobre a 

profissão docente por meio das narrativas dos protagonistas do campo educacional.  

O texto ora apresentado se estrutura da seguinte maneira:  

- O capítulo 1, denominado “Encaminhamentos metodológicos da investigação”, 

apresenta a abordagem metodológica narrativa utilizada nas histórias de vida de 

professores; o campo e os sujeitos participantes da pesquisa. É o referencial que nos 

auxiliará na análise dos dados coletados.  

- O Capítulo 2, “A ditadura militar e sua interface com a educação no Brasil”, trata das 

questões ligadas ao período histórico abordado no trabalho, como a implementação da 

ditadura civil-militar no Brasil, sua influência na educação brasileira e 

consequentemente na profissão dos educadores. 
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- O capítulo 3, “A construção social e histórica da profissão docente”, trata do 

referencial teórico com relação à formação, a instituição e ao desenvolvimento da 

profissão docente no país.  

- O capítulo 4, “Os achados da investigação: reflexões a partir dos dados coletados na 

pesquisa” apresenta considerações a respeito dos dados coletados nas narrativas 

docentes e faz reflexões a cerca dos descritores encontrados  nas entrevistas. 

As “Considerações Finais”, em que se tecem as conclusões a respeito da 

investigação e são feitas algumas sugestões e apontamentos para estudos futuros.  

As referências bibliográficas e os apêndices compostos pelo Termo de 

Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE), o roteiro das entrevistas, a transcrição das 

entrevistas dos participantes e o referencial iconográfico ilustrativo. 
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1. ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

As narrativas são traduções dos registros das experiências retidas, 

contém a força a tradição e muitas vezes relatam o poder das 

transformações. História e narrativa, tal qual história e memória, se 

alimentam. Narrativa, sujeitos memórias, histórias e identidades. São a 

humanidade em movimento. São olhares que permeiam tempos 

heterogêneos. São a história em construção. São memórias que falam. 

 

(DELGADO, L. 2013. p. 23). 

 

  

Nesse item se tem como objetivo apresentar os principais referenciais teóricos 

metodológicos que nortearam a pesquisa. Como escolha, optou-se por trabalhar com 

estudos que fazem uso da Pesquisa Narrativa como metodologia, apresentar-se-ão 

autores e trabalhos de maior destaque, tanto no Brasil quanto no exterior. Dentro deste 

referencial metodológico será dada ênfase aos estudos que permeiam o campo das 

histórias de vida de professores e sua relação com a profissão docente.  

 

1.2 A emergência histórica da pesquisa narrativa e suas utilizações metodológicas 

no campo das histórias de vida 

O método narrativo surge como alternativa dentro do campo das Ciências 

Sociais à sociologia positivista
4
, sendo utilizado pela primeira vez por sociólogos 

americanos nos decênios dos anos 20 e 30, segundo Nóvoa e Finger (2010). O interesse 

por esta nova metodologia dentro das Ciências Humanas de acordo com Ferrarotti 

(1988), vem de uma necessidade de renovação metodológica dos instrumentos 

heurísticos clássicos das Ciências Sociais e também da precisão de uma nova 

antropologia, que buscasse entender o cotidiano, os percursos individuais, que nos 

fizesse compreender as estruturas sociais através das particularidades, do micro social e 

de sua interlocução com o coletivo. Assim, a escrita sobre o indivíduo, sobre sua 

biografia, “se torna instrumento sociológico que parece poder vir a assegurar esta 

mediação do ato à estrutura, de uma história individual à história social.” 

(FERRAROTTI, 1988, p. 20). 

                                                           
4
 Positivismo é uma corrente de pensamento filosófico, sociológico e político que surgiu em meados do 

século XIX na França. A principal ideia do positivismo era a de que o conhecimento científico devia ser 

reconhecido como o único conhecimento verdadeiro. Os principais idealizadores do positivismo foram os 

pensadores Augusto Comte e John Stuart Mill. Esta escola filosófica ganhou força na Europa na segunda 

metade do século XIX e começo do XX.  
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De acordo com Ferreira (2016), no processo que inclui a metodologia narrativa 

biográfica e suas utilizações iniciais, os historiadores, em especial os da educação, 

direcionavam seus estudos para os sujeitos comuns, fatos do cotidiano e para as 

histórias dos vencidos, transformando memórias em história e buscando relatos sociais 

que recuperassem os sentidos das vozes ausentes. Conforme Souza (2006): 

 

O resultado desse empreendimento é uma terminologia característica 

da história, pois, a partir desse momento, é possível agrupar os termos 

autobiografia, biografia, relato oral, depoimento oral, história de vida, 

história oral de vida e as narrativas de formação como 

desmembramentos da expressão polissêmica História Oral
5
. Sendo 

que, nas pesquisas em educação, adota-se a história de vida, mais 

especificadamente o método autobiográfico e as narrativas de 

formação como fontes principais de pesquisa. (SOUZA, 2007, p. 62; 

2006a, p. 23). 

 

A partir desta nova perspectiva, onde o papel ativo do sujeito através de suas 

narrativas torna-se significativo dentro das investigações, pode-se perceber uma 

viragem nos estudos dentro do campo educacional, principalmente segundo Souza 

(2006), nas áreas sobre história da educação, história do currículo, das reformas 

educativas, das práticas e culturas escolares, da feminização da profissão e por fim, do 

processo de profissionalização e das práticas docentes, assunto sobre qual discorreremos 

ao longo desta pesquisa.  

No início da década de 80, observa-se na Europa uma crescente corrente a 

respeito das investigações sobre narrativas e histórias de vida em formação, que 

segundo Freitas; Ghedin (2015), recolocou os professores no centro dos debates 

educativos e das problemáticas da investigação. Duas obras que são referência sobre 

esta temática são: O professor é uma pessoa, de Ada Abraham de 1984 e o livro de 

organização de Antônio Nóvoa e Mattias Finger, O método auto(biográfico) e a 

formação, publicado em 1988. 

 Pineau (2006), ao fazer um balanço sobre os estudos que trabalham com as 

abordagens voltadas para as histórias de vida, elenca três momentos principais sobre sua 

escrita. O primeiro situa-se nos anos 80, o período de eclosão, como mencionado 

                                                           
5
 De acordo com o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), 

a História Oral é uma metodologia de pesquisa que consiste em realizar entrevistas gravadas com pessoas 

que podem testemunhar sobre acontecimentos, conjunturas, instituições, modos de vida ou outros 

aspectos da história contemporânea. Começou a ser utilizada nos anos 50, após a invenção do gravador, 

nos Estados Unidos, na Europa e no México, e desde então difundiu-se bastante. Ganhou também cada 

vez mais adeptos, ampliando-se o intercambio entre os que a praticam: historiadores, antropólogos, 

cientistas políticos, sociólogos, pedagogos, teóricos da literatura, psicólogos e outros.  
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anteriormente. O segundo se remete a década 90, que foi sua época de consolidação e o 

terceiro aos anos 2000, onde ocorreu seu desenvolvimento diferenciador. O autor 

destaca que os pioneiros na investigação deste campo foram Gaston Pineau, Pierre 

Dominicé, Franco Ferrarotti, Marie-Christine Josso, Guy de Villers, Bernadette 

Courtois e Guy Bonvalot, António Nóvoa e Matthias Finger. 

Nota-se assim, segundo Freitas (2015), a emergência no Brasil de pesquisas 

sobre formação de docentes vinculadas ao movimento internacional de formação ao 

longo da vida. A experiência destes sujeitos protagonistas do campo educacional se 

torna fonte para a disseminação dos estudos que abarcam este tema. De acordo com 

Souza (2006), as pesquisas no país abordam e tematizam as histórias de vida, as 

representações sobre a profissão, os ciclos de vida, a memória, a (auto)biografia e a 

narrativa de professores em formação, exercício ou final de carreira, ou seja, há uma 

gama de conteúdos que estão vinculados ao método em questão. 

 

1.3 A escolha pela pesquisa narrativa como aparato metodológico da investigação 

 

A pesquisa narrativa vem fazendo parte do discurso vigente do campo das 

Ciências Sociais e ao longo das últimas décadas teve destaque nos estudos de Educação 

como uma metodologia de investigação voltada para a prática docente como 

mencionado anteriormente. Segundo Thompson (1992), no sentido mais geral, uma vez 

que a experiência de vida das pessoas de todo o tipo possa ser utilizada como matéria-

prima, a História ganha nova dimensão. Desta forma, para legitimar a pertinência do uso 

de narrativas como aparato metodológico fundamental no desenvolvimento desta 

pesquisa, cito os dizeres de Lima; Mioto (2007): 

 

O uso do narrar- e, portanto, das narrativas- tem se constituído uma 

estratégia metodológica cada vez mais comum nas ciências sociais e 

humanas e tem extrapolado o campo da história, pois possibilita a 

compreensão de um universo construído no dia a dia a partir de 

práticas aprendidas com gerações anteriores, pouco capitadas nos 

documentos e por meio da aplicação de questionários. (LIMA; 

MIOTO, 2007, p. 38).  

 

 

Desta maneira, a narrativa torna-se um importante instrumento de preservação e 

de transmissão das heranças identitárias dos indivíduos, é a construção de sentido de si, 

permitindo constante reflexão sobre determinada experiência narrada. A esse respeito, 
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“tal categoria integra diversas pesquisas ou projetos de formação, através das vozes dos 

atores sobre uma vida singular, sobre vidas plurais ou sobre vidas profissionais, no 

particular e no geral, por meio da tomada da palavra como estatuto da singularidade, da 

subjetividade e dos contextos dos sujeitos.” FREITAS; GHEDIN (2015, p. 119). 

De acordo com Connelly e Clandinin (2008; 2011), autores que pertencem ao 

principal grupo do referencial teórico sobre pesquisa narrativa na América do Norte, a 

terminologia pesquisa narrativa é utilizada para indicar tanto um fenômeno de estudo, 

quanto um método de estudo. No tocante ao uso de narrativas como um aparato para os 

estudos a respeito da profissão docente, o ensino e o conhecimento do professor são 

expressos em histórias sociais e individuais corporificadas e, à medida que entram em 

relação de pesquisa com os professores, escrevem histórias, narrativas sobre vidas 

educacionais. Segundo os autores, a narrativa é o melhor modo para representar e 

entender a experiência, pois ela representa histórias de vida. (CONELLY; 

CLANDININ, 2008 apud FREITAS; GHEDIN, 2015, p. 115). 

As lembranças são construídas a partir de um grupo de referência no qual o 

indivíduo está inserido e também por meio das próprias reflexões. Este grupo, do qual o 

depoente em algum momento fez parte e identificou-se, é constituinte da base das 

experiências e pensamentos do indivíduo. Reforçando esta proposta Souza (2006), diz: 

 
A memória é escrita num tempo, um tempo que permite deslocamento 

sobre as experiências. Tempo e memória que possibilitam conexões 

com as lembranças e os esquecimentos de si, dos lugares, das pessoas, 

da família, da escola e das dimensões existenciais do sujeito narrador. 

(SOUZA, 2006, p. 64). 

 

A escolha por esse método neste exercício de investigação vem da necessidade 

de se compreender as experiências de vida nas perspectivas social e individual dos 

docentes que serão estudados. Segundo Souza (2006): 

 

A crescente utilização da pesquisa narrativa em educação busca 

evidenciar e aprofundar representações sobre as experiências 

educativas e educacionais dos sujeitos, bem como potencializa 

entender diferentes mecanismos e processos históricos relativos à 

educação em diferentes tempos [...] permitem adentrar num campo 

subjetivo e concreto, através do texto narrativo, das representações de 

professores sobre a identidade profissional, os ciclos de vida e, por 

fim busca entender os sujeitos, os sentidos e as situações do contexto 

escolar. (Souza, 2006, p. 136). 
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“Por meio dessa exposição é que esse sujeito dá forma a como vê, sente e pensa 

em relação à sua vida, o que fará trazer à tona aquilo que, de alguma forma, traduz-se 

como traços subjetivos de sua existência”. (LARROSA, 1994, p. 66-68 apud 

FERREIRA, 2016, p. 25). 

No que se refere aos estudos sobre pesquisas que fazem uso da metodologia 

(auto) biográfica no Brasil - incluem-se as histórias de vida e estudos (auto) biográficos 

– segundo Bueno et. al. (2006), pode-se observar um grande impulso a partir dos anos 

90. Associa-se este crescimento a criação do grupo de estudos Docência, Memória e 

Gênero (GEDOMGE-FEUSP) em 1994, cujas diretrizes se pautaram em trabalhos 

europeus liderados por Gaston Pineau, Pierre Dominicé e Marie-Chistine Josso, 

desenvolvidos na Universidade de Genebra, na Suíça. O grupo da Faculdade de 

Educação da Universidade do Estado de São Paulo também se destaca por desenvolver 

pesquisas com projetos de formação de professores com base nas histórias de vida como 

perspectiva de formação e (auto) formação. Outro momento importante para o campo da 

escrita biográfica no país veio através do Congresso Internacional sobre pesquisa (Auto) 

biográfica (CIPA), realizado desde 2004, onde se divulgou produções relevantes da área 

trabalhada. 

Segundo Souza (2006, 2010), há diversas terminologias que designam a 

investigação no âmbito da abordagem biográfica, há distinção entre os termos, 

(auto)biografia, biografia, depoimento oral, relato oral de vida, história oral temática e 

narrativas de formação, como modalidades pertencentes à História Oral na área das 

Ciências Sociais. Deste modo, no campo da Educação, de acordo com o autor, a história 

de vida, o método (auto) biográfico e as narrativas de formação são utilizações mais 

frequentes. Desta forma, na tentativa de captar os aspectos subjetivamente vividos pelos 

sujeitos da pesquisa, opta-se dentro da investigação trabalhar com o método de análise 

narrativo, a fim de compreender as experiências e memórias pertencentes às suas 

histórias de vida. 

Concomitantemente, é que se escolhe por trabalhar neste estudo com as fontes 

narrativas, por meio de entrevistas que foram feitas com os sujeitos vinculados a 

investigação aqui proposta. Esta dialética construída por falar daquilo que nos acontece 

e do que nos constitui é para Passegi (2011), um dos terrenos mais férteis da pesquisa 

no campo da Educação, pois, a cada nova versão da história, a experiência é 

ressignificada, razão estimulante para a pesquisa educacional, pois nos conduz a buscar 
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as relações entre o viver e o narrar. No que se refere a esta relação Freitas; Ghedin 

(2015) citam em sua obra Abrahão, (2006): 

 

A narração se apresenta no contexto de formação, segundo Ricoeur 

(1995, 2007 apud ABRAHÃO, 2006), com uma natureza 

tridimensional, em que passado, presente e futuro se imbricam, no 

sentido de que o caráter temporal da experiência do sujeito, tanto na 

ordem pessoal quanto social, é articulado pela narrativa. A natureza 

temporal tridimensional da narrativa consiste em que esta promove a 

rememoração do passado com olhos e questionamentos do presente e 

permite prospectar o futuro como possibilidade de transformação e 

autotransformação do próprio sujeito. Por esta razão, o próprio 

discurso narrativo não procura necessariamente obedecer uma lógica 

linear sequencial, porque a vida não tem essa natureza. (ABRAHÃO, 

2006, p. 103).  

 

Em concordância a fala de Abrahão (2006), crê-se que as narrativas não 

constituem uma autêntica descrição dos fatos ocorridos com os sujeitos, elas são uma 

espécie de representação da realidade vivida por estes indivíduos, por conseguinte, a 

“verdade” é aquilo que é “verdadeiro” para o narrador, porque as narrativas são 

ressignificadas no momento da narração - dada a natureza seletiva e reconstrutiva da 

memória – as quais estão prenhes de representações e significações dentro da 

singularidade de cada ser. (Cunha; Chaigar, 2009). 

No trabalho desenvolvido por Freitas; Ghedin (2015), os autores afirmam que 

neste processo de ressignificação da experiência que mencionou-se acima, o papel da 

linguagem assume uma capacidade de organização de sentido, que colocada em prática 

pelo sujeito ou pelo próprio investigador da pesquisa, traz à tona, histórias, imagens, 

que foram fundamentais no decurso da vida destes atores investigados.  

 

1.4 A profissão docente nos estudos sobre histórias de vida  

 

Quando dialogamos sobre docência, não podemos deixar de contemplar aspectos 

que marcam, positiva ou negativamente, as nossas vidas pessoais e profissionais, pois 

há uma indissiociabilidade entre essas dimensões, como nos remete Nóvoa (1992).  

Teoricamente este estudo se baseia nas pesquisas sobre profissão docente que 

voltam sua atenção para a voz do professor, a partir principalmente da análise de suas 

trajetórias profissionais por meio das narrativas. Segundo Nóvoa (1995), esta nova 

abordagem veio se contrapor a pesquisas antecedentes que acabavam por reduzir a 

profissão docente a um conjunto de competências e técnicas, gerando uma crise de 
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identidade dos docentes em decorrência de uma separação entre o eu profissional e o eu 

pessoal. Essa virada nas investigações passou a ter o professor como foco central em 

estudos e debates, considerando o quanto o “modo de vida” pessoal acaba por interferir 

no profissional. Desta forma, reforçamos a necessidade de se produzir conhecimento 

sobre a vida, a trajetória e cotidiano dos professores para que questões a respeito de sua 

profissionalidade sejam compreendidas. 

       Esta metodologia tem sido usada em diferentes culturas como instrumento 

educativo, que, segundo Roldão (1995), constituem artefatos culturais com 

potencialidades na organização do pensamento e da realidade e na estruturação de 

aprendizagens.  Egan (1986) acredita que as suas semelhanças com as vivências de cada 

indivíduo na resolução de conflitos, torna-as extremamente acessíveis e significativas 

para a compreensão da realidade e atribuição de significados. 

       Na obra de Reis (2008), denominada As narrativas na formação de professores e 

na investigação em educação, é enfatizado o papel da narrativa como meio de 

conhecimento valorizado por diversas disciplinas e principalmente pelo reconhecimento 

da sua função na educação como metodologia de investigação e de desenvolvimento 

pessoal e profissional de professores. Pautando-se em importantes referenciais teóricos, 

(Reis, 2008) afirma: 

 

A narrativa é inerente a ação humana e, portanto, deve ser estudada 

dentro dos seus contextos social e educativo. Desta forma, atribuem 

grande valor ao contexto em que se conta a narrativa, às razões que 

levam o narrador a contá-la e ao tipo de audiência a que se destina. 

(CONNELLY e CLANDININ, 1998; ELBAZ, 1983,1991). 

 

De acordo com os autores Oliveira; Reis (2003), as narrativas memorialísticas, 

oferecem-nos uma linha de fuga desse emaranhado discursivo que parece assolar o 

presente de um esquecimento contínuo. Deste modo, nosso anseio nesta pesquisa é 

incentivar o estudo e a produção das narrativas docentes, onde suas entrevistas e seus 

relatos serão utilizados para compreensão das permanências e transformações ocorridas 

no percurso da sua profissão. Para reforçar estes dizeres, cito abaixo o que Reis (2008), 

crê sobre o uso de narrativas no processo de desenvolvimento pessoal e profissional dos 

docentes:  

 

A construção de narrativas e a sua leitura, análise e discussão, em 

contextos de formação inicial e contínua, encerram potencialidades no 

desenvolvimento pessoal e profissional dos professores.  
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Os professores, quando contam histórias sobre algum acontecimento 

do seu percurso profissional, fazem algo mais do que registrar esse 

acontecimento; acabam por alterar formas de pensar e de agir, sentir 

motivação para modificar as suas práticas e manter uma atitude crítica 

e reflexiva sobre o seu desenvolvimento profissional. Através da 

construção de narrativas os professores reconstroem as suas próprias 

experiências de ensino e aprendizagem e os seus percursos de 

formação. (REIS, 2008, p. 20). 

 

Desta maneira, podemos perceber que o estudo sobre as narrativas a respeito das 

práticas e dos conhecimentos dos docentes nos dão a possibilidade de desenvolver 

conhecimento no que se refere à aprendizagem e ao ensino. Isso talvez se deva a 

aproximação dos leitores por um mecanismo de identificação com as vivências narradas 

pelo sujeito que as descreve. Assim, de acordo com Reis (2008), que se baseia no 

argumento de Preskill e Jacobvitz (2001), as narrativas escritas por professores 

experientes constituem uma fonte poderosa de inspiração e conhecimento, estimulando 

os professores-leitores a refletirem profundamente sobre as suas vidas e a sua profissão. 

       Acredita-se que através destes relatos os indivíduos podem reconstruir suas próprias 

experiências e o seu percurso de formação, gerando a oportunidade de análise, de 

discussão e de reformulação dos seus conhecimentos pedagógicos. Desta forma, Reis 

(2008), discorre sobre o papel de interação que uma narrativa pode possuir, segundo o 

autor, a narrativa interage-se com os outros, recolhendo e interpretando as suas 

diferentes vozes na tentativa de compreender as causas, as intenções e os objetivos 

escondidos detrás das suas ações. Através dessa interação o investigador conhece 

melhor os outros e conhece melhor a si próprio.  

          Neste mesmo viés, menciono a obra O uso de narrativas autobiográficas no 

desenvolvimento pessoal e profissional de professores de autoria de Freitas; Galvão, 

(2007). Similarmente com o ensaio de Reis, (2008), as autoras ao longo de seu texto 

relatam episódios da sua vida pessoal e profissional enquanto professoras e chamam 

atenção a pontos comuns ao autor supracitado: 

  
A construção da metodologia de investigação se constitui em uma 

narrativa na medida em que a recolha de dados são as escritas 

autobiográficas sobre os percursos singulares que foram sendo 

reconstruídas por nós, investigadoras, no entrecruzamento de nossas 

histórias de professoras e formadoras de professores e pesquisadores. 

A análise ressignifica e reinterpreta os olhares que temos de nós 

mesmas, pondo em evidência outras emoções e razoes das quais antes 

não tínhamos percebido. (FREITAS, D.; GALVÃO, C., 2007, p. 219).  
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           Podemos observar a afinidade presente entre os dois ensaios, no sentido da 

narrativa ter um papel de valorização da ressignificação e da reinterpretação do olhar da 

profissão docente. Freitas; Galvão (2007) se baseiam nos dizeres de Moita (1995), ao 

citar que a pessoa e o profissional se interligam e se expressam de um modo completo e 

integrado. De tal modo, de acordo com as autoras, o ato de narrar tem o intuito de 

revisitar um tempo passado de nossas vidas e, ao recontá-lo, potencializar novos 

significados do nosso presente e perspectivar a construção do devir.  

            Freitas; Galvão, (2007), creem que alguns acontecimentos das narrativas 

apontam para a constituição da memória coletiva e nesta evidenciam-se alguns fatos que 

marcam épocas históricas da educação em vários contextos políticos, econômicos e 

culturais. Desta forma, ao longo da obra as autoras descrevem e analisam narrativas 

sobre trajetórias escolares, com diferentes situações e vivência. 

Em menção ao trabalho desenvolvido por Melo (2013), As redefinições que se 

verificam nas trilhas da pesquisa biográfica no Brasil na década de 1990 são, em muito, 

eco das discussões no campo da política educacional no período. A implementação das 

políticas neoliberais em boa parte dos países da América Latina propostas por 

organismos internacionais, faz com que no Brasil reformas educacionais sejam 

instituídas, como por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais (LDBEN), no ano 

de 1996. No corpo do texto deste documento, os professores são denominados com a 

utilização do termo “profissionais da educação”, o que segundo Melo (2013), alarga as 

discussões sobre a profissionalização docente que já estava em voga desde meados da 

década de 70. Freitas (2002), ressalta que a partir dos anos 80, os professores passam a 

criar uma nova dimensão da formação docente, ligada a profissionalização do ofício, 

distanciando-se da visão clássica do magistério visto como um sacerdócio ou como algo 

vocacional. Assunto sobre o qual discorre-se mais atentamente no item destinado a 

teorização da profissão docente. 

De acordo com Miranda (2008), esta nova concepção adotada pelos docentes, de 

se verem como profissionais requer a dimensão de rompimento com o praticismo por 

meio da construção de conhecimentos complexos e específicos, bem como a inserção 

profissional nos diversos espaços educativos de forma crítica e reflexiva. Desta maneira, 

nota-se o surgimento de um novo olhar sobre a ideia de profissão ligada à docência. 

 

1.5 Mariana-MG: O campo da pesquisa 
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O campo definido para desenvolvimento desta investigação foi Mariana
6
, cidade 

situada na região centro-sul de Minas Gerais. O município foi a primeira vila e capital 

do estado, fundada no século XVII. Atualmente, de acordo com a divisão administrativa 

do país, a região contém onze distritos. Possui cerca de 60 mil habitantes e sua 

economia gira em torno do turismo e da extração de minério.  

Mariana é uma das cidades que possui dois campi da Universidade Federal de 

Ouro Preto, o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), e o Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais (ICHS) 
7
, o segundo o qual recebe o Programa de Pós-Graduação 

em Educação, criado em 2011. Um dos grupos pertencentes ao Mestrado em Educação 

é o de Pesquisa Formação e Profissão Docente (FOPROFI), que nasceu da necessidade 

de reunir pesquisas sobre temáticas que abarcam a formação de professores.  

O FOPROFI propõe-se a discutir estudos teóricos e metodológicos relacionados 

à formação dos professores (nos diversos níveis e modalidades), a investigar as práticas 

e experiências educativas vivenciadas pelos docentes ao longo de sua trajetória pessoal 

e profissional, assim como dedicar-se ao estudo das instituições formadoras de 

professores na região.
8
 Por fazer parte do mencionado grupo, este exercício de 

investigação direcionou sua atenção aos docentes da localidade que lecionaram e se 

formaram na época da ditadura militar em Mariana-MG. 

 

1.6 Relacionando as memórias: um balanço sobre o percurso das entrevistas 

 

Optou-se por trabalhar inicialmente com seis professores que residiam no campo 

da pesquisa, a cidade de Mariana-MG. Porém, o número de sujeitos que contribuiriam 

para o desenvolvimento do trabalho teve que ser reduzido devido à indisponibilidade de 

alguns docentes quando ficaram cientes sobre o período temporal que iríamos abordar. 

Foi notória a relutância em falar do regime militar. Alguns professores não aceitaram 

participar nem se quer responderam o nosso contato, provavelmente devido ao tema 

abarcado nesta investigação. Talvez por não ser da cidade e consequentemente por não 

me conhecerem, senti ainda mais esta resistência, onde alguns sujeitos se justificavam 

                                                           
6
 Imagens da cidade estão disponíveis no Apêndice 6. 

 
7
 Imagens do Instituto de Ciências Humanas e Sociais estão disponíveis no Apêndice 6. 

 
8
 Para mais informações a respeito do Grupo de Pesquisa Formação e Profissão Docente (FOPROFI) 

acesse o site: http://foprofiufop.wixsite.com/foprofi/inicio 

 

http://foprofiufop.wixsite.com/foprofi/inicio
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dizendo que não tinham interesse de participar das entrevistas pois Mariana era uma 

cidade pequena e este assunto não deveria ser retomado. Mesmo entre os colaboradores 

da pesquisa, foi possível perceber a dificuldade em abordar alguns temas, como por 

exemplo, o caso da professora Maria Auxiliadora, que em um trecho da sua entrevista 

relata as perseguições políticas ocorridas em Mariana, às inúmeras denúncias e o certo 

direcionamento que ela tinha que seguir em seu ambiente escolar.  

Ao final da pesquisa conseguimos a colaboração de três professores que se 

dispuseram a participar das entrevistas, disponibilizando experiências, informações e 

materiais a respeito de suas trajetórias enquanto profissionais da educação. Como 

princípio de caracterização comum a estes sujeitos, priorizou-se entrevistar professores 

que ministraram disciplinas na área de humanidades, pois se acredita que estes 

conteúdos foram possivelmente os mais alterados e fiscalizados pelo regime militar 

opressor vigente entre os anos de 1964 a 1985.   

Sabe-se que muito se perde ao transcrever uma entrevista, pois as mudanças na 

tonalidade de voz, as expressões faciais, a ênfase em algumas palavras e até mesmo os 

silêncios dizem muito sobre o indivíduo, sobre suas marcas e lembranças rememoradas 

naquele momento. Por conseguinte, foi necessária a realização da transcrição
9
 das 

entrevistas para que pudéssemos analisá-las
10

, e, sobretudo, para que conseguíssemos 

compreender um pouco do universo docente, que vem a tona por meio das narrativas e 

das lembranças dos sujeitos.  

O contato com a primeira professora, Hebe Rola Santos, conhecida 

popularmente na cidade como Dona Hebe, foi realizado através de um amigo em 

comum que trabalhou comigo na prefeitura quando fui estagiária. Liguei para sua 

residência, apresentei-me como estudante de mestrado em Educação da UFOP e 

orientanda do Prof. Jardilino, que ela já conhecia de outros trabalhos. A professora foi 

receptiva e marcou sua entrevista para a semana seguinte, em um dos lugares que ela 

leciona, a Casa de Cultura Marianense
11

. Verifiquei se estava tudo correto com 

aparelhagem que seria utilizada, um gravador, um celular como reforço de gravação, o 

termo de livre consentimento esclarecido e algumas perguntas pontuais que seriam 

                                                           
9
 As transcrições na íntegra das três entrevistas podem ser encontradas nos Apêndices 3,4 e 5 

respectivamente.  

 
10

 A análise das narrativas encontra-se no Capítulo 4 desta dissertação. 

 
11

 A imagem da Casa de Cultura Marianense está disponível no Apêndice 6.  
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feitas ou não, dependendo do decurso da entrevista. Pouco tempo depois Dona Hebe 

chegou, fomos para uma das salas do estabelecimento, onde ela se desculpou pelo 

atraso, pois estava lendo e perdeu a noção da hora. Apresentei-me de uma maneira mais 

detalhada e falei do que se tratava a pesquisa e de como estava sendo desenvolvida. 

Logo após nossa breve conversa ela assinou o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido
12

 e disse que não precisaríamos usar um nome fictício para nomeá-la. 

Assim, liguei o gravador, o celular e demos início ao áudio transcrito na integra da 

entrevista
13

. 

A comunicação com o segundo colaborador deste projeto, Rafael Arcanjo dos 

Santos, veio por indicação da primeira entrevistada, Hebe Rola Santos. Ambos 

trabalham em projetos culturais na Casa de Cultura de Mariana-MG e são amigos de 

longa data. Como estava tendo dificuldades para encontrar sujeitos para entrevistar, 

perguntei a Dona Hebe se ela saberia me indicar algum professor que se encaixasse nas 

características delimitadas para a participação no projeto, ela logo mencionou o nome 

do professor Rafael, que foi muito solícito quando entrei em contato o convidando para 

colaborar com as entrevistas. O nosso primeiro contato foi também na Casa de Cultura 

Marianense, onde Rafael dá aulas gratuitas de violão para a população carente da 

cidade, marcamos um horário após suas aulas e começamos a realização da entrevista. 

Verifiquei se os materiais que seriam utilizados estavam em ordem, liguei o gravador 

portátil e o celular, como garantia de uma segunda gravação e iniciamos a entrevista 

sem menores problemas. Ao final de sua narrativa, quando já tínhamos desligado a 

aparelhagem, Rafael me disse que possuía em sua casa um material que poderia me 

auxiliar, se tratava de uma autorização policial da e também de livros utilizados em suas 

aulas na época da ditadura militar, nas disciplinas de Organização Social e Política 

Brasileira e Moral e Civismo, fomos a sua casa e ele me emprestou os documentos para 

que eu tirasse cópia e anexasse ao trabalho. Este material pode ser encontrado em 

anexo
14

 a entrevista do professor Rafael Arcanjo dos Santos, que assim como a primeira 

participante, permitiu que utilizássemos seu nome real na divulgação da pesquisa. 

 O contato com a terceira colaboradora, Maria Auxiliadora Rezende Bicalho, 

veio através de uma amiga em comum, professora participante do OBEDUC – 

Observatório da Educação, pesquisa realizada sobre o desenvolvimento profissional 

                                                           
12

 Consta no Apêndice 1. 

 
13

 Consta no Apêndice 3. 
14

 As imagens destas documentações estão disponíveis no Apêndice 6.  
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docente e inovação pedagógica, das instituições UECE – Universidade Estadual do 

Ceará, UNIFESP- Universidade Federal de São Paulo e UFOP – Universidade Federal 

de Ouro Preto em que ambas fazemos parte. Desta forma, fiz uma comunicação inicial 

com a professora Maria Auxiliadora, perguntando se ela gostaria de participar das 

entrevistas que seriam desenvolvidas neste trabalho. Ela solicitamente se prontificou, 

porém não conseguíamos marcar uma data em que ela estivesse disponível, visto que ela 

ainda atua como pedagoga em uma escola municipal de Mariana-MG. Após duas 

tentativas conseguimos marcar e realizar sua entrevista, que foi na Escola Municipal 

Monsenhor José Cotta, instituição em que a docente atua. Ao chegar ao local de 

trabalho de Maria Auxiliadora aguardei alguns minutos até a hora do recreio, momento 

em que a mesma estaria disponível para realizarmos nossa entrevista, fomos 

interrompidas algumas vezes devido a grande demanda de trabalho destinada a 

professora, todavia a entrevista ocorreu sem percalços e  a colaboradora foi muito 

atenciosa ao responder as perguntas que constavam no questionário. Assim como os 

outros participantes a professora autorizou o uso de seu nome verdadeiro na dissertação.  

1.7 Os professores colaboradores 

 

Apresentamos aqui os protagonistas deste exercício de investigação: os docentes 

que se formaram e atuaram durante a ditadura civil militar brasileira na cidade de 

Mariana-MG. 

 

Quadro 1- Perfil biográfico dos colaboradores entrevistados 

 

Nome Idade Estado 

civil 

Nº de 

filhos 

Formação Tempo 

de 

atuação 

docente 

Situação 

funcional 

Hebe Rola 

Santos 

 

 

85 

 

 

Viúva 

 

 

5 

Formação 

de 

professores/ 

Graduação 

em Letras 

 

 

70 anos 

Aposentada/ 

mas atua 

como 

docente em 

projetos 

culturais da 

cidade 

Rafael 

Arcanjo 

dos Santos 

 

 

69 

 

 

Divorciado 

 

 

1 

Graduação 

em História 

e Geografia 

 

 

40 anos 

Aposentado/ 

mas atua 

como 

docente em 

projetos 
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culturais da 

cidade 

Maria 

Auxiliadora 

de Rezende 

Bicalho 

 

 

59 

 

 

Casada 

 

 

2 

Formação 

de 

professores/ 

Graduação 

em 

Pedagogia 

 

 

40 anos 

Aposentada 

do Estado/ 

mas atua 

como 

pedagoga 

em uma 

escola 

municipal 

da cidade 
Fonte: Dados da pesquisa obtidos através das entrevistas  

 

O perfil biográfico possibilitou conhecer algumas características desse grupo de 

docentes e constatar que quanto ao nível de formação todos se graduaram em mais de 

uma habilitação; ambos possuem mais de duas décadas de atuação docente; e que apesar 

de todos serem aposentados, continuam trabalhando como professores na cidade de 

Mariana-MG. 

 

1.7.1 Hebe Rola Santos 

  

Hebe Rola Santos nasceu em 1931 na cidade de Mariana-MG. É viúva, possui 

cinco filhos e reside até hoje em sua terra natal. Seu desejo de ser professora veio depois 

de querer ser advogada, com o intuito de ajudar os menos favorecidos. Acreditava que 

se ensinasse as pessoas a ler elas poderiam se defender por si próprias, assim na 

juventude, decidiu ser professora.  

Foi alfabetizada na fazenda em que vivia e depois iniciou o curso de Formação 

de Professores no Colégio Providência
15

, começou a lecionar aos 15 anos, antes de se 

formar e posteriormente fez licenciatura em Letras e Pós-graduação. Trabalhou como 

docente do Estado de Minas Gerais, em escolas particulares, na Universidade Federal de 

Ouro Preto e foi fundadora de uma instituição, a escola Dom Frei Manuel da Cruz em 

Mariana-MG.  Depois que se aposentou continuou trabalhando em projetos de extensão 

de escolas da comunidade e também da UFOP, onde é professora emérita.  

Teve alguns problemas quanto à perseguição política na época da ditadura 

militar, pois já lecionava logo nos primeiros anos do regime. Foi denunciada diversas 

vezes, visto que era contrária ao governo e teve que depor a polícia da época.  Hebe 

                                                           
15

 Foi fundado em 1850, por Dom Antônio Ferreira Viçoso, então Bispo de Mariana. 

A Imagem do Colégio Providência encontra-se no Apêndice 6. 
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acredita que isso ocorreu, pois ela era muito sincera e não se policiava no que dizia 

dentro da sala de aula. Menciona em sua entrevista a vida regrada que tinham nas 

escolas, o ufanismo ao hino, a pátria, e aos momentos cívicos que eram obrigatórios, 

como uma forma de subordinação ao autoritarismo da administração vigente.   

Cita um fato que ocorreu em Mariana, durante o Ato Institucional nº5, quando 

uma banda musical da cidade chamada Sociedade Musical União XV de Novembro 

estava ensaiando e foi parada por militares com fuzil em punho. Acredita que a cultura 

Marianense e outros aspectos da cidade foram fortemente prejudicados por meio da 

repressão e do temor a ditadura. E que principalmente nas escolas esta situação era 

visível, pois muito das pessoas que lá trabalhavam eram partidárias do regime militar. 

Desta forma, a maioria dos professores ficavam de mãos atadas em relação ao conteúdo 

ministrado, não podiam fazer debates sobre a situação política do país devido a forte 

fiscalização. Ao relembrar este fato Hebe Santos afirma a forte influência da ditadura 

nas instituições escolares: 

 

Influenciou todo mundo. Eu que tinha esse espírito mais ou 

menos rebelde eu sofri muito e os outros que não tem esse 

espírito. Era muito complicado e com qualquer coisa as 

pessoas estremeciam. Falavam: Ah nossa, não vamos mexer 

com isso não. (Entrevista com HEBE SANTOS) (Grifos 

Nossos). 

 

 Ao analisar suas ações de resistência Hebe Santos mantém a convicção de ter 

feito o que era necessário no momento, e não se arrepende de nada. Acredita em seus 

antigos ideais de uma sociedade mais livre e justa. Sua entrevista foi marcada pela 

paixão com que falava de seus atos durante a ditadura e pelo amor que demonstra à sua 

profissão.  

 

1.7.2 Rafael Arcanjo dos Santos  

 

 Rafael Arcanjo dos Santos nasceu em 1947 em Mariana-MG. É divorciado, 

possui uma filha e reside em sua cidade natal. Inicialmente gostaria de ser psicólogo, 

mas devido às condições financeiras de sua família, ele não poderia se mudar para 

cursar a faculdade desejada. Em 1969 com a vinda da Pontifícia Universidade Católica 

para Mariana-MG, optou fazer os cursos de História e Geografia, devido à influência de 
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seu pai que é também historiador. Lecionou principalmente em escolas de ensino 

fundamental e médio, tendo uma curta experiência no ensino superior.  

O professor afirma que não teve grandes problemas ao ministrar suas disciplinas 

e que não havia limitações para tratar de assuntos contrários ao regime militar. Como 

afirma no trecho abaixo: 

 

(...) era livre escolha do professor escolher o conteúdo e 

durante todo aquele período eu preferi abordar um pouco a 

História do Brasil, então focando a Revolução de março de 64, 

mas sem entrar assim nos detalhes a favor ou contra a 

Ditadura, se era a favor ou não dos atos que eram 

institucionalizados no Brasil. (Entrevista com RAFAEL DOS 

SANTOS) (Grifos Nossos). 

 

 

 Apesar desta afirmação, Rafael acredita que a ditadura foi muito ruim para 

aqueles que eram contra o regime e compara que as perseguições ocorridas ao longo 

deste período acontecem até os dias atuais: 

 

É claro que havia um controle maior, na segurança, na própria 

educação, o Regime Militar não foi aquela mancha negra que 

as pessoas falam tanto, que foi um período hostil, esta 

hostilidade nós estamos vivendo até hoje, em plena democracia 

nós estamos vivendo inclusive o desrespeito ao cidadão. 

(Entrevista com RAFAEL DOS SANTOS) (Grifos Nossos). 

 

 

 

O docente crê que ao longo da ditadura houve maior controle de alguns setores 

como, por exemplo, da economia, da educação e da saúde e que este fato foi benéfico de 

certa forma. Rafael lecionou entre os anos de 1973 e 1985, ou seja, do meio para o fim 

do regime militar. Ministrou as disciplinas de Educação Moral e Cívica e OSPB- 

Organização Social Política Brasileira e se lamenta por essas disciplinas não existirem 

mais, visto que eram trabalhados valores morais, de caráter e personalidade com os 

alunos. Defende que os brasileiros deveriam ser mais patriotas, respeitando os símbolos, 

como a bandeira nacional. Rafael acredita que com o patriotismo consciente dos 

cidadãos não existiriam tantos casos de corrupção como os de hoje em dia. E que a 

ordem prevaleceu e foi melhor ao longo da ditatura civil militar. 
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1.7.3 Maria Auxiliadora de Rezende Bicalho 

 

 Maria Auxiliadora de Rezende Bicalho nasceu em 1957 na cidade de Ponte 

Nova- MG. É casada, possui dois filhos e reside atualmente em Mariana-MG. Escolheu 

a docência como profissão, pois sempre gostou de crianças. Formou-se no curso de 

Magistério e posteriormente fez Pedagogia. Lecionou em várias cidades de Minas além 

de Mariana, como Barbacena, Divinópolis e Abaeté. Trabalhou na Educação de Jovens 

e Adultos com o MOBRAL- Movimento Brasileiro de Alfabetização ao longo da 

ditadura militar, nos anos de 1972 a 1974. A docente lecionava enquanto estudava e 

trabalhou com disciplinas como Geografia e Português. Diz que não se sentiu censurada 

no regime militar, mas de certa forma foi direcionada:  

 

Não me senti censurada, mas eu me senti direcionada, você 

entende?! Porque o material vinha para você, todo o material 

vinha pronto. (...) Então eu não tinha como não utilizá-lo. 

Porque era um material que tinha o livro do professor, o livro 

do aluno, todo o material para você colar. Mas como se diz, 

estava tudo direcionado, então quer dizer, eu já estava dentro 

de um planejamento. (Entrevista com MARIA 

AUXILIADORA BICALHO). (Grifos Nossos). 

 

Maria Auxiliadora cita que nunca teve abrir mão de suas convicções enquanto 

professora, apesar de Mariana ser uma cidade muito política, onde os professores não 

tinham muita estabilidade no emprego. Por isso ela menciona que evitava se envolver 

nos assuntos que eram contrários a ditadura devido à perseguição política existente: 

 

Sempre houve perseguições políticas na cidade pelo que fiquei 

sabendo. Tudo para ele era mais difícil, para a família, aquela 

família era vista de outra forma. (...) Política, perseguição 

política. Foi no período da ditadura, elas foram demitidas pela 

facção política. (Entrevista com MARIA AUXILIADORA 

BICALHO) (Grifos Nossos). 

 

 Enquanto lecionou no MOBRAL por ser um projeto do governo militar, a 

professora diz que não teve problemas. Já no ensino médio ela percebia um maior 

monitoramento, por parte dos pedagogos e supervisores escolares, que tinham 

justamente a função de fiscalizar o professor em sala de aula. Reprovando este tipo de 
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atitude, Maria Auxiliadora diz que o trabalho do pedagogo não tem que ser esse, pois 

ele deve ser a ponte que norteará a boa relação do aluno com o professor.  
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2.  A DITADURA MILITAR E SUA INTERFACE COM A EDUCAÇÃO NO 

BRASIL 

 

Quase ninguém quer se identificar com a ditadura militar no Brasil 

nos dias de hoje. Contam-se nos dedos aqueles que se dispõe a 

defender as opções que levaram a sua instauração e consolidação. Até 

mesmo personalidades que se projetaram a sua sombra, e que devem a 

ela a sorte, o poder e a riqueza que possuem, não estão dispostas, 

salvo exceções, a acorrer em sua defesa. 

 

(REIS, 2005, p. 56). 

 

A primeira parte da divisão topográfica deste trabalho versa a respeito da 

influência da ditadura militar sobre a educação brasileira. Propõe-se analisar o contexto 

da implementação ditatorial do referente período em seu primeiro momento, 

posteriormente, tratar-se-á de sua incidência sobre o âmbito educacional, das 

modificações ocorridas durante o autoritarismo militar que acarretaram alterações 

significativas, desde o âmbito legislativo até sua incisão acerca do cotidiano escolar e 

sobre a prática pedagógica docente. Este foi o pressuposto que norteou a pesquisa para o 

reconhecimento de como um período marcado por um contexto político e social de 

repressão, influenciou o exercício da profissão docente dos educadores pertencentes a 

esta investigação.   

 

2.1 O golpe civil-militar 

 

Compreendemos a elaboração da ditadura civil militar brasileira por meio de um 

olhar historiográfico que percebe o golpe a partir de sua construção social, viés este que 

se volta para a importância que a sociedade teve na efetivação, na consolidação e 

também na oposição ao regime ditatorial.  

Não pretendemos desmemoriar a relevância de outros fatores que compuseram a 

construção da ditadura no Brasil, como a influência externa dos Estados Unidos, das 

Forças Armadas e principalmente de um regime democrático instável. Todavia, optamos 

por trabalhar com a tendência de historiadores que evidenciam a sociedade com uma 

das produtoras e opositoras do militarismo entre os anos de 1964 e 1985 no Brasil.  
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O regime ditatorial militar brasileiro, instaurado no ano de 1964 e vigorado até 

meados da década de 80, fez o país viver um momento de efervescência política, social 

e cultural dos mais marcantes da história, onde: 

 

[...] as aspirações por mudança social, e a ideia de “revolução”, não 

apenas na política e nas instituições como na cultura, nos costumes e 

nas expressões artísticas, ganhavam novos sentidos e tonalidades mais 

fortes.  Mas eram também tempos de guerra fria, em que imagens 

valorizadoras do ideário “ocidental e cristão” foram se reconstituindo 

e se difundindo, especialmente por meio de certos grupos ou 

instituições que se mostravam, em diferentes graus e segundo 

interesses também diversos, cada vez mais preocupados com o “perigo 

comunista”, que se lhes afigurava mais próximo desde a Revolução 

Cubana, em 1959, e a opção por um governo socialista naquele país, 

em 1961.  (PRESOT, 2010, p. 73).  

 

Neste referido ano de 1961, quando João Goulart assumiu a presidência do país 

sua posse foi recebida com alarmismo por parte da população, considerado por muitos 

como um político esquerdista. Esta denominação viria por meio de sua herança política 

e suas ligações com os sindicatos faziam com que ele fosse tido por determinados 

estratos do conservadorismo como um governante de esquerda. (PRESOT, 2010). De 

acordo com Daniel Aarão Reis (2005): 

  

Com a posse de João Goulart [7 de setembro de 1961] , retornou do 

passado uma sombra que parecia banida pela morte: a de Vargas. Nas 

condições internacionais aparentemente favoráveis então existentes, 

entre as quais figurava o sucesso da revolução cubana, o novo 

presidente fortalecido pela vitória do movimento pela legalidade, que 

lhe assegurou a posse, apoiado em um partido de massa em 

crescimento, o PTB, e, sobretudo pelo tipo particular de relações que 

entretinha com movimentos sociais organizados, poderia reunir 

condições de reatualizar a hipótese do projeto nacional-estadista. 

Daniel Aarão Reis (2005, p. 22-23). 

 

Desde a criação de um cenário de instabilidade e impopularidade política após a 

posse de Goulart, podemos observar o início de uma movimentação denominada 

“anticomunista” no país, marcada por enfrentamentos de grupos de oposição ideológica. 

As exigências por transformações profundas e estruturais promovidas por movimentos 

sociais populares fizeram com que setores dominantes por intermédio da influência 

externa, desenvolvessem uma desconfiança quanto a sua privilegiada posição política e 

monetária, assim “a instrumentalização da ameaça do “comunismo internacional” 
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proporcionou àqueles setores a oportunidade para apresentar às sociedades nacionais 

dois campos bem definidos e antagônicos”. (PADRÓS, 2008, p. 155).  

Deste modo, de acordo com os setores dominantes os valores cristãos, 

democráticos e ocidentais eram defendidos por eles, já os da oposição, assumiam 

princípios do “ateísmo
16

”, do “marxismo
17

” e do “totalitarismo
18

”.  Em conformidade 

pode-se observar: 

 

De um lado, segmentos identificados com o conservadorismo político,  

que se articulavam numa intensa campanha de mobilização da opinião 

pública, pela desestruturação do governo João Goulart. De outro, 

representantes das esquerdas que, unidos em torno de um projeto 

reformista, passaram, paulatinamente, por um processo de 

radicalização de suas propostas. (PRESOT, 2010, p. 73). 

 

A partir destes movimentos sociais, o político João Goulart voltou seus 

interesses para projetos de reformas de base, que compreendiam mudanças nas 

estruturas agrárias, na educação, no âmbito urbano e também nas reformas 

institucionais, como por exemplo, a extensão do voto aos analfabetos, além da tentativa 

de alcançar políticas de controle do capital estrangeiro e de nacionalização de 

determinados setores da economia. Estas propostas ganharam impulso quando: 

 

[...] partidos de orientação de esquerda- nacionalistas, trabalhistas e 

comunistas- além de organismos sindicais, como o Comando Geral 

dos Trabalhadores (CGT), entidades estudantis e liga de trabalhadores 

rurais empunham com entusiasmo a bandeira das reformas, que nos 

anos finais do governo Jango ganhou contornos mais radicais. 

Acirraram-se assim, tensões políticas e pressões sobre o governo, que 

desde o seu início foi marcado por crises político-institucionais, como 

                                                           
16

 Ateísmo é a condição daqueles que não acreditam em Deus. O ateu, por conseguinte, é uma pessoa que 

não crê em nenhuma divindade ou entidade sobrenatural. Pode-se dizer que o ateísmo é o 

contrário/oposto de teísmo, que á a doutrina daqueles que defendem a existência de uma ou mais 

divindades. Leia mais em: Conceito de ateísmo - O que é, Definição e 

Significado http://conceito.de/conceito-de-ateismo#ixzz4ejnfXlBy 

 
17

 Marxismo é um sistema ideológico que critica radicalmente o capitalismo e proclama a emancipação da 

humanidade numa sociedade sem classes e igualitária. As linhas básicas do marxismo foram traçadas 

entre 1840 e 1850 pelo filósofo social alemão Karl Marx e o revolucionário alemão Friedrich Engels, 

sendo o sistema mais tarde completado e modificado por eles e por seus discípulos, entre eles, Trotsky, 

Lenine e Stalin. 

 
18

 Totalitarismo é um termo que representa uma ideologia e prática política caracterizada pela total 

subordinação dos indivíduos aos interesses do Estado. Num regime totalitário o Estado possui poderes 

absolutos sobre toda a vida política, social, cultural, religiosa e económica. O totalitarismo foi 

particularmente visível nas ditaduras europeias surgidas após o final da Primeira Guerra Mundial, 

constituindo uma das características principais do fascismo, do nazismo, do franquismo, do salazarismo e 

do comunismo soviético. 

 

http://conceito.de/conceito-de-ateismo#ixzz4ejnfXlBy
http://conceito.de/conceito-de-ateismo#ixzz4ejnfXlBy
http://conceito.de/conceito-de-ateismo#ixzz4ejnfXlBy
http://www.notapositiva.com/old/dicionario_historia/fascismo.htm
http://www.notapositiva.com/old/dicionario_historia/nazismo.htm
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também pela crise econômica, em parte herança das administrações 

anteriores.  (PRESOT, 2010, p. 75). 

 

Do lado oposto, localizava-se uma classe média descontente com os rumos que a 

política do país vinha tomando, com receio de perda de seu poder aquisitivo e com 

medo das “tendências esquerdistas” seguidas pelo presidente do país. Dentro deste 

aglomerado insatisfeito com o governo vigente, não se pode deixar de mencionar os 

grupos dos grandes proprietários de terras e dos empresários, que buscavam medidas 

que pudessem conter os avanços dessas forças populares mencionadas. 

Corroborando com esta percepção, ROLLEMBERG (2010), acredita que a 

implementação do regime militar deve ser visto a partir de uma construção social, ou 

seja, devemos nos atentar partindo da premissa de que houve consenso e apoio de 

grande parte da sociedade. O autoritarismo foi almejado e os representantes da ditadura 

foram aclamados como salvadores da pátria por diversos segmentos da sociedade 

brasileira, assim: 

Os movimentos de resistência a regimes autoritários e ditaturas tem 

sido, em geral, supervalorizados em experiências do século XX, seja 

quanto às suas dimensões quantitativas seja quanto às qualitativas. 

Sem desconsiderá-los, inclusive como objetos de pesquisa, não 

raramente essa ênfase está ligada à luta política, que acaba por 

encobrir o papel que tiveram num contexto marcado pelo consenso e 

pelo consentimento em torno de um regime autoritário. 

(ROLLEMBERG, 2010, p. 24). 

 

No que se refere a este debate, a autora justifica suas argumentações partindo da 

ideia de que a democracia nos países da América Latina sempre encontrou dificuldades 

para se constituir solidamente enquanto regime, visto que no período em questão 

“deixou de ser vista por setores importantes da sociedade como a melhor maneira de 

combater o comunismo”. (ROLLEMBERG, 2010, p. 24). A alternativa mais viável 

seria a implementação de: 

 

Um governo forte, capaz de combater o avanço do perigo vermelho, 

sobretudo após a vitória da Revolução Cubana (1959), tornou-se a 

melhor ou a única saída possível. Os Estados Unidos, porta-vozes dos 

valores democráticos como meio de combate ao comunismo, 

aparecem no cenário como um dos principais incentivadores dos 

golpes e das ditaduras que se sucediam. Durante muito tempo, e ainda 

hoje – na historiografia, no meio político, no senso comum-, aos 

Estados Unidos foi atribuída a conta pelas ditaduras, especialmente 

nos casos brasileiro e chileno. Não negamos a influencia 

estadunidense, seja por meio do suporte militar e/ou financeiro. 
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Contudo, não lhe podemos atribuir toda a responsabilidade sobre o 

que aconteceu (ROLLEMBERG, 2010, p. 24). 

 

Há aceitação e aprovação de parte constituinte da população para com a 

ditadura. O novo governo de cunho militar era visto por ela como uma espécie de 

salvação do que havia acontecido anteriormente durante a administração do presidente 

deposto João Goulart. Nota-se o caráter popular de constituição do golpe, onde “uma 

grande parcela dos cidadãos ia às ruas comemorar a vitória, dar ‘ação de graças’ pelo 

afastamento do comunismo das terras brasileiras” (PRESOT, 2010, p. 83). Isso acontece 

porque há uma percepção de que a força de repressão pode ser desencadeada com alto 

grau de legitimidade se ocorre o convencimento de amplos setores da sociedade, por 

consequência, seu recurso vem ao encontro do interesse geral da nação em defesa da 

pátria (PADRÓS, 2008). 

A datar a tomada do poder pelos militares em 31 de março de 1964, pautada em 

um golpe civil-militar, podemos dividir os 21 anos de ditadura em três momentos 

característicos para compreendermos o seu decurso. A primeira fase está entre os anos 

de 1964 a 1968, que demarca o início do regime até o Ato Institucional nº 5
19

. Neste 

período a liberdade de expressão ainda não estava extinta e a sociedade brasileira 

experenciou os limites impostos pelo novo governo, como: “[...] o que se pode escrever 

em uma coluna de jornal, o que se pode compor e cantar, o que se pode encenar e 

ensinar sem atrair represálias pessoais [...].” (ALMEIDA, WEISS, 2006, p. 330). 

Todavia, os grupos de oposição já se movimentavam, procuravam meios de derrubar os 

militares e apesar da alusiva liberdade, a repressão evidenciava-se e era aplicada para os 

denominados subversivos. O Estado “que deveria ser uma estrutura de mediação e de 

proteção da sociedade, agindo como fiador da segurança das pessoas, foi utilizado de 

forma geral em toda região, como um mecanismo que devia enfrentar e derrotar o 

inimigo interno”. (PADRÓS, 2008, p. 150). 

A segunda fase que é iniciada em 1968 e vai até meados de 1974, tem como 

marco principal o decreto do Ato Institucional nº5, período este em que a violência, a 

repressão, a suspensão dos direitos políticos, a censura e a privação de manifestações 
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 O Ato Institucional nº 5, AI-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general 

Costa e Silva, foi a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira (1964-1985). Vigorou até 

dezembro de 1978 e produziu um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros. Definiu o momento 

mais duro do regime, dando poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que fossem 

inimigos do regime ou como tal considerados. Para mais acesse: 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5 
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culturais e da imprensa são declarados. As organizações de esquerda foram perseguidas 

e sistematicamente exterminadas, os oposicionistas cruelmente reprimidos por um 

regime cruel e autoritário. Qualquer sinal de antagonismo e de questionamento ao 

governo era identificado como nocivo aos interesses da “nação” e por isso deveria ser 

fortemente combatido. Indivíduos que eram identificados com “ideologias estranhas” 

foram classificados como inimigos, como cidadãos perigosos aos interesses da unidade 

nacional (PADRÓS, 2008). Neste segundo período a política econômica ganha destaque 

e a concentração de renda garante a satisfação das classes média e alta, no entanto a 

pobreza é acentuada para as classes mais baixas (HEBLING, 2013).  

O terceiro período é caracterizado pela busca “lenta e gradual” de uma 

imaginável democracia e compreende-se entre os anos de 1975 a 1984. Segundo 

Hebling (2013), esta fase engloba os anos de distensão do autoritarismo governamental, 

não se tem muito claro quais são as possibilidades de enfrentamento e oposição, é a 

etapa onde “(...) a democracia passa a ser valorizada como um objetivo em si e, com ela, 

a organização da sociedade e a participação no jogo eleitoral, mesmo sob limitações.” 

(ALMEIDA, WEISS, 2006, p. 336). Associações sindicais e profissionais manifestam-

se por melhores condições de trabalho e remuneração, a luta se pauta na reivindicação 

por eleições diretas, o que ocasiona o movimento Diretas-Já
20

 no ano de 1983. 

No que se remete a estas associações profissionais, destacamos a participação 

dos docentes de diferentes maneiras nestas três fases da ditadura militar. De acordo com 

um estudo denominado “Brasil: Nunca Mais” de Marcelo Ridenti, 4124 indivíduos 

foram oficialmente processados ao longo do regime, destes, 3698 tinham suas 

profissões identificadas e cerca de 9% eram professores. Por conseguinte, é provável 

que o número de processos seja inferior ao número de prisões efetuadas no período, a 

quantidade de professores envolvidos em atividades de oposição é significativa. De 

acordo com Hebling (2013):  

 

[...] não é possível precisar exatamente o número de docentes que se 

envolveu em movimentos de resistência. Entretanto, através da 

contabilização dos docentes vítimas de repressão podemos inferir que 

a resistência desses profissionais tenha sido bastante representativa 

(HEBLING, 2013, p. 40). 
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 Diretas Já foi um movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil ocorrido 

em 1983-1984. A possibilidade de eleições diretas para a Presidência da República no Brasil se 

concretizaria com a votação da proposta de Emenda Constitucional Dante de Oliveira pelo Congresso. 

Entretanto, a Proposta de Emenda Constitucional foi rejeitada, frustrando a sociedade brasileira. Ainda 

assim, os adeptos do movimento conquistaram uma vitória parcial em janeiro do ano seguinte 

quando Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1983
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emenda_Constitucional_Dante_de_Oliveira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_Nacional_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tancredo_Neves
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Esta representatividade docente está relacionada a duas práticas de resistência, 

que são: as organizações de esquerda de luta armada ou não, e principalmente os 

movimentos de bases, ligados a sindicatos e associações.  Como demonstrado em nossa 

periodização, na terceira fase do regime militar, onde se encontram vestígios de uma 

possível abertura política, a população se movimenta em prol de reivindicações sociais, 

melhores condições de trabalho e especialmente, buscam o fim do autoritarismo 

governamental. Período este, que é representado por um cenário de luta das categorias 

profissionais, com anseio ao retorno da democracia começando com eleições diretas.  

   Isto ocorre porque a partir dos problemas sociais advindos da política 

econômica, que se baseava no crescimento por meio do arrocho salarial das classes 

menos favorecidas, viu-se a necessidade de reivindicações e primordialidade de 

reformas sociais e econômicas para sanar esta situação. Neste sentido, o partido de 

oposição MDB 
21

 – Movimento Democrático Brasileiro, por meio do lançamento de sua 

“anticandidatura” à presidência do Poder Executivo busca uma maneira diferente de 

reagir ao autoritarismo ditatorial, pretendendo estimular a resistência da população 

brasileira. Segundo Hebling (2013): 

 

Na VI Convenção Nacional do MDB, realizada em Brasília em 1973, 

o partido sob o slogan “Navegar é preciso: viver não é preciso” expõe 

os problemas políticos do país: Não é o candidato que vai percorrer o 

país. É o anticandidato, para denunciar a antieleição, imposta pela 

anticonstituição que homizia o AI-5, submente o Legislativo e 

Judiciário ao Executivo, possibilita prisões desamparadas pelo habeas 

corpus e condenações sem defesa, profana a indevassabilidade dos 

lares e das empresas pela escuta clandestina, torna inaudíveis as vozes 

discordantes, porque ensurdece a nação pela censura à imprensa, ao 

rádio, à televisão, ao teatro e ao cinema (ALVES, 2005, p. 217 apud 

HEBLING, 2013, p. 47).  

 

Depois desta mobilização pode-se notar maior conscientização do processo 

político e a consequente adesão a oposição por parte da população ao regime militar. 

Fato que ocasionou a notoriedade da luta pelas “política de bases” a partir de 1977, que 
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 Movimento Democrático Brasileiro (MDB) era um partido político brasileiro que abrigou 

os opositores do Regime Militar de 1964 ante o poderio governista da Aliança Renovadora 

Nacional (ARENA). Organizado em fins de 1965 e fundado no ano seguinte, o partido se caracterizou por 

sua multiplicidade ideológica graças, sobretudo aos embates entre os "autênticos" e "moderados" quanto 

aos rumos a seguir no enfrentamento ao poder militar. Inicialmente raquítico em seu desempenho 

eleitoral, experimentou grande crescimento no governo de Ernesto Geisel obrigando os militares a 

extinguirem o bipartidarismo e assim surgiu o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) 

em 1980. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oposi%C3%A7%C3%A3o_(pol%C3%ADtica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_Renovadora_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_Renovadora_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Geisel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bipartidarismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_do_Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
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se caracteriza também pela passagem da luta armada para canais formais, onde a 

participação da sociedade era mais ativa e pacífica.  

Entre o final dos anos 70 e início dos 80, a luta pelas política de bases começou 

a ganhar impulso, representada pelas comunidades de bases, associações de moradores e 

até mesmo movimentos ligados a Igreja Católica existentes em todo Brasil. Outra 

estrutura fundamental que faz parte deste processo são os sindicatos, fato relevante para 

este estudo principalmente por sua importância entre a classe docente. “O movimento 

sindical começa a ganhar força entre os trabalhadores e a pressionar o governo no 

sentido de conquistar melhores condições trabalhistas, liberdade sindical e, inclusive, a 

alteração da estrutura autoritária de governo.” (HEBLING, 2013, p. 48).  De acordo 

com ALVES (2005) esta nova mobilização foi: 

 
Resultado de anos de luta para readquirir o controle dos sindicatos sob 

intervenção, organizar outros, ativar os sindicatos “fantasmas” e 

fortalecer a organização de base em fábricas, fazendas e outros locais 

de trabalho. (...) O “novo movimento sindical” deve ser considerado 

parte da oposição democrática como um todo: sua plataforma de 

reivindicações evidencia seu compromisso político com a democracia 

e a liberdade de organização (ALVES, 2005, p. 291). 

 

Conforme Alves (2005), a consciência política dos sindicalistas ficou evidente 

quando eles inserem também como prioridade a democratização no processo de 

trabalho. Assim, os participantes davam mais relevância para a organização política e 

consolidação dos partidos de oposição. Consequentemente perceberam que a liberdade 

sindical estava vinculada à participação política dos trabalhadores nas decisões do 

governo militar. Corroborando com esta ideia, Hebling (2015) diz: 

 

Portanto, ao final das três maiores ondas de greves ocorridas durante o 

regime militar, os trabalhadores desenvolveram a consciência de que 

as lutas sindicais acabavam afetando também a estrutura autoritária do 

governo. Pressionado pelos trabalhadores, que contavam com o apoio 

da população, e também pelos empresários, que queriam a solução do 

problema, os militares lançaram mão de práticas repressivas que 

espalharam o medo entre os grevistas, mas que não conseguiram 

efetivamente acabar com os movimentos reivindicatórios (HEBLING, 

2013, p. 51). 

 

Dentre estes movimentos reivindicatórios, destacamos as greves elaboradas por 

docentes primários e secundários
22

, que acarretaram resultados concretos para esta 
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 Para mais informações sobre movimentos reivindicatórios e dados relativos às greves dos professores 

de 1º e 2º graus no regime militar, ver: (ALVES, M. H. M., 2005).  
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classe profissional. Sua força pode ser percebida principalmente no ano de 1979, onde 

atingiu o seu ápice com cerca de 760 mil professores participantes. Todavia, estas 

manifestações docentes foram tratadas de maneiras diversas em cada região do país. Em 

alguns estados os professores não tiveram suas reivindicações atendidas e foram vítimas 

de repressão, violência e perseguição. Seu sindicato sofreu intervenção com a demissão 

dos diretores, os grevistas foram vítimas de repressão policial em estados como Bahia, 

Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais
23

 entre outros. 

Pode-se afirmar que o movimento organizado pelos docentes de 1º e 2º graus em 

todo Brasil instituiu uma prática de resistência à ditadura civil militar, o que acarretou o 

fortalecimento da entidade representativa da categoria. Deste modo, “o movimento 

contribuiu para enfraquecer o governo à medida em que contestava as decisões 

impostas.” (HEBLING, 2013, p. 54).  

Assim, vemos a necessidade de se compreender as razões que levaram estes 

professores a fazerem parte dos movimentos de oposição, a lutarem contra um regime 

impositivo e repressor. Para tal, pretendemos na segunda parte deste capítulo 

demonstrar o contexto em que estes profissionais da educação estavam inseridos por 

meio da análise das políticas educacionais realizadas pela ditadura e o seu reflexo na 

prática docente.  

 

2.2 Marcas da ditadura civil militar na educação brasileira 

 

Os professores públicos estaduais de 1º e 2º graus se transformaram 

num dos protagonistas sociais da transação democrática não apenas 

como uma categoria profissional em si, mas, sobretudo, como uma 

intervenção programática própria no âmbito da formação societária 

brasileira do período correspondente às décadas de 1970 e 1980 

(FERREIRA JR.; BITTAR, 2006, p. 63). 

 

 

Como apontamos acima, compreendemos o papel significativo dos professores 

representados pela mobilização de sua categoria profissional entre os anos 70 e 80 em 

busca do retorno da democracia ao Brasil. Os motivos que os levaram a resistência por 

meio dos movimentos de oposição, grevistas e sindicais, podem ser situados por 

intermédio da análise das condições que esta categoria profissional foi submetida ao 
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 Minas Gerais é o estado onde está situada Mariana, cidade que abrange o campo de pesquisa desta 

investigação.  
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longo dos 21 anos da ditadura militar no país. Para tal, discorreremos a respeito das 

políticas educacionais implantadas pelo regime militar, dando ênfase a seus efeitos 

diretamente ligados a profissão docente no período.  

Por causa da recente industrialização no país, viu-se nos anos 60 a necessidade 

de suprir as demandas requeridas pelo mercado de trabalho, que baseava se em mão-de-

obra especializada em diversos níveis. Isso acontece porque o Brasil carecia de 

sustentabilidade na efetivação do capitalismo moderno e “para isso, seria necessário não 

só difundir a ideologia do sistema capitalista, como também criar mecanismos de 

manutenção da sociedade dividida em classes.” (HEBLING, 2013, p. 56). 

Para este fim, a educação foi eleita como instrumento principal de difusão da 

ideologia do sistema capitalista, tendo também a função de manter a divisão da 

sociedade em classes e reforçar a formação de mão-de-obra em um sistema dual, 

dividindo o ensino entre dominantes e dominados.  

Os investimentos na educação brasileira foram destinados a assegurar o aumento 

da produtividade e da renda. Propósito este que era amparado pela Teoria do Capital 

Humano
24

, conceito estrutural-funcionalista, ligado à pedagogia tecnicista baseado no 

pressuposto de eficiência e produtividade, inspirado nos princípios da racionalidade 

obtido a partir da neutralidade científica. Conforme esta teoria, a educação passa a ser 

vista como um bem de produção durável. Esta concepção produtivista de educação 

“adquiriu força impositiva aos ser incorporada a legislação do ensino no período militar, 

na forma dos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, com os corolários 

do “máximo resultado com o mínimo dispêndio” e “não duplicação de meios para fins 

idênticos””. (SAVIANI, 1996, p. 297).   

Para compreensão das mudanças estruturais no âmbito educacional originadas 

no período da ditadura militar em tese, perpassa-se por três mudanças de suma 

importância para esclarecimento destas transformações. Com a outorga da Lei 5.540 de 

28 de novembro de 1968, que reorganizou o funcionamento do ensino superior; A 

implantação do Mobral, ocorrendo na prática em 1970; E a Lei 5.692 de 11 de agosto de 

1971, que reestruturou a educação básica, criando assim o 1º e 2º graus.  
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 Para o estudo da Teoria do capital humano é fundamental consultar as obras de Theodore Schultz, O 

valor econômico da educação (1963) e O capital humano – investimentos em educação e pesquisa 

(1971); Frederick H. Harbison e Charles A. Myers, Educação, mão-de-obra e crescimento econômico 

(1965). No Brasil, destaca-se Cláudio de Moura Castro, Educação, educabilidade e desenvolvimento 

econômico (1976); 
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Romanelli (1982), demonstra o cenário da educação brasileira frente a política 

econômica implementada pela ditadura militar. Assim a autora estabelece dois 

momentos distintos no cenário econômico do país durante este período. O primeiro 

abrange os anos de 1964 a 1967, que foi o de “recuperação econômica”, o segundo se 

inicia no ano de 1968 é tido como o ano de expansão. Para a autora, a educação também 

passa por dois momentos diferentes que condizem com a economia da época em 

questão. O primeiro é o de estabelecimento e agravamento da crise educacional, 

diretamente relacionado à insatisfação discente do ensino superior, os estudantes 

estavam descontentes com a falta de vagas em equivalência a crescente demanda.  

Neste primeiro momento, com o objetivo de buscar subsídios para a educação 

publica brasileira, foi feito o convênio MEC-USAID, criado na década de 60, que se 

refere a uma série de acordos produzidos entre o Ministério da Educação Brasileiro 

(MEC) e a United States Agency for Internacional Development (USAID). Convênio 

este que realizava contratos de assistência técnica e cooperação financeira, atingindo 

todo o sistema de ensino brasileiro. “O funcionamento previa reestruturação 

administrativa, planejamento, treinamento de pessoal docente e técnico, bem como o 

controle do conteúdo geral do ensino, por meio do acompanhamento de publicação e 

distribuição de livros técnicos e didáticos”. (ASSIS, 2012, p. 330).   

O segundo momento para Romanelli (1982), é caracterizado por aquele em que 

o governo militar determina políticas com o intuito de ajustar a educação aos moldes do 

desenvolvimento econômico do país. Desta forma, foi decretada a Lei nº 5.540/68, 

regulamentando a Reforma Universitária, com a intenção de atender as demandas do 

mercado, produzindo mão-de-obra especializada com a finalidade de suprir as 

exigências das empresas, com diversificação, cursos de curta duração, voltados para a 

demanda de profissionais qualificados. Esta Reforma “buscava atender os princípios de 

racionalização no uso de recursos direcionados para o ensino superior, acelerar a 

qualificação para o mercado e ampliar o controle sobre organizações docentes e 

estudantis dentro e fora da universidade.” (PAULA, 2007, p. 119). 

Ratificando esta ideia, Saviani (2008) demonstra como esta política instalada 

pelo regime militar resultou em profundas transformações no sistema educacional 

brasileiro: 

Com o advento do regime militar, o lema positivista “Ordem e 

Progresso” inscrito na bandeira do Brasil metamorfoseou-se em 

“segurança e desenvolvimento”. Guiando-se por esse lema, o grande 

objetivo perseguido pelo governo dito revolucionário era o 
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desenvolvimento econômico com segurança. Diante desse objetivo, a 

baixa produtividade do sistema de ensino, identificada no reduzido 

índice de atendimento da população em idade escolar e nos altos 

índices de evasão e repetência, era considerada um entrave que 

necessitava ser removido. A adoção do modelo econômico associado-

dependente, a um tempo consequência e reforço das empresas 

internacionais, estreitou os laços do Brasil com os Estados Unidos. 

Com a entrada dessas empresas, importava-se também o modelo 

organizacional que as presidia. E a demanda de preparação de mão-

de-obra para essas mesmas empresas associada à meta de elevação 

geral da produtividade do sistema escolar levou à adoção daquele 

modelo internacional no campo da educação. Difundiram-se, então, 

ideias relacionadas à organização racional do trabalho (taylorismo, 

fordismo), ao enfoque sistêmico e ao controle do comportamento 

(behaviorismo) que, no campo educacional, configuraram uma 

orientação pedagógica que podemos sintetizar na expressão 

“pedagogia tecnicista”. (SAVIANI, 2008, p. 367-369). 

 

 

Deste modo, percebemos como modelos e valores empresariais foram sendo 

inseridos na educação brasileira. Seguindo esta tendência privatista, o regime militar 

facilitou a iniciativa de criação de instituições particulares, com o objetivo de 

diminuição da responsabilidade do Estado na educação pública, principalmente na que 

se refere ao ensino superior. Gradativamente o ensino privado foi substituindo o público 

em determinados níveis de ensino, o que ocasionou a expansão do ensino superior 

privado neste período. Todavia, este tipo de ensino nem sempre oferecia uma educação 

de qualidade devido a seus cursos aligeirados e seus problemas estruturais.  

No que se refere à alfabetização de jovens e adultos, sabe-se que no início dos 

anos 60 existiam programas populares que se baseavam nas propostas desenvolvidas 

pelo educador Paulo Freire. Estes programas apresentavam integração de jovens e 

adultos trabalhadores à conscientização acerca de sua realidade social, econômica e 

política. Tornando-se alfabetizados, estes indivíduos poderiam ser inseridos no sistema 

eleitoral, participando mais ativamente de processos de mobilização e organização 

política. “Com a alfabetização de milhares de adultos- que, assim, poderiam participar 

do sistema eleitoral-, tal campanha acreditava que seria possível “em última instância, 

fazer revolução pelo voto.” (SCOCUGLIA, 2001, p. 67 apud HEBLING, 2013, p. 60)”.  

Porém, estes programas foram destruídos assim que a ditadura militar foi 

implantada. Os militares não queriam correr o risco do processo de transformação social 

e conscientização das massas pela educação. Isto se justifica por que: 

 
Para um governo baseado em relações arbitrárias e autoritárias, que 

buscava incessantemente fazer vigorar a sua própria ideologia, através 
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do silenciamento das posições divergentes, a alfabetização e a 

conscientização das massas, visando tornar o homem sujeito de sua 

história, foram vistas como provas de subversão e comunismo. 

(HEBLING, 2013, p. 61).  

 

Através da Lei 5.379/67 foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL), como proposta de substituição a estes programas de ações populares do 

início da década de 60. De acordo com o Estado, este projeto deveria ser responsável 

pela extinção do analfabetismo no Brasil no prazo de dez anos. Contudo, devido à falta 

de verba ele se efetivou apenas nos anos 70. Assim, com o Mobral o governo busca 

atender suas próprias demandas políticas, fortalecendo a legitimidade do regime 

ditatorial junto à população carente do país.  

Segundo Haddad e Di Pierro (2000), este programa foi “uma campanha de 

massa com controle doutrinário”, para garantir “centralização dos objetivos políticos e 

controle vertical pelos supervisores, paralelismo dos recursos e da estrutura 

institucional, garantindo mobilidade e autonomia.” (p. 115). Nesta mesma linha de 

pensamento, Freitag (1986) considera que o Mobral foi o primeiro programa do governo 

a alfabetizar trabalhadores e simultaneamente “também a primeira vez que a 

alfabetização assume um caráter tão evidentemente ideológico e visa de forma tão 

explícita inculcar no operariado os valores do capitalismo autoritário.” (P. 92). 

Compreende-se assim que o projeto de alfabetização de massas da ditadura 

militar deixou em segundo plano importantes aspectos pedagógicos e desconsiderava a 

realidade local dos alunos, distorcendo totalmente a proposta inicial dos programas 

implementados na década de 60 que se pautavam pelo pensamento e ação de Freire. O 

Mobral não atingiu seus objetivos e apesar do seu custo alto e seu longo período de 

existência, o analfabetismo não foi sanado.  

A reforma do Ensino Básico na Lei 5.692/71 teve como principal mudança a 

extensão da obrigatoriedade do ensino denominado 1° grau, de caráter obrigatório e 

gratuito, de quatro para oito anos, e o ensino médio com 3 a 4 anos de duração. . 

 Essa mudança é um reflexo da ideia de “Brasil-potência” 
25

, pois o 

analfabetismo era um problema para o desenvolvimento, bem como a baixa média de 

escolaridade do brasileiro. Com essas mudanças, o governo buscava sua legitimidade a 

partir da sociedade, produzindo uma propaganda de aparência de que havia uma 
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 Ideologia tecnicista dos governos generais-militares “Brasil Grande Potência”. 
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igualdade de oportunidades, mascarando as desigualdades numa possível tentativa de 

melhorar as condições de vida do cidadão pela educação. 

A escola primária tem a partir deste momento objetivo capacitar para realização 

de atividades práticas, como apuração de aptidões e iniciação para o trabalho. O ensino 

médio servirá como aparato para preparar profissionais e mão de obra técnica necessária 

ao desenvolvimento social e econômico do país exigidos pelo mercado.  

Segundo Freitag (1986), a Reforma de 1º e 2º graus foi também uma 

consequência da Reforma Universitária já mencionada, “a fim de ajustar ideológica, 

estrutural e funcionalmente os três níveis de ensino.” (p.93-94). 

Reforçando esta proposta Hebling (2013), acredita que a profissionalização do 

ensino foi pensada para atender as necessidades advindas com a industrialização, e que 

não abrangia a formação cultural, e não possibilitava a condução de um pensamento 

crítico aos alunos. Desta forma se baseava na pedagogia tecnicista relegando à educação 

o caráter produtivista. Deste modo, o Parecer 75/76 expõe os objetivos propostos na Lei 

que reforma o 1º e 2º graus: 

 

1º) Mudar o curso de uma das técnicas da Educação brasileira, 

fazendo com que a qualificação para o trabalho se tornasse a meta não 

apenas de um ramo de escolaridade, como aconteceria anteriormente, 

e sim de todo um grau de ensino que deveria adquirir nítido sentido de 

terminalidade; 

2º) beneficiar a economia nacional, dotando-a de um fluxo contínuo 

de profissionais qualificados, a fim de corrigir as distorções crônicas 

que há muito afetam o mercado de trabalho, preparando em número 

suficiente e em espécie necessária o quadro de recursos humanos de 

nível intermediário que o País precisa. (FREITAG, 1986, p. 94). 

 

Na prática a Reforma implantada pela Lei 5.692/71, reforçou um sistema de 

ensino marcado pela dualidade, que tinha uma formação propedêutica para alunos de 

classes altas e o ensino profissionalizante destinado para as massas. A ampliação de 

vagas no ensino básico gerada pela reestruturação do 1º e 2º graus ocasiona diretamente 

a necessidade de um maior número de docentes para assumirem os cargos, levando o 

surgimento dos cursos magistério, onde os alunos que seriam futuros professores 

poderiam se matricular após terem cursado apenas as quatro séries do ensino primário.  

A formação de docentes aumenta após a implantação desta lei e permite agora que os 

mesmos se formem em cursos profissionalizantes de 2º grau. 

Segundo Monlevade (1996), a demanda por professores era cada vez maior, pois 

o número de alunos matriculados no ensino fundamental saltou de 8,5 milhões em 1964 
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para mais de 20 milhões em 1980. Um fato importante mencionado no trabalho de 

Hebling (2013) é que milhares destes professores se formaram através do sistema de 

ensino já afetado pela ditadura militar, desta forma, é válido ressaltar os efeitos dessas 

reformas no cotidiano e até mesmo na própria constituição da categoria docente. 

No que se refere à constituição da categoria, sabe-se que até meados da década 

de 60 o magistério era uma profissão predominantemente voltada para o universo 

feminino, as professores eram mulheres que faziam parte da classe média e alta da 

sociedade. Fazendo parte dos profissionais liberais, os docentes possuíam prestígio e 

seus salários eram elevados. Porém, durante o governo militar esta situação foi 

completamente modificada. 

Desta forma, Ferreira e Bittar (2006) acreditam que dentre todas as categorias de 

assalariados a mais afetada neste período foi a dos docentes, resultado que acarretou a 

proletarização desses profissionais. “Agora em decorrência das mudanças estruturais do 

país e das reformas educacionais citadas, ele passava a ser uma categoria muito pouco 

assemelhada à anterior e submetida a condições de vida e trabalho bastante diversas.” 

(p.1165).  Essas transformações podem ser percebidas no cotidiano docente por meio do 

déficit do prestígio que a profissão carregara até os anos 60, do crescimento numérico 

dos profissionais e também do arrocho salarial a que a profissão foi submetida, fatos 

que contribuem para adesão destes profissionais aos movimentos grevistas iniciados na 

década de 70. Complementando estas ideias, Teixeira (1988) sugere que: 

 

A degradação salarial que, ao longo do tempo, minou posição 

financeira dos indivíduos ligados a esta ocupação, redundou na queda 

da posição econômica dos professores com repercussões sobre o 

prestígio que a ocupação era capaz de proporcionar a seus 

desempenhantes. Daí, em parte, o sentimento de que a profissão está 

se ‘proletarizando’, pois a distância social que separava, em termos de 

renda e prestígio, o professor primário de outros profissionais, de 

ocupações manuais e outras características de extratos médios na 

hierarquização das ocupações, está diminuindo. (TEIXEIRA, 1988. p. 

267). 

 

Abud (2005) reforça estes pressupostos ao dizer que as decisões tomadas pelo 

regime atingiram de fato a prática pedagógica e o cotidiano docente. Pois elas 

pretendiam: 

[...] estabelecer uma desqualificação do professor, com o intuito de 

exercer maior controle ideológico, não só retirando dele o 

instrumental intelectual politizador e conscietizador, como também, 

pelas próprias deficiências de formação, empurrá-lo para uma prática 
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pedagógica estritamente transmissora dos conteúdos previamente 

estabelecidos e petrificados nos livros didáticos produzidos à época, 

fonte quase única de informação e de material de trabalho para o 

professor. (p. 41). 
 

Estes fatores fizeram com que uma nova identidade profissional docente fosse 

construída, “ou seja, a de um profissional da educação submetido às mesmas 

contradições socioeconômicas que determinavam a existência salarial dos trabalhadores. 

Estavam plasmadas, assim, as condições que associariam o seu destino político à luta 

sindical.” (FERREIRA; BITTAR, 2006, p. 71).  

Andrade (2008), nos alerta que neste contexto de repressão, desqualificação e 

transformação profissional, já se observavam na década de 70 intenções de movimentos 

e manifestações que, dada a precariedade das condições de trabalho de uma categoria no 

que se refere à sua identidade, e que se mantinha como tradicional, o magistério por 

meio de reivindicações, buscava a mudança da sua forma de atuar e transformar o seu 

perfil até em tão conservador. Desta maneira, Vicentini (2002), relata em sua obra uma 

nova representação deste professor e de suas ações no período em questão que era: 

 

Ávido por combater as péssimas condições de trabalho impostas pelo 

Estado e as práticas associativas em vigor, mas obrigado a enfrentar a 

forte repressão à mobilização da categoria, o jovem professor rompia 

totalmente com a imagem tradicional da profissão gerando opiniões 

contraditórias a respeito das mudanças que pretendiam instaurar. 

(VICENTINI, 2002. p. 344). 

 

Sabe-se que estes movimentos de manifestação foram fundamentais e tiveram 

adesão e participação de grande parte da categoria de professores como já foi 

mencionado anteriormente. Todavia, Andrade (2008), deixa explícito que, estas ações 

docentes circunscrevem-se nos seus redutos de atuação, num movimento de resistência.   

            Historicamente considera-se que os efeitos da ditadura militar sobre a educação 

brasileira e principalmente sobre a profissão dos educadores não desapareceram 

completamente até os dias atuais, ou seja, há traços de nossa história que explicam uma 

descontinuidade sem ruptura, há determinada permanência de elementos do passado no 

cotidiano educacional do país. Pode-se perceber esta dinâmica na fala de Bittar; Ferreira 

(2006): 

 
A política educacional do regime militar abrangeu, ao longo dos seus 

vinte e um anos de duração, todos os níveis de ensino, alterando a sua 

fisionomia e provocando mudanças, algumas das quais visivelmente 
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presentes no panorama atual. (BITTAR; FERREIRA JR. 2006, p. 

1161). 

 

 

Portanto, o estudo da educação e também da profissionalidade dos professores 

no período civil-militar torna-se elemento importante nos dias vigentes. A história 

recente e suas transformações educacionais refletem tanto a sociedade passada como a 

que vivemos (a maioria das pessoas de média idade no país foram educadas naquele 

período). Logo, o momento conservador e de forte intolerância à convivência 

multicultural pelo qual passa o Brasil tem possíveis conexões com o projeto educacional 

dos governos militares.  
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3. A CONSTRUÇÃO SOCIAL E HISTÓRICA DA PROFISSÃO DOCENTE 

 

Para melhor compreendermos a discussão a respeito da profissão docente que é 

elemento central para o desenvolvimento deste trabalho, perpassaremos primeiramente 

pelo debate a cerca do percurso histórico da formação de professores, conteúdo 

essencial para entendermos como a profissão desta categoria se constituiu. 

Posteriormente o texto se voltará para a construção social, histórica e política da 

profissionalização docente que teve sua evolução conforme os contextos espaciais e 

temporais em que estava inserida.  

Cremos ser de suma importância o resgate da formação e também da 

profissionalização dos educadores para melhor percepção da temática exposta neste 

capítulo. Todavia, optamos por fazer um sucinto balanço historiográfico a seu respeito, 

para desta forma situar o objetivo proposto nesta dissertação, que é o de compreender a 

profissão docente ao longo de sua história e principalmente o seu percurso durante a 

ditadura civil militar brasileira.   

 

3.1 O percurso histórico da formação de professores 

 

Observa-se que o estabelecimento de instituições direcionadas ao preparo de 

professores para o exercício de seu ofício está intimamente vinculado à 

institucionalização da instrução pública no mundo moderno, isto é, a implementação do 

ideário liberal de secularização e extensão do ensino de primeiro grau a toda camada da 

população. Sabe-se que os primeiros passos ainda tímidos a respeito da publicização da 

educação foram dados a partir dos movimentos de Reforma e Contra- Reforma, mas 

somente com a chegada da Revolução Francesa é que se consolida o pressuposto de 

uma escola normal a cargo do Estado, que substitui a Igreja como entidade de tutela do 

ensino.  

Com o advento da escola normal, que se destina a formação de professores 

leigos e que a partir deste momento é de responsabilidade governamental, são 

encontradas algumas condições favoráveis para seu desenvolvimento, como a 

consolidação dos Estados Nacionais e a implantação dos sistemas públicos de ensino ao 

longo do século XIX. Todavia, este desenvolvimento ainda não foi suficiente, como nos 

informa Tanuri (2000): 
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Antes porém que se fundassem as primeiras instituições destinadas a 

formar professores para as escolas primárias, já existiam preocupações 

no sentido de selecioná-los. Iniciativas pertinentes à seleção não 

somente antecedem as de formação, mas permanecem 

concomitantemente com estas, uma vez que, criadas as escolas 

normais, estas seriam por muito tempo insuficientes, quer 

numericamente, quer pela incapacidade de atrair candidatos, para 

preparar o pessoal docente das escolas primárias. (TANURI, 2000, p. 

62). 

 

No que tange esta discussão, Moreira D’Azevedo se manifesta a respeito das 

instituições normalistas brasileiras: “Era então deplorável o estado das escolas primárias 

em todas as capitanias do Brasil, poucas existiam e estas exercidas por homens 

ignorantes. Não havia sistema nem norma para a escolha de professores, e o subsídio 

literário não bastava para pagar o professorado”. (D’Azevedo, 1893, p. 148). Desta 

forma, as primeiras escolas normais no Brasil só seriam consolidadas por iniciativas 

provinciais, onde: 

 

O Governo Central passou a ocupar-se apenas do ensino de todos os 

graus na capital do Império e do superior em todo o país, ficando as 

províncias responsáveis pela instrução primária e secundária nos 

respectivos territórios. Entretanto, o Poder Central, detendo o 

monopólio do ensino superior, manteve durante o regime imperial – 

como bem o demonstrou Haidar (1972) – uma superintendência 

indireta sobre os estudos secundários, que procuraram conformar-se 

aos requisitos exigidos para o ingresso nos cursos superiores. Mas, no 

setor do ensino popular, primário e normal, fora do Município da 

Corte, verificou-se total abstenção daquele poder, apesar dos inúmeros 

reclamos e projetos apresentados, sobretudo a partir de l870, 

propugnando pela participação do Centro na criação de 

estabelecimentos de ensino primário, normal e secundário nas 

províncias. (TANURI, 2000, p. 63). 

 

 

Assim, se tornando parte do sistema provincial as escolas normais brasileiras 

foram baseadas em modelos europeus, especificamente o francês, resultado que vem de 

nossa tradição colonial e do fato de que estas instituições foram originadas de um 

projeto nacionalista emprestado às elites locais de formação cultural europeia, como nos 

remete Tanuri (2000). Esta conjuntura nos traz a ideia levantada por parte da 

historiografia voltada para esta temática de que é preciso relevar o contexto nacional e 

social para compreender a lógica de implementação das escolas normais, que:  

 

(...) coincide com a hegemonia do grupo conservador, resultando das 

ações por ele desenvolvidas, para consolidar sua supremacia e impor 
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seu projeto político (...) pelo seu potencial organizativo e civilizatório, 

ela se transformava numa das principais instituições destinadas a 

consolidar e expandir a supremacia daquele segmento da classe 

senhorial que se encontrava no poder. (Idem, p. 63). 

  

Tanuri (2000), cita que a primeira escola normal se originou na província do Rio 

de Janeiro em 1835, em contrapartida, estudos mais recentes como o de Pedruzzi 

(2016), nos informa que a primeira escola normal instituída no Brasil foi na cidade de 

Ouro Preto, Minas Gerais no ano de 1834. As instituições normalistas eram regidas por 

um diretor que também exercia função de professor e contemplavam o seguinte 

currículo: ler e escrever pelo método lancasteriano; as quatro operações e proporções; a 

língua nacional; elementos de geografia; princípios de moral cristã. Os pré-requisitos 

para ingresso limitavam-se a: “ser cidadão brasileiro, ter 18 anos de idade, boa 

morigeração e saber ler e escrever.” (Moacyr, 1939, p. 191).  Deste modo, este ensino 

limitado e restrito em termos de conteúdo determina o início das escolas normais não só 

no Brasil, mas também em outros países. 

As escolas normais brasileiras passaram por um processo contínuo de criação e 

extinção até o ano de 1870, quando se efetiva um ideário liberal de democratização e 

obrigatoriedade do ensino primário. Anteriormente a este período, as instituições 

normalistas foram fruto de projetos irrealizados, ou como definiu o Presidente da 

Província do Paraná em 1876: “plantas exóticas: nascem e morrem quase no mesmo 

dia” (Moacyr, 1940, p.239). Possuíam uma organização didática extremamente simples, 

seu currículo era modesto e não ultrapassava o nível de estudos primários, dispunha de 

uma rudimentar formação pedagógica, fato que ocasionou uma frequência reduzida de 

discentes. Havia uma falta de interesse por parte da população pela profissão docente, 

“acarretada pelos minguados atrativos financeiros que o magistério primário oferecia e 

pelo pouco apreço de que gozava, a julgar pelos depoimentos da época.” (Tanuri, 2000, 

p 65).  Por estas razões, “tais escolas foram frequentemente fechadas por falta de alunos 

ou por descontinuidade administrativa e submetidas a constantes medidas de criação e 

extinção, só conseguindo subsistir a partir dos anos finais do Império.” (Idem, p.65).  

Somente a partir do final do século XIX, por meio de mudanças de ordem social, 

política e principalmente ideológica que acabaram por se repercutir em âmbito 

educacional, que podemos notar transformações que acarretaram à educação uma 

importância até então não vislumbrada nos anos anteriores. Der acordo com Tanuri 

(2000), as escolas normais agora passam a ser reclamadas com mais constância e 
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coroadas com algum êxito, a educação passa a ser vista como indispensável para o 

desenvolvimento social e econômico do país.  Associadamente a esta valorização das 

instituições normalistas, nota-se a ampliação dos requisitos para ingresso e abertura para 

o sexo feminino, onde: 

 

Já se delineava nos últimos anos do regime monárquico a participação 

que a mulher iria ter no ensino brasileiro. A ideia de que a educação 

da infância deveria ser-lhe atribuída, uma vez que era o seu 

prolongamento de seu papel de mãe e da atividade educadora que já 

exercia em casa, começava a ser defendida por pensadores e políticos 

(Tanuri, 1979 p. 41; Siqueira, 1999, p. 220-221). 

 

O magistério era desta forma a única profissão que conciliava as funções 

domésticas, que eram tradicionalmente cultivadas, os preconceitos que bloqueavam a 

sua profissionalização, com o movimento em favor de sua ilustração, já iniciado em 

meados dos anos de 1870. A feminilização do ensino se torna uma solução para a mão-

de-obra que iria atuar na escola primária, já que a profissão era vista pelos homens 

como pouco atrativa devido a baixa remuneração.  

O contexto do fim do período imperial brasileiro nos revela que a maior parte 

das províncias não dispunha de muito mais que uma escola normal pública, quando 

possuía duas, uma era destinada para o sexo masculino outra para o feminino, não tinha 

o nível do curso secundário e os conteúdos ministrados eram ineptos. Reforçando estes 

dizeres sabe-se que: 

 

A escassez da bibliografia pedagógica brasileira no século passado, 

quando até mesmo as traduções eram raras, contribui para explicar a 

reduzida formação profissional das escolas normais nesse período. 

Pode-se dizer que os menos no nível das aspirações e nas proposições 

teóricas efervescentes na fase final do regime monárquico, já 

encontrara o seu lugar a tese de que o professorado merecia preparo 

regular. À República caberia a tarefa de desenvolver qualitativa e, 

sobretudo, quantitativamente as escolas normais e de efetivar a sua 

implantação como instituição responsável pela qualificação do 

magistério primário. (TANURI, 2000, p. 67). 

 

Assim, apesar deste encargo destinado à República, de progresso e 

desenvolvimento das instituições normalistas, sabe-se que com o surgimento deste novo 

regime não houve mudanças significativas em seu início reservadas à instrução pública. 

O que ocorreu foi um processo de continuidade das ideias disseminadas no final do 

período imperial, que segundo Nagle (1977), passada a fase de luta em prol do novo 
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Estado, arrefecem-se os ânimos, havendo na verdade uma diminuição de tentativas de 

análise e de programação proposta à educação.  

A conjuntura social, política e econômica do novo regime que entrou em vigor 

não favoreceu a difusão do ensino, visto que assumiu forma de um Estado oligárquico, 

muitas vezes subordinado as vontades e interesses econômicos das regiões exportadoras 

de café. Desta maneira, “o desenvolvimento da educação na República foi marcado por 

grandes discrepâncias entre os estados, mesmo porque, nos quadros do federalismo 

vigente, a União nada fez no terreno da educação popular.” (TANURI, 2000, p. 68).  

O não comparecimento do Governo na gestão desta educação popular e a 

dissemelhança entre os estados brasileiros acarretaram uma chamada de participação do 

Governo Central desde o início da República, movimento este que se voltava 

principalmente para atenção às escolas normais, assim observa-se que: 

 

A criação e a manutenção de escolas normais a expensas do Governo 

Federal, advogadas como meios de influir no desenvolvimento do 

ensino primário em todo país, ganham força com o movimento 

nacionalista, que se desenvolve a partir da primeira guerra, chegando-

se mesmo a postular a centralização de todo sistema de formação de 

professores ou a criação de escolas normais- modelo nos estados. 

(TANURI, 2000, p. 68). 

 

Todavia, este planejamento da atividade normativa e financiadora do Governo 

Federal na esfera do ensino primário e normalista não chegou a se firmar na Primeira 

República. Os estados acabaram por se organizar progressivamente e até obtiveram 

consideráveis avanços no que diz respeito ao desenvolvimento das escolas de formação 

de professores, as quais se podem destacar do estado de São Paulo, principal polo 

econômico do país na época.  

Neste mesmo contexto, evidencia-se a importância que as filosofias cientificistas 

tiveram no papel disciplinar e a relevância que as ciências ganharam no currículo a 

partir de então.  Salienta-se o início de ensaios de renovação pedagógica, como o 

método Pestalozzi com os processos intuitivos de ensino e a ampliação da parte 

propedêutica das instituições normalistas. Por conseguinte, é iniciada a Reforma na 

Escola Normal pela Lei n. 88, de 08/09/92, alterada pela Lei n. 169, de 07/08/1893, que 

foi estendida a todo ensino público: 

 

(...) as quais consubstanciam as principais ideias das elites 

republicanas paulistas para a instrução pública. Merecem especial 
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destaque: a criação de um ensino primário de longa duração (8 anos), 

dividido em dois cursos (elementar e complementar); a criação dos 

“grupos escolares”, mediante a reunião das escolas isoladas, com o 

ensino graduado e classes organizadas segundo o nível de 

adiantamento dos alunos; a criação de um curso superior anexo à 

Escola Normal, destinado a formar professores para as escolas 

normais e os ginásios. (TANURI, 2000, p. 69). 

 

A partir deste momento podemos observar alterações significativas nas escolas 

normais brasileiras, como a amplitude do currículo, a ênfase em matérias científicas e 

uma valorização da cultura enciclopédica. Apesar desse contexto evolutivo das 

instituições normalistas, nem todas as metas propostas na Lei n. 169 de 07/08/1893, 

sobre a Reforma da Escola Normal foram efetivadas, como por exemplo, a proposta de 

inserção de uma Escola Normal Superior e a instalação dos cursos complementares com 

a função de integralizar o ensino primário, por conseguinte estes cursos tiveram: 

 

(...) o objetivo adicional que lhes foi dado de preparar professores para 

as escolas preliminares, mediante apenas o acréscimo de um ano de 

prática de ensino nas escolas modelo. (Lei n. 374, de 03/09/1895) 

Com isso iniciava-se uma dualidade de escolas de formação de 

professores, o que foi de fundamental importância para que se pudesse 

expandir o sistema de formação de docentes em proporções 

significativas para a época e prover o ensino primário de pessoal 

habilitado. (TANURI, 2000, p. 69).  

 

Durante a Primeira Guerra Mundial até o findar da década de 20, configurou-se 

em âmbito nacional e internacional uma preocupação com o panorama educacional, 

sendo caracterizada por esforços da iniciativa estadual pela difusão e remodelação do 

ensino do movimento escolanovista, como nos informa Tanuri (2000).  

Neste período ocorreram críticas sobre a defesa de estudos que abarcavam 

somente a cultura geral; defendeu-se o conhecimento e desenvolvimento da cultura da 

criança e também o aprimoramento de métodos e técnicas de ensino para fins 

educacionais. Podem-se notar a partir deste momento, inúmeras reformas educacionais 

em estados como Paraná (1923), Distrito Federal (1927), Minas Gerais (1927), dentre 

outros, que orientaram a consolidação de um conjunto de normas didático-pedagógicas 

e inspiraram a introdução de novas disciplinas de formação profissional docente, como 

a história da educação, a sociologia, a biologia o desenho e os trabalhos manuais, como 

cita Nagle (1974). Sobre estas reestruturações em âmbito educacional: 
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Destaque-se ainda que na reforma mineira criava-se uma Escola de 

Aperfeiçoamento Pedagógico, com dois anos de continuação de 

estudos profissionais, para professores já em exercício. Para a 

instalação de tal escola muito contribuíram os trabalhos desenvolvidos 

por uma missão de pedagogos europeus trazida por Francisco Campos 

bem como os estudos realizados por um grupo de professores enviado 

ao “Teacher’s College” da Universidade de Columbia (Peixoto, 1983, 

p. 146). Essa diferenciação de cursos acabaria por consagrar a 

dualidade de escolas de formação na maior parte dos estados 

brasileiros, possibilitando, por um lado, uma certa expansão de escolas 

normais de nível menos elevado mas compatível com as 

possibilidades da época e as peculiaridades regionais e, por outro, a 

consolidação das escolas normais como responsáveis pela preparação 

do pessoal docente para o ensino primário. (TANURI, 2000, p. 71).  

 

Outro fato relevante que auxiliou o movimento de expansão das escolas normais 

brasileiras foi à introdução desses estabelecimentos por iniciativa privada e municipal, 

para compensar a insuficiência de instituições oficiais na maioria dos estados do país. 

Apesar de existirem desde o período imperial, as escolas normalistas particulares vão 

ganham impulso no regime republicano, “já que estava claro que a iniciativa privada 

constituiria, cada vez mais, a principal mantedora de escolas normais e que o controle 

do crescimento e da qualidade dessa rede provada demandaria preocupação.” 

(TANURI, 2000, p. 72).  

Pode-se notar no final dos anos 20 que as instituições normalistas haviam 

expandido consideravelmente o nível e a duração de seus estudos, articulando uma 

ligação com o curso secundarista e ampliando a formação profissional docente, devido 

principalmente à introdução de disciplinas e de princípios do movimento 

escolanovista
26

. De acordo com Monarcha (1999), a pedagogia predominante do 

período se fundamentava na psicologia experimental, voltava-se para um método 

analítico, de testes e de ensino ativo. A literatura pedagógica pautava-se até este 

                                                           
26

 É um movimento de educadores europeus e norte-americanos, organizado em fins do século XIX, que 

propunha uma nova compreensão das necessidades da infância e questionava a passividade na qual a 

criança estava condenada pela escola tradicional. A Escola Nova tem seus fundamentos ligados aos 

avanços científicos da Biologia e da Psicologia. Pode-se afirmar que, em termos gerais, é uma proposta 

que visa à renovação da mentalidade dos educadores e das práticas pedagógicas. Este movimento 

educacional ganha impulso no início do século XX, em consequência da democratização e 

universalização do ensino, assim como do desenvolvimento das ciências auxiliares. Em sua 

fundamentação dois pontos se fazem ressaltar: a preparação do homem para a indagação e resolução de 

seus problemas e uma nova visão de como a criança aprende-agindo, experimentando e vivenciando. Um 

dos princípios fundamentais é a visão da criança como ser diferente do adulto, surgindo daí a 

compreensão das possibilidades e interesses diferentes de cada faixa etária, assim como da importância da 

atividade da criança, como meio básico da aprendizagem. Para mais informações acesse: 

http://www.educabrasil.com.br/escola-nova/  
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momento numa abordagem geral dos problemas educacionais, orientada por uma 

perspectiva social e política.  

No entanto, a partir deste marco temporal as questões direcionadas para o âmbito 

educacional passam a ser tratadas de um ponto de vista técnico e científico. Por meio da 

introdução desta abordagem tecnicista à educação, as escolas normais foram sendo 

transformadas em instituições voltadas à profissão, deixando a margem do currículo o 

conteúdo propedêutico valorizado anteriormente.  Estes fatores acarretam um olhar 

impreciso sobre como a educação deve ser tratada, mostrando que: 

 

Essa delimitação dos problemas educacionais a uma abordagem 

estritamente técnica tem sido apontada como responsável por uma 

visão ingênua e tecnicista da educação, isolada de seu contexto 

histórico-social, que faria carreira na educação brasileira a partir de 

então e da qual resultaria uma ampliação da ênfase nos conteúdos 

pedagógicos, no caráter “científico” da educação e na suposta 

“neutralidade” dos procedimentos didáticos (NAGLE, 1974, p. 274; 

SAVIANI, 1985). 

 

Para mudança deste cenário, as ideias da pedagogia renovada, corrente que faz 

parte do movimento escolanovista, são propagadas graças à atuação dos profissionais da 

educação, por meio de debates, conferências e publicações, como nos adverte Tanuri 

(2000). Há necessidade da formação de uma nova consciência educacional, chamando a 

atenção para a importância do papel do Estado na educação; sobre a primordialidade da 

expansão do ensino público e sobre o direito de todos à educação: 

 

(...) tendo em vista seu alcance político e social, à importância da 

racionalização da administração escolar, à necessidade de implantação 

de uma política nacional de educação. O movimento da Escola Nova 

continuava a centrar-se na revisão dos padrões tradicionais de ensino: 

não mais programas rígidos, mas flexíveis, adaptados ao 

desenvolvimento e à individualidade das crianças; inversão dos papéis 

do professor e do aluno, ou seja, educação como resultado das 

experiências e atividades deste, sob o acompanhamento do professor; 

ensino ativo em oposição a um criticado “verbalismo” da escola 

tradicional. (TANURI, 2000, p. 72). 

 

Dentro desta perspectiva de remodelação da educação, baseada nos movimentos 

da escola renovada, não podemos deixar de mencionar uma importante reforma 

realizada por Anísio Teixeira, pelo Decreto 3.810, de 19/03/1932 no Distrito Federal, 

que busca a introdução de novas ideias na legislação educacional brasileira, gerando 

consideráveis adaptações à escola normal. Segundo este reformador: “Se a escola 
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normal for realmente uma instituição de preparo profissional do mestre, todos os seus 

cursos deverão possuir o caráter específico que lhes determinará a profissão do 

magistério.” (Vidal, 1995, p. 65). Deste modo, a reforma de Anísio Teixeira transforma: 

 

(...) a Escola Normal do Distrito Federal em Instituto de Educação, 

constituído de quatro escolas: Escola de Professores, Escola 

Secundária (com dois cursos, um fundamental, com cinco anos, e um 

preparatório, com um), Escola Primária e Jardim-da-Infância. As três 

últimas eram utilizadas como campo de experimentação, 

demonstração e prática de ensino, dada a importância das atividades 

de pesquisa e experimentação no âmbito das diversas disciplinas 

(TANURI, 2000, p. 73). 

 

Seguindo estes moldes, movimentos similares aconteceram em outros estados, 

como em São Paulo, no ano de 1933, revelando progressivamente que a preocupação 

com a reformulação do ensino se fazia presente, manifestando-se deste modo na 

legislação educacional do país. Estava a partir deste momento definido o modelo a ser 

adotado por outras unidades da Federação, configurando-se as grandes linhas que 

informariam a organização dos cursos de formação de professores até a Lei 5.692/71, 

decreto que será fundamental para compreendermos mais a diante o curso da profissão 

docente no período da ditadura militar. “Com isso, a preocupação central do currículo 

da escola normal deslocava-se dos “conteúdos” a serem ensinados – o que caracterizou 

os primórdios da instituição – para os métodos e processos de ensino, valorizando-se as 

chamadas “Ciências da Educação.” (TANURI, 2000, p. 74).  

Na década de 30 podemos observar acontecimentos que foram fundamentais 

para a consolidação destas mudanças na educação do Brasil, como a formação do 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), em 1938, que se volta para a 

necessidade de qualificação pessoal no âmbito administrativo escolar, gerando o 

surgimento de cursos para diretores e inspetores financiados pelos estados. No ano 

seguinte, em 1939, foi criado o curso de Pedagogia, pelo Decreto 1.190, de 4/4/1939, na 

Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, visando formar bacharéis e 

licenciados, os primeiros para atuar como técnicos de educação e os demais destinados à 

docência nos cursos normais.  Ainda nesta esfera de transformações educacionais, nota-

se um crescimento do movimento ruralista, com propostas de ajuste dos currículos da 

escola primária e normal às particularidades do meio rural. Com o intuito de trazer uma 

consciência agrícola para a população e reforçar os valores rurais, defendeu-se a criação 
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de escolas normais rurais, as quais atingiram considerável desenvolvimento quantitativo 

para preparar docentes que atuariam nestes ambientes. 

Conforme disserta Tanuri (2000), o ensino normalista vai sofrer a primeira 

regulamentação do governo central em decorrência da orientação centralizadora da 

administração do Estado Novo
27

.  A Carta apresentada em 1937 encarregava à União a 

competência de “fixar bases e determinar os quadros da educação nacional, traçando as 

diretrizes a que deve obedecer a formação física, intelectual e moral da infância e da 

juventude” (art. 15, inciso IX). Por conseguinte, têm-se a intenção de regulamentar em 

âmbito federal a organização e o funcionamento de todos os ensinos do país, por 

intermédio das Leis Orgânicas do Ensino, decretos de leis promulgados de 1942 a 1946: 

 

A Lei Orgânica do Ensino Normal não introduziu grandes inovações, 

apenas acabando por consagrar um padrão de ensino normal que já 

vinha sendo adotado em vários estados. Em simetria com as demais 

modalidades de ensino de segundo grau, o Normal foi dividido em 

dois ciclos: o primeiro fornecia o curso de formação de “regentes” do 

ensino primário, em quatro anos, e funcionaria em Escolas Normais 

Regionais; o curso de segundo ciclo, em dois anos, formaria o 

professor primário e era ministrado nas Escolas Normais e nos 

Institutos de Educação. Além dos referidos cursos, os Institutos de 

Educação deveriam ministrar os cursos de especialização de 

professores – para a educação especial, curso complementar primário, 

ensino supletivo, desenho e artes aplicadas, música e canto – bem 

como cursos de administradores escolares, para habilitar diretores, 

orientadores e inspetores. (TANURI, 2000, p. 76). 

 

As Leis Orgânicas demonstram a intenção de padronizar a formação dos 

educadores nos estados brasileiros, determinando uma série de condições para ingresso, 

e de regulamentações para a instrução docente. Por conseguinte, esta formação de 

professores é vista como objeto de uma “escola profissional” e não mais como um 

curso, visto que, passava a ser exigido que cada escola normal tivesse um grupo escolar, 

um ginásio e um jardim de infância devidamente reconhecidos.  

                                                           
27

 Com promulgação da Constituição de 1934, chegou ao fim o chamado governo provisório instaurado 

com a vitória da Revolução de 1930. A nova Constituição, elaborada por uma Assembleia Nacional 

Constituinte, introduziu no país uma nova ordem jurídico-política que consagrava a democracia, com a 

garantia de voto direto e secreto, da pluralidade sindical, da alternância no poder, dos direitos civis e da 

liberdade de expressão dos cidadãos. Particularmente para as mulheres, a Constituição de 1934 

representou uma enorme conquista: pela primeira vez, tornavam-se eleitoras e elegíveis. Mas a 

Constituição durou pouco. Três anos depois, antes mesmo que a primeira eleição que elegeria o novo 

presidente se realizasse, Getúlio Vargas deu um golpe para manter-se no poder e instaurou uma ditadura, 

conhecida como Estado Novo. Assim, em 10 de novembro de 1937, foi outorgada uma nova Constituição, 

idealizada e redigida pelo ministro da Justiça, Francisco Campos. Para mais informações acesse: 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/EstadoNovo 

  

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/EstadoNovo
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Ainda neste campo das leis que afetaram o curso das escolas normais, citamos as 

“leis da equivalência” - Lei n. 1.076 de 31/3/1950 e Lei n. 1.821 de 12/3/1953,- que 

foram instituídas no intuito de atender a pressões para democratização do sistema de 

ensino, onde estabeleceram equivalência de todas as modalidades de curso de nível 

médio, até mesmo o normal. Como nos indica Tanuri (2000), esta equivalência 

completa só seria confirmada com a Lei de Diretrizes e Bases, “mas já estava no dizer 

de Anísio Teixeira, (1966, p. 282), dado o passo para sua descaracterização como curso 

vocacional de habilitação ao magistério primário”. (TANURI, 2000, p. 77).  

Em concomitância, houve uma organização progressiva dos estados em se 

adequarem a Lei Orgânica como modelo para sistematização de suas escolas normais, 

padronizando em quase todo Brasil um sistema semelhante de formação. Isso ocorre 

paralelamente ao rápido desenvolvimento do número de instituições normalistas, devido 

à política expansionista da rede escolar, que foi elaborada no período 

desenvolvimentista em virtude da ampliação da demanda por estes estabelecimentos de 

ensino, sobretudo os da iniciativa privada, que eram distribuídos desigualmente pelo 

país, se concentrando principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais, em 

meados dos anos 50.  

Entretanto, nestes estados onde a expansão das escolas normais foi mais 

evidente aparecem críticas contundentes quanto ao seu funcionamento, como nos alerta 

Tanuri (2000), por meio dos dizeres de Mascaro (1956): 

 

Em São Paulo, por exemplo, Mascaro aponta o despreparo dos 

ingressantes, oriundos de quaisquer dos cursos técnicos ou secundário 

de primeiro ciclo; o regime didático pouco exigente com relação à 

avaliação do aproveitamento e à promoção; a falta de articulação entre 

as “cadeiras”; a facilidade na concessão de equiparações e o controle 

ineficiente da rede privada; a criação de cursos normais noturnos, com 

o mesmo modelo pedagógico dos diurnos; o desvirtuamento das 

finalidades profissionais das escolas normais, resultante em parte das 

medidas recentes relativas à equivalência dos cursos médios e do 

“excesso de escolas”, que levava o autor a criticar a “maior rede 

mundial de escolas normais” e o “chômage” de professores (Mascaro, 

1956). Aliás, o desvirtuamento das finalidades profissionais das 

escolas normais, ao lado do reconhecimento das funções 

“paradomésticas” – na expressão de Luiz Pereira – e da ampliação da 

função preparatória, foi objeto não apenas de críticas de estudiosos e 

políticos da educação, como também de diversas pesquisas na época. 

(TANURI, 2000. P. 77-78). 
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A preocupação com a metodologia de ensino herdada do movimento 

escolanovista se fazia presente neste período desenvolvimentista que marcou os anos 

50. Desta maneira, o intuito de modernização da educação que ocorria na escola média e 

superior acaba chegando à escola primária e a formação de seus docentes, como 

podemos ver por meio do Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino 

Elementar (PABAEE), desenvolvido entre os anos de 1957 a 1965. Este projeto foi 

resultado de um acordo entre MEC/INEP e a USAID – união esta que já foi mencionada 

no primeiro capítulo – cujo objetivo principal foi à instrução de docentes das escolas 

normais, se pautando em metodologias de ensino herdadas dos Estados Unidos como 

tentativa de adaptá-las ao Brasil. O centro piloto do programa era situado em Belo 

Horizonte, Minas Gerais, que “procurando respostas para os problemas do ensino 

primário no âmbito das questões técnicas e metodológicas (...) contribuiu para o 

estabelecimento da perspectiva tecnicista que faria carreira nos anos 60 e 70.” 

(TANURI, 2000. p. 78). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 4.024, de 20/12/1961, 

conserva de certa forma o esquema de organização anterior das escolas normais, como o 

tempo de duração dos estudos e a divisão de ciclos, instituindo a equivalência legal de 

todas as modalidades no Ensino Médio, a qual citamos anteriormente.  

A descentralização administrativa e a flexibilidade curricular também são 

evidentes, o que possibilita o rompimento da isonomia curricular destas instituições. 

Assim, as reformas educacionais dos estados giram em torno do ajuste a esta Lei, 

direcionadas ao currículo e a permanência do sistema dual de ensino, com quatro séries 

no mínimo para o nível ginasial e com três séries para o nível colegial, ambas devido à 

escassez de candidatos qualificados para a docência no ensino primário. Deste modo, 

constata-se que “com a atribuição aos Conselhos Estaduais de fixar disciplinas 

complementares e arrolar optativas a serem escolhidas pelos estabelecimentos de 

ensino, há um crescimento do número de disciplinas de formação técnico-pedagógica 

nos currículos das escolas normais.” (TANURI, 2000, p. 79).    

Com a instituição de padrões e modelos internacionais de educação, derivados 

dos acordos entre MEC/USAID, nos anos 60 observa-se a continuidade do 

distanciamento das realidades sociais brasileiras nos conteúdos trabalhados nas escolas 

normais, ficando evidente a ausência de matérias voltadas para análise das questões que 

permeavam a educação no país. Isso se dá, principalmente: 
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Na conjuntura histórica pós-64, as preocupações da literatura 

educacional, dos conteúdos curriculares e dos treinamentos dos 

professores deslocam-se principalmente para os aspectos internos da 

escola, para os “meios” destinados a “modernizar” a prática docente, 

para a “operacionalização” dos objetivos – instrucionais e 

comportamentais –, para o “planejamento, e coordenação e o 

controle” das atividades, para os “métodos e técnicas” de avaliação, 

para a utilização de novas tecnologias de ensino, então referentes 

sobretudo a “recursos audiovisuais”. Tratava-se de tornar a escola 

“eficiente e produtiva”, ou seja, de torná-la operacional com vistas à 

preparação para o trabalho, para o desenvolvimento econômico do 

país, para a segurança nacional. (TANURI, 2000, p. 80).  

 

Conjuntura esta que muito nos interessa, pois foi ao longo deste período que os 

sujeitos desta pesquisa se formaram e começaram o exercício da profissão docente, 

mediante um contexto de padronização comportamental e controle das funções, como 

veremos ao longo da análise das entrevistas no próximo capítulo.  Assim, dentro desta 

visão tecnicista de ensino, pautada na Teoria do Capital Humano - princípio sobre o 

qual já discorremos - nota-se como a divisão do trabalho pedagógico foi acentuada e 

voltada para o desenvolvimento econômico. 

De acordo com Pinheiro (1967; 1969), dentre as primordiais preocupações desta 

época no contexto das escolas normais, esta uma alegada “descaracterização” 

profissional destas instituições e desperdício dos recursos destinados a elas, mediante o 

desinteresse dos egressos pelo exercício do magistério. Por meio desses fatores já é 

notada uma perda de importância dos cursos normais no âmbito das instituições que 

levavam o seu nome e dos Institutos de Educação, como nos informa Tanuri (2000). 

Desta forma, observa-se que:  

 

As escolas normais, e com freqüência os próprios Institutos de 

Educação, vêm funcionando como simples curso a mais, sem maior 

significação, dentro de um conjunto de cursos médios. Assim, de 84 

escolas normais de nossa amostra só duas funcionam em condições 

administrativas gerais para constituir uma escola profissional, com a 

necessária autonomia e condições mínimas de instalações. 

(PINHEIRO, 1967, p. 158). 

 

 Apesar dos intentos de reforma e de valorização do curso normal, pode-se 

perceber o agravamento das deficiências que tangem a formação profissional do 

professor a partir de meados dos anos 60, por conseguinte, a carreira docente passa a ser 

vista com desprestígio e não é mais sinônimo de status como nas décadas anteriores, por 

isso: 
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O curso normal então disponível começava a se descaracterizar como 

instância adequada para formação do professor das séries iniciais, 

processo esse que se acentuaria progressivamente com as mudanças 

decorrentes da legislação do regime militar e com a deterioração das 

condições de trabalho e de remuneração que acompanharam o 

processo de expansão do ensino de primeiro grau. (TANURI, 2000, p. 

80). 

 

 

 Como já apontado no primeiro capítulo desta pesquisa, inserida na conjuntura do 

regime militar, tem-se a implementação da Lei 5.540/68, mais conhecida como Reforma 

Universitária, na qual acontece a reordenação do ensino superior do período. Como uma 

das consequências deste decreto, podemos observar a modificação do currículo do curso 

de Pedagogia, o qual foi dividido em habilitações técnicas, voltando-se para a formação 

de especialistas, orientando-os tendencialmente não apenas para formação do professor 

do curso normal, mas também do docente primário em nível superior, como nos propõe 

Tanuri (2000).  

  Ainda neste âmbito legislativo da ditadura militarista, menciona-se a Lei 

5.692/71- sobre a qual já discorremos no início deste trabalho – que estabelece diretrizes 

e bases para os 1º e 2º graus, e também que: 

 

(...) contemplou a escola normal e, no bojo da profissionalização 

obrigatória adotada para o segundo grau, transformou-a numa das 

habilitações desse nível de ensino, abolindo de vez a 

profissionalização antes ministrada em escola de nível ginasial. 

Assim, a já tradicional escola normal perdia o status de “escola” e, 

mesmo, de “curso”, diluindo-se numa das muitas habilitações 

profissionais do ensino de segundo grau, a chamada Habilitação 

Específica para o Magistério (HEM). Desapareciam os Institutos de 

Educação e a formação de especialistas e professores para o curso 

normal passou a ser feita exclusivamente nos cursos de Pedagogia. 

(TANURI, 2000, p. 80). 

 

 

Deste modo, a referida lei adota um esquema integrado, flexível e progressivo de 

formação docente, que passa determinar a partir de então como formação mínima para o 

exercício do magistério: a) no ensino de 1º grau, da 1ª a 4ª séries, habilitação específica 

de 2º grau, realizada no mínimo em três séries; b) no ensino de 1º grau, da 1ª a 8ª séries, 

habilitação específica de grau superior, representada por licenciatura de curta duração; 
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c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica de nível superior, 

correspondente a licenciatura plena
28

.  

Dentro deste esquema de formação e funcionamento da profissão instituída pela 

Lei 5.692/71, inserem-se os sujeitos participantes desta pesquisa, tanto no âmbito de sua 

graduação quanto no exercício de sua profissão, temática sobre a qual dissertaremos ao 

longo das análises das entrevistas autobiográficas no terceiro capítulo. Desta forma, 

para compreendermos melhor o exercício da profissão docente devemos nos atentar 

para o processo de constituição da referida profissão, tarefa que foi destinada ao 

próximo item deste capítulo.  

 

3.2 O processo de constituição do termo profissão 

 

Ramalho et al (2004), nos adverte que o termo profissão é polissêmico, ou seja, 

possui significados distintos conforme o contexto, o país e até mesmo às referências 

teóricas em que está inserido. Na explicação tradicional pautada por Enguita (2001), 

Ramalho et al. (2004) cita que: 

 

(...) a profissionalização é mais que qualificação ou competência, é 

uma questão de poder, de autonomia face a sociedade, ao poder 

político, à comunidade, aos empregadores; de jurisdição face aos 

outros grupos profissionais; de poder e autoridade face ao público e às 

potenciais reflexões ou grupos ocupacionais subordinados. Para os 

professores, uma nova visão de profissionalização se faz necessária, 

ao considerar a natureza social e educativa do trabalho. O professor 

constrói saberes, competências, não para uma autonomia 

individualista e competitiva, ou para um poder autoritário, mas para 

educar segundo as perspectivas de socialização, de favorecer a 

inclusão pelo saber, não a exclusão. (RAMALHO et al., 2004, p. 39).  

 

Ao longo da história, diferentes pesquisas têm se voltado para compreender o 

termo “profissão” partindo do princípio de desenvolvimento das ocupações, “de forma 

tal que possibilita delimitar as “competências de base” necessárias ao exercício da 

profissão. Esses estudos têm influenciado as representações construídas sobre a 

“docência” e sua “profissionalização,” como nos diz (Ramalho et al., 2004, p. 40). 

Gyarmati et al. (1984), nos inteira de que as profissões começam a ocupar uma 

posição intermediária entre o intelectual e o científico, gerando conhecimento nos 

campos político e social. A transição de uma ocupação para profissão manifesta-se não 

                                                           
28

 Esquema feito por Tanuri (2000), retirado da sua obra História da formação de professores.  
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só pela busca de um maior status social, mas também pela demanda do reconhecimento 

e da singularidade de determinado ofício. Desta forma, a Sociologia das Profissões tem 

relacionado às transformações das ocupações em profissões ao processo de 

industrialização, desencadeado por meio da Revolução Industrial; ao campo 

especializado dos conhecimentos elaborado pelo surgimento das ciências racionais do 

século XVII; e também a divisão do trabalho na complexidade dos sistemas produtivos 

das sociedades modernas, como nos informa Ramalho et al. (2004): 

 

De acordo com a Sociologia das Profissões, a profissionalização é um 

processo linear baseado em normas e modelos de profissões liberais já 

estabelecidas. Esses sociólogos costumam tomar a medicina como 

modelo para as demais profissões. Tal posição é defendida pelos 

sociólogos funcionalistas e seguidores de Parsons, que predominou até 

os anos 30 e alcançou grande destaque no campo da educação nos 

anos 60 e 70. Todavia, a sociologia contemporânea das profissões 

concebe a profissionalização como um processo não linear, dinâmico, 

contextualizado e em construção. (RAMALHO et al., 2004, p. 40). 

 

Nota-se que o estudo estrutural-funcionalista sobre as profissões fundamenta-se 

num conjunto de pré-requisitos e características que deveriam se enquadrar a uma 

atividade ocupacional, para assim atingir a categoria de profissão. Ele perdura dos anos 

30 até meados dos anos 80, período em que começa a receber críticas, como nos remete 

Ginzburg (2000) a respeito das discussões e investigações limitadas ao magistério 

enquanto profissão. A partir desta concepção o autor nos adverte sobre o caráter pouco 

dinâmico, a-histórico, determinista, descontextualizado e acrítico defendido por esta 

corrente.  

Outro modelo que se remete as profissões defende que a ocupação deve passar e 

superar diferentes estágios para atingir o status de profissão. Como nos diz Ramalho et 

al. (2004), este pressuposto difere-se do anterior fundamentalmente, mas não nas 

características que determinam uma profissão. Além do que, é criticado por “ter 

congelado no tempo a definição do que é ser um profissional, uma vez que a 

profissionalização é um processo sócio-histórico que evolui segundo os novos 

contextos.” (RAMALHO et al., 2004, p. 45). 

O terceiro modelo formulado a respeito da constituição da profissão é 

denominado “modelo de poder”, que evidencia o poder como elemento essencial para 

um ofício se constituir e obter um conjunto de direitos e obrigações que pode ser 

definido como: 
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(...) a capacidade de seus líderes de obter e de conservar um conjunto 

de direitos e privilégios (e de obrigações) face a grupos sociais que 

não os concederiam de outro modo. Isso significa que a resistência, ou 

o potencial de resistência, presente entre diversos grupos sociais (o 

público, o Estado), deve ser vencida pela profissão. (GAUTIER, 1998, 

p. 68). 

 

Baseado nas ideias de Larson, Ramalho et al. (2004), argumenta que este modelo 

de profissão é estabelecido pelo capitalismo liberal e consolidado ao longo do 

capitalismo coorporativo, é na realidade uma mistificação que esconde as verdadeiras 

estruturas e relações sociais. O início do “profissionalismo” no mundo do trabalho está 

intimamente ligado aos sistemas educacionais das sociedades industriais. Deste modo, 

historicamente, o profissional deixa de ser liberal num mercado de serviço e passa a ser 

especialista assalariado numa grande organização. 

Todavia, não podemos analisar a docência como profissão por meio destes 

modelos citados anteriormente, visto que as profissões liberais foram instituídas em 

outros contextos histórico, social, econômico e a: 

 

(...) atividade docente, por sua complexidade, característica, no 

contexto atual, deve procurar a sua identidade para formular sua 

própria concepção de “profissão” e pensar o processo de 

profissionalização como uma meta desejada. Trata-se de um processo 

de “negação dialética”, que implica negar os modelos da sociologia 

clássica, e ao mesmo tempo considerar deles os elementos que 

possam, por sua vez, orientar a busca dessa identidade. (RAMALHO 

et al. 2004, p. 47). 

 

 

3.3 O desenvolvimento da profissionalização docente e suas implicações 

 

Sabe-se que o caminho trilhado pela profissionalização docente tem sido árduo 

no decurso de sua existência, iniciado no século XVII, a partir de uma série de 

modificações ocorridas em âmbito educacional, teve implicações de ordem política, 

econômica e social, como vimos no início deste capítulo. Desta forma, a compreensão 

do processo de construção do professor enquanto profissional é complexo e mediado 

por diversos fatores de ordem temporal e espacial ao longo de seu percurso.   

  Segundo Imbernón (2000), a profissionalização deve ser compreendida como o 

desenvolvimento sistemático da profissão, efetivada na prática e na mobilização de 
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conhecimentos especializados no aperfeiçoamento das competências para atividade 

profissional. Ela não é apenas um processo de racionalização de conhecimentos, mas 

também de crescimento na concepção do desenvolvimento profissional.  De acordo com 

o mencionado autor, o desenvolvimento da profissionalização reúne em si todas as 

características relacionadas, diretamente ou não, para otimizar o desempenho do 

trabalho profissional. Assim, a profissionalização se torna um processo socializador, 

que cria as particularidades da profissão e fundamenta-se em valores de cooperação 

entre os indivíduos e o progresso social. 

Conforme Ramalho et al. (2004), o processo de profissionalização no âmbito da 

docência reflete uma mudança de paradigma no que se refere à formação, acarretando a 

saída do “paradigma dominante”, que era pautada no racionalidade técnica, no qual o 

professor é um técnico que executa tarefas designadas por especialistas, para o 

“paradigma emergente”, ou da “profissionalização”, no qual o docente tem a 

oportunidade de construir a sua própria identidade profissional, de acordo com os 

contextos específicos de produção desta identidade.  

Nóvoa (1992) nos indica que juntamente com o processo de proletarização, a 

profissão docente também passa pelo processo de profissionalização, desta maneira, os 

efeitos da proletarização podem levar a uma nova “profissionalidade docente”, por meio 

da renovação da cultura profissional e organização escolar. De acordo com o referido 

autor, “Os professores têm que se assumir como produtores de sua profissão. Não basta 

mudar o profissional, é preciso mudar também os contextos em que ele intervém.” 

(NÓVOA, 1992, p. 28).  

Dentro da dimensão da profissionalização, podemos dizer que ela possui dois 

aspectos, um interno, que é constituído pela profissionalidade, e outro externo que é o 

profissionalismo, como nos remete Carvalho et al. (2004). Deste modo, por intermédio 

da profissionalidade o professor adquire os conhecimentos necessários para 

desempenhar suas atividades enquanto docente, estabelecendo os saberes próprios da 

sua profissão que fazem com que ele construa suas competências para atuar como 

profissional. Já o profissionalismo, refere-se à reivindicação de um status diferente 

dentro da divisão social do trabalho, status este que é intimamente ligado à ideologia 

dominante da sociedade em determinada época. Desta forma, podemos notar que: 

 

O duplo aspecto da profissionalização, interno (profissionalidade) e 

esterno (profissionalismo), é um processo dialético de construção de 
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uma identidade social. Eles são irredutíveis, porém articulados um ao 

outro. O reconhecimento social não pode existir sem a formalização 

da atividade, que é condição necessária, e a formalização não pode 

fazer economia no processo de negociação dentro da espera pública, 

visando à obtenção de um status profissional que reconhece o valor do 

serviço prestado. (RAMALHO et al, 2004, p. 53). 

 

A profissionalização docente tem desta forma, a necessidade de obter um espaço 

onde ela possa ter autonomia, onde seja reconhecido o seu valor e a importância de seu 

trabalho perante a sociedade. Assim, os professores poderão desenvolver consciência 

profissional e adquirir conhecimentos e competências na sua prática enquanto docente.  
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4. OS ACHADOS DA INVESTIGAÇÃO: REFLEXÕES A PARTIR DOS DADOS 

COLETADOS NA PESQUISA 

 

A seguir, apresentamos algumas ponderações sobre os dados coletados ao longo 

desta pesquisa, apontando considerações acerca da profissionalidade docente mediante a 

análise das narrativas dos professores. O capítulo está dividido em quatro subitens, são 

eles: Um mergulho nas narrativas: a importância das trajetórias docentes; A escolha da 

docência como profissão; Ser professor na ditadura militar; A ditadura militar e sua 

influência na prática profissional. 

 Desta maneira, propõe-se uma reflexão acerca das experiências e memórias dos 

três sujeitos participantes através das trajetórias por eles vivenciadas no período em que 

lecionaram na ditadura civil militar.  

 

4.1 Um mergulho nas narrativas: a importância das trajetórias docentes 

 

 Sabe-se que com a virada discursiva nas ciências humanas presente nas últimas 

décadas, tem crescido o interesse pelo estudo de narrativas que emergem de contextos 

espontâneos, institucionais e de pesquisa, segundo Bastos et. al. (2015) e também como 

nos foi informado no percurso metodológico desta investigação. Com o reconhecimento 

desta forma discursiva, os indivíduos tem a oportunidade de contar suas histórias, suas 

experiências e construírem sentidos sobre si mesmos.  

A partir da análise destas trajetórias podemos nos aproximar do que acontece na 

vida social dos docentes, pois suas narrativas nos revelam os tempos e espaços da 

memória, as subjetividades, as representações e práticas de diferentes aspectos vividos 

em seu cotidiano escolar, nela estão às marcas de sua formação e de sua atuação 

profissional.  

As narrativas aqui apresentadas são tratadas como parte da trajetória de vida dos 

sujeitos entrevistados, permitindo que os docentes falem de suas experiências, como as 

memórias da infância, da educação iniciante, da escolarização, da formação e da sua 

atuação enquanto professores. Como nos remete Souza (2006, p. 101), “(...) a narrativa 

nos oferece um terreno de implicação e compreensão dos modos como se concebe o 

passado, o presente e, de forma singular, as dimensões experienciais da memória”. 

Essas aprendizagens estão ligadas ao processo identitário do indivíduo, e suas 

lembranças rememoradas são experiências formadoras, relatadas no processo de 
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reflexão sobre as histórias de vida, conforme nos diz Josso (2004). Assim, o sujeito que 

narra se reapropria dessa experiência, dando-lhe um sentido e um significado.  

Sugerimos deste modo, a asserção de descritores na tentativa de assimilar 

fundamentos equivalentes e distintivos sobre as experiências docentes dos atores deste 

processo investigativo. Enfatiza-se que estes descritores foram criados por meio de 

averiguações feitas pela pesquisadora ao longo das entrevistas realizadas com os três 

professores. A ideia de se trabalhar com este tipo de análise veio principalmente da 

tentativa de captar ao máximo a subjetividade da fala do entrevistado, não o encaixando 

em categorias ou proposições fechadas, o deixando livre para rememorar os fatos 

ocorridos em sua vida pessoal e profissional.  

 

Quadro 2- Descritores identificados ao longo das entrevistas 

Descritor I- A escolha da docência como profissão 

Descritor II- Ser professor na ditadura militar 

Descritor III- A ditadura militar e sua influência na prática profissional  

Fonte: Dados da pesquisa obtidos através das entrevistas  

 

4.2 A escolha da docência como profissão  

 

A arte de lembrar remete o sujeito a observar-se numa dimensão 

genealógica, como um processo de recuperação do eu, e a memória 

narrativa marca um olhar sobre si em diferentes tempos e espaços, os 

quais articulam-se com as lembranças e as possibilidades de narrar 

experiências. O tempo é memória, o tempo instala-se nas vivências 

circunscritas em momentos; o tempo é o situar-se no passado e no 

presente. (SOUZA, 2006, p.102). 

 

É neste contexto de tempo e memória que durante as entrevistas enfocamos o 

tema da docência como profissão. Buscamos compreender a visão dos participantes 

sobre quais circunstancias os levaram a serem professores e como se deu o processo de 

inserção dos sujeitos à profissão docente. Levamos em consideração os contextos de 

vida e as primeiras aproximações com a profissão como fator fundamental, partindo do 

princípio de que a ação pedagógica do professor se origina de fontes sociais diversas, 

como sua história de vida e escolar. Para tal, houve um movimento de ressignificação, 

onde as trajetórias de escolarização e formação foram reconstruídas. A pesquisa revelou 

que os motivos e interesses pela docência surgiram na infância; por influência familiar; 
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pela vocação; pelo gosto e também por circunstâncias do momento em que viviam. 

Assim, os professores revelaram em suas narrativas os tempos, espaços e marcas que os 

levaram a escolha de sua profissão como podemos ver nos trechos abaixo: 

 

Olha, na realidade, é... eu queria defender o povo, eu me sentia muito 

mal, porque na fazenda que a gente tinha, a gente morava em 

fazenda, e meus pais assim, tratavam bem os empregados lá, não 

tínhamos escravos, eram empregados mesmo. Mas eu via assim em 

outros cantos as pessoas sofridas demais, então eu queria ser 

advogada, pensei nisso durante um tempo, quando eu fiquei 

maiorzinha eu falei assim, não gente, eu tenho que ensinar esse povo 

a ler, advogada eu posso ser depois, mas primeiro eu vou ensinar o 

povo a ler. Porque se ele souber ler ele vai saber se defender por si 

próprio. (...) Então eu comecei a lecionar, eu lecionei novinha, desde 

quinze anos que eu leciono. (Entrevista- HEBE SANTOS) (Grifos 

Nossos). 
 

Na verdade eu gostaria muito de fazer psicologia, mas a condição 

financeira de um pai trabalhando sozinho para sustentar sete filhos 

ficaria difícil me deslocar para cidades maiores e em 1969 veio para 

Mariana através da Pontifícia Universidade Católica os cursos de 

História, Geografia, Letras e Ciências exatas, Matemática, Física e 

Química, então eu optei por História e Geografia porque meu pai é 

historiador, então tudo incentiva a pessoa a enveredar pelo caminho 

do pai principalmente, né?! Então, ao invés de querer fazer Letras ou 

Matemática, então eu enveredei para o caminho da História e da 

Geografia. (Entrevista- RAFAEL SANTOS) (Grifos Nossos). 
 

Porque eu sempre gostei de criança. (...) realmente sempre foi o que 

eu gostei de fazer, trabalhar com criança, ser alfabetizadora. 

(Entrevista- MARIA AUXILIADORA BICALHO) (Grifos Nossos). 
 

 

Nesses trechos narrativos podemos constatar diferentes motivos que acarretaram 

a escolha profissional de nossos sujeitos. Hebe fala do desejo de ajudar ao próximo 

devido ao cenário em que estava inserida, ao morar na zona rural e ver pessoas passando 

necessidades pela falta de conhecimento e instrução a docente acredita que a leitura e os 

saberes adquiridos com os estudos seriam fatores fundamentais para estes indivíduos 

poderem se informar e mudar de vida. Estes acontecimentos rememorados da infância a 

inspiraram em sua juventude por sua predileção pela docência, onde aos 15 anos antes 

de se formar Hebe já trabalhava como professora. Assim, a escolha pela profissão 

surgiu com o intuito de amparar, de dar assistência aos sujeitos que faziam parte do seu 

convívio social. 

Já Rafael demonstra um desejo inicial de seguir outra profissão, a Psicologia. 

Por sua família ser numerosa e não possuir condições financeiras que o possibilitasse 



73 
 

estudar fora, o professor vê na implantação da Pontifícia Universidade Católica em 

Mariana- MG uma oportunidade de fazer o ensino superior. Assim, opta por seguir os 

passos do pai, figura que marca seu processo de construção identitária profissional, ao 

escolher ser professor de História e Geografia.  

 Maria Auxiliadora é a única docente que em sua entrevista diz que desde a 

infância desejava ser professora, vê a docência como algo vocacional e a escolheu por 

amor. Por sempre gostar de estar em contato com crianças à professora seguiu carreira 

se formando em Magistério e posteriormente em Pedagogia. Ela nos relata diversas 

vezes ao longo de sua entrevista como é satisfatório trabalhar com alfabetização, fazer o 

que se gosta.  

 

4.3 Ser professor na ditadura militar  

 

A ameaça ou perda efetiva de autonomia vivida pelos professores ante as 

reformas educacionais implementadas ao longo da ditadura militar, como foi visto no 

capítulo 2 desta pesquisa, nos faz refletir a respeito de como se deu o exercício da 

profissão docente durante este período histórico. Nosso intento é compreender as visões 

expostas pelos sujeitos por meio de suas lembranças, de como foram às situações 

vivenciadas em seu cotidiano escolar: 

 

Olha, por exemplo, eu tive alguns problemas, mas de denúncias na 

minha carreira.... Era uma parte de moral e cívica, que chamava... 

era, a disciplina era moral e cívica e era época de eleição aqui... 

Então eu fui para a sala de aula e a página lá infelizmente ou 

felizmente era voto, e eu comecei a pregar para os meninos, explicar 

para eles que os pais... que não podiam convencer os pais deles, de 

não trocar por exemplo, telha por voto...E dei a aula toda 

normalmente e tal...Aí ele deu uma denúncia, que eu estava 

pregando política na sala de aula, aí eu fui chamada né, na justiça. 

(Entrevista- HEBE SANTOS) (Grifos Nossos). 
 

Vou eu de novo, esse dia foi horrível, porque ficou a polícia federal 

me procurando Mariana inteira. Eu estava no estadual, os meninos 

falaram: Nossa, passaram uns guardas aí querendo prender a 

senhora. Aí falei, o que que será?! Depois cheguei na universidade e 

falaram: Passaram aqui, umas pessoas aqui, uns militares 

perguntando pela senhora. Eles não podiam entrar nas escolas né?! 

Aí eu falei: Gente eu vou lá na delegacia e meu marido trabalhava 

fora e eu estava só com os meninos pequenos. Aí eu falei assim: Eu 

vou lá na delegacia né, porque aí...  Aí eles começaram, abrandaram 

comigo, mas antes estavam gritando comigo. E só uma gente assim, 
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cheia de medalhas sabe?! Uns policiais cheios de medalhas. 

(Entrevista- HEBE SANTOS) (Grifos Nossos). 
 

Então eu passei por isso e na universidade também eu passei porque, 

um colega nosso, eu era presidente do centro acadêmico, um colega 

nosso querendo agradar o diretor que era um militar, o vice diretor 

que era um militar, falou com ele que eu estava querendo depor 

contra ele, eu nem sabia de nada, para falar a verdade eu nem estava 

pensando no homem. Aí ele começou a me tratar assim sabe... me 

olhando, olhando tudo que eu estava fazendo, mandando os outros 

olharem o que eu estava fazendo e tudo. (Entrevista- HEBE 

SANTOS) (Grifos Nossos). 
  

A professora Hebe cita ao longo de sua narrativa várias situações em que esteve 

contrária ao regime vigente. Por ser engajada e defender seus ideais, não se submeteu a 

regras impostas pelo governo e não se amedrontou perante as ameaças sofridas. Foi 

diversas vezes denunciada, censurada e interrogada pelos militares. Nestes trechos 

acima da entrevista, a docente deixa claro como o intervencionismo militar era presente 

no cotidiano escolar da época e como esta conjuntura influenciava o exercício da sua 

profissão. Ela cita um episódio de quando lecionou um conteúdo da extinta disciplina 

Moral e Cívica, onde foi acusada de estar pregando política na sala de aula.  

 Padrós (2008) nos diz que este era um procedimento comum utilizado pelos 

militares, que consistia em rastrear as orientações, os valores e tudo o que faz parte do 

componente ideológico que os regimes de SN (Segurança Nacional) impuseram e 

disseminaram entre as gerações mais jovens, através dos manuais escolares obrigatórios 

de moral e cívica. Nestes, são apresentados como sinônimos, com base na interpretação 

da DSN (Doutrina de Segurança Nacional), os conceitos de pátria, nação e Estado.  

 

 

Eu lecionei durante quase 25 anos em uma escola e não houve 

limitação para tratar de assuntos contra o Regime Militar, era livre 

escolha do professor escolher o conteúdo e durante todo aquele 

período eu preferi abordar um pouco a História do Brasil, então 

focando a Revolução de março de 64, mas sem entrar assim nos 

detalhes a favor ou contra a Ditadura, se era a favor ou não dos atos 

que eram institucionalizados no Brasil. (Entrevista- RAFAEL 

SANTOS) (Grifos Nossos). 
 

A gente tomava cuidado, mas a Ditadura Militar foi muito ruim para 

aqueles que protestavam mais contra o Regime, é claro que quando 

se fala que havia muita ditadura, muita perseguição isso nós vemos 

até hoje, não foi apenas durante a Ditadura.  Só que naquela época 

não se divulgava muito porque tudo era controlado pelo Regime 

Militar, mas para quem trabalhou normal, sem protestar contra o 

Governo teve a vida normal, sem problema algum. É claro que havia 
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um controle maior, na segurança, na própria educação, o Regime 

Militar não foi aquela mancha negra que as pessoas falam tanto. 

(Entrevista- RAFAEL SANTOS) (Grifos Nossos). 
 

Durante o Regime Militar teve duas disciplinas que eu lecionei 

também, durante dois ou três anos, houve um período na Ditadura 

Militar que se adotava a Educação Moral e Cívica, e o OSPB, que é 

Organização Social Política Brasileira, então era de acordo com a 

cartilha do Regime Militar, mas nada de anormal. Essas duas 

disciplinas deveriam estar até hoje no currículo, Educação Moral e 

Cívica e OSPB, infelizmente não existe mais. Os valores morais, 

caráter, personalidade, trabalhava tudo isso. E se conhecia a vida 

política brasileira, OSPB, isso hoje o estudante não sabe nada sobre 

a organização social e política brasileira, hoje o estudante é um 

analfabeto político, como o brasileiro todo é. (Entrevista- RAFAEL 

SANTOS) (Grifos Nossos). 
 

 

 O docente Rafael tem uma visão distinta da primeira entrevistada, afirma que 

não teve problemas com o intervencionismo militar na profissão docente. Durante sua 

entrevista deixa claro que não sofreu limitações parar tratar determinados conteúdos em 

sala de aula e trata sempre a ditadura militar como uma revolução, não um golpe.  

 Para o professor a ditadura só foi ruim para os educadores que protestavam 

contra ela e que as perseguições ocorreram, mas perduram até os dias atuais. Acredita 

que quem não se voltou contra o governo militar teve uma vida normal, sem maiores 

intervenções e censuras.  

 Rafael se lembra com saudosismo de duas disciplinas que ele lecionou ao longo 

do período militar, Educação Moral e Cívica e OSPB, que não existem mais. Ele crê 

que os valores trabalhados nessas disciplinas fariam os jovens serem mais politizados 

atualmente. Padrós (2008) frisa que estes atos e disciplinas de valorização cívica eram 

uma forma de fazer com que as novas gerações ali formadas tivessem valores como 

fidelidade, obediência e disciplina inculcadas em suas mentes sobre o governo 

autoritário. 

 

 

Na época que eu estava estudando eu trabalhei com EJA, jovens e 

adultos, só que era MOBRAL. Eu peguei o MOBRAL, foi na época de 

mais ou menos 1972, 1973, 1974, só que eu estava estudando né?! 

Eu lecionava porque naquela época o professor para trabalhar no 

noturno era difícil, então eles ofereciam o trabalho para a gente que 

estava estudando, como forma de estágio. Então eu não fiz estágio 

normal, eu trabalhei um tempo, eu fiquei dois anos no MOBRAL. A 

minha parte prática do estágio foi feita toda em sala de aula. Bem 

diferente do que é hoje, mas o perfil dos alunos continua o mesmo, 
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porque eram adultos né?! Eu peguei mais 1ª a 4ª série, o EJA ele tem 

mais privilégios do que naquela época, porque o MOBRAL era só 

alfabetização, então a gente ficava com os alunos até eles se 

alfabetizarem. (Entrevista- MARIA AUXILIADORA BICALHO) 
(Grifos Nossos). 
 

(...) nós tivemos professores de História aqui que tivemos que chama-

lo para conversar porque era o emprego dele que estaria em jogo. 

(Entrevista- MARIA AUXILIADORA BICALHO) (Grifos Nossos). 
 

 

Maria Auxiliadora vive em um contexto profissional um pouco diferente dos 

outros dois professores. Ela participa do MOBRAL, programa para alfabetização de 

jovens e adultos implantado no início da ditadura militar. A docente diz que o 

MOBRAL era restrito a alfabetização e o compara como inferior em relação ao 

programa de EJA atual. Cita também um exemplo de perseguição a um colega de 

trabalho, professor de história que teve o seu emprego comprometido devido a 

denúncias de que ele estava disseminando ideias contrárias ao regime vigente da época.  

De acordo com Padrós (2008) foi desenvolvida uma prática de procurar, 

vasculhar o passado e a vida das pessoas, suas opções políticas, sindicais ou qualquer 

atitude que colocasse em dúvida sua fidelidade ao regime ditatorial, tornando-as pouco 

confiáveis, o que, em determinado momento da ditadura, poderia significar novo critério 

de estigmatização como foi o caso mencionado pela professora.  

 

 

 

4.4 A ditadura militar e sua influência na prática profissional  

 

 No presente descritor gerado ao longo da análise das narrativas dos 

colaboradores desta pesquisa, tivemos o intuito de compreender através das trajetórias 

docentes como se deu a influência da ditadura militar em sua prática profissional. 

Apesar de estarem inseridos em um mesmo contexto de trabalho, cidade e profissão, 

pudemos observar visões distintas entre os professores, que se exteriorizam nos excertos 

abaixo: 

 

Mas foi difícil viu, você não tinha assim... espontaneidade na sala de 

aula, agora como eu não era muito respeitosa mesmo, eu tinha uma 

parte dessa espontaneidade. (Entrevista- HEBE SANTOS) (Grifos 

Nossos). 
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Influenciava muito né, influenciava muito. E você... Havia alguns 

rebeldes, mas um ou outro, a maioria era carneirinho, era vaquinha 

de presépio porque não podia perder o emprego também... Eu acho 

que isso atrasou muito as escolas, porque não havia... o pensamento 

não fluía e nem era conectado. Porque por exemplo, o professor não 

podia fazer um debate sobre a situação da cidade igual hoje. Se você 

fizesse um debate aí ia um dedo duro lá contava e dava aquela 

confusão. E os diretores fiscalizavam muito, porque eles eram 

mantidos pela ditadura, então os diretores eram assim. (Entrevista- 

HEBE SANTOS) (Grifos Nossos). 
 

 

Você não discutia política, porque era um crime discutir política. 

Não é politicagem não, é a política em si mesmo, a política até da 

educação sofria ressalvas, as pessoas tinham medo de discutir a 

política da educação. (Entrevista- HEBE SANTOS) (Grifos 

Nossos). 
 

 

Hebe afirma que a ditadura influenciou a sua prática profissional e diz que 

sofreu muito por ter tido um espírito mais revolucionário na época.  Enfatiza que esta 

influência militarista atrasou fortemente o desenvolvimento das instituições escolares 

em Mariana-MG.  

Menciona também o medo que os professores tinham de serem repreendidos por 

discutir certos assuntos, inclusive os ligados à educação. De acordo com Assis (2012) 

esta censura atinge a fala dos docentes em sala de aula, principalmente na veiculação de 

informações aos educandos.  Padrós (2008) reitera que estas medidas repressivas e o 

constrangimento sofrido pelo corpo docente com uma quase militarização dos espaços 

escolares e acadêmicos, geraram crescente isolamento e perda de cidadania no período 

da ditadura civil-militar.  

 

Dentro da normalidade, quem age dentro da normalidade seja qual 

for o Regime, você estará sempre bem, você tem que cumprir seus 

direitos e deveres. Se você cumpre bem o seu dever, por exemplo, eu 

trabalhei 50 anos 1 mês e 4 dias, eu cumpri o meu dever.” 

Eu enquanto professor poderia estar falando mal do Governo, 

poderia ter sido reprimido, mas não fui, se você age corretamente. A 

postura tem q ser correta dentro do que manda a Constituição. O 

cidadão tem que cumprir as determinações dentro da lei, tem que 

andar na normalidade. (Entrevista- RAFAEL SANTOS) (Grifos 

Nossos). 
 

 

 O professor Rafael, contrário aos dizeres de Hebe, crê que quem age dentro da 

normalidade, de um padrão, independente do regime vigente estará bem. Afirma que o 
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cidadão tem que cumprir seus direitos e deveres, ter uma postura assertiva conforme 

manda a Constituição, cumprindo desta forma o que é determinado pelas autoridades. 

Acredita que não sofreu intervenção da ditadura em sua prática profissional, justamente 

por andar nos conformes perante a lei.  

 

Professores mais de ensino médio, eu acho que eles não mexeram 

muito com professores de ensino fundamental porque tinha essa 

diferença, pelo conteúdo que era ministrado. Então como eu não atuei 

nessa faixa de ensino eu não vi. No MOBRAL foi tranquilo demais 

da conta, era um projeto do Governo, então eu não tive problema 

exatamente por isso. Agora o fato em si do ensino médio ter mais 

monitoramento como eu estava te falando, os pedagogos, os 

supervisores, a função foi criada exatamente para fiscalizar como o 

professor dava aula. Na época em que eu estudei Pedagogia eu 

sempre pensei comigo, a escola era mais tecnicista né?! (Entrevista- 

MARIA AUXILIADORA BICALHO) (Grifos Nossos). 
 

 

Maria Auxiliadora em nossa entrevista relata que não sentiu tanto a influência da 

ditadura em sua prática profissional, pois ela era professora alfabetizadora do 

MOBRAL, programa criado pelo governo militar como já mencionamos anteriormente. 

A professora acredita que isto se incidiu mais frequentemente aos professores de ensino 

médio, devido ao conteúdo ministrado por eles. Assim, relembra que a função destinada 

aos pedagogos e aos supervisores escolares era a de justamente fiscalizar os professores 

em sala de aula.  

Ribeiro (1984) nos alerta que a sociedade durante o regime militar foi sendo 

configurada e moldada aos interesses do governo autoritário. Tanto que, a partir de certo 

momento, como efeito dessa invasão que atinge o comum dos cidadãos no seu dia-a-dia, 

o policiamento, o controle cercador da escola e na escola não se faz apenas pelas 

autoridades policiais-militares propriamente ditas, como também por intermédio de 

certa fração dos pais dos alunos e até mesmo de alguns “educadores” que por medo e/ou 

identidade de interesses compactuam efetivamente com a ordem estabelecida. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em consonância com o objetivo dessa pesquisa – compreender a profissão 

docente durante a ditadura civil- militar em Mariana-MG – foram abordadas ao longo 

do texto, questões relacionadas às narrativas, à formação, à profissão, às experiências e 

à valorização das trajetórias docentes. Pode-se perceber por meio desses temas 

discutidos como a figura do professor veio sendo tratado ao longo dos anos e 

principalmente como ela se deu de diferentes formas durante a ditadura civil militar 

brasileira. A exemplo disto, podemos constatar como cada docente participante deste 

trabalho demonstra em suas narrativas as peculiaridades e experiências individuais 

enquanto profissional da educação. Apesar de estarem inseridos em contextos históricos 

semelhantes e residirem na mesma cidade – Mariana-MG –, observamos ao longo das 

análises que Hebe Santos, Rafael Arcanjo e Maria Auxiliadora Bicalho expressaram 

distintas opiniões de como se deu a interferência do regime militar em suas trajetórias 

profissionais. 

O caminho percorrido neste exercício de investigação pautou-se principalmente 

na ideia de ouvir a “voz do professor” (GOODSON, 1992), depois de nos 

aprofundarmos nas conversas e do contato intimista com o ‘outro’, nos trouxe a 

possibilidade de sentir, ouvir e ver as emoções nas falas, pausas e até mesmo nos 

silêncios. Nascendo desta maneira a pesquisa, enredando as narrativas e valorizando o 

protagonismo destes profissionais na educação e na vida, pois: 

 

[...] trabalhar com narrativas se coloca para nós como uma 

possibilidade de fazer valer as dimensões de autoria, autonomia, 

legitimidade, beleza e pluralidade de estéticas dos discursos dos 

sujeitos cotidianos. Trabalhar com histórias narradas se mostra como 

uma tentativa de dar visibilidade a estes sujeitos, afirmando-os como 

autores também protagonistas dos nossos estudos. (FERRAÇO, 2003, 

p. 171, grifos nossos). 

 

Nesta busca pelo ‘outro’, vendo as narrativas como aparato teórico 

metodológico, procurou-se captar as singularidades de cada história contada; como se 

deram os enfrentamentos aos obstáculos cotidianos e de como foram desenvolvidas as 

formas singulares de reflexão destes professores colaboradores a cerca da ditadura 

militar em seu ambiente de trabalho.  
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Todavia, os docentes nos trouxeram reflexões que vão além da pergunta que 

regeu esta dissertação – Como era ser professor na ditadura militar em Mariana-MG? –, 

pois demonstraram sensibilidade ao se abrir e relatar suas vivências que estão adiante do 

campo de sua profissionalidade, ponderando-nos sobre indissiociabilidade do ‘eu’ 

profissional e pessoal do professor.  
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Apêndice 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE 

Programa Observatório da Educação – OBEDUC/CAPES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Gostaria de convidá-lo para participar voluntariamente da pesquisa “Ser professor na 

ditadura militar brasileira (1964-1985): histórias, experiências e narrativas docentes de 

Mariana-MG”.  

Este estudo tem como objetivo analisar questões que permeiam as transformações 

ocorridas na profissão docente na região de Mariana-MG durante o Regime Militar 

(1964-1985). Os resultados desta investigação poderão contribuir para o 

aprofundamento de estudos e iniciativas destinadas a valorização e desenvolvimento 

profissional docente.  

A coleta de dados dessa investigação consiste na realização de entrevista com 

professores que se formaram e lecionaram no período ditatorial brasileiro, considerando 

questões relacionadas ao objetivo desta investigação. Também é resguardada ao professor 

a garantia de receber esclarecimentos sobre a metodologia desta pesquisa, antes e durante o 

seu curso. 

Os riscos de exposição dos participantes nessa pesquisa serão minimizados através da total 

garantia de sigilo, assegurando sua privacidade. As gravações em áudio serão usadas 

unicamente para organização, tratamento e análise das informações pelo pesquisador e 

utilizadas somente para esta pesquisa em questão. Após o término da pesquisa, as 

gravações permitidas serão devolvidas aos participantes que tiverem interesse de recebê-

las. 

Está pesquisa não resultará em nenhuma despesa financeira aos participantes, assim como 

também não haverá nenhuma compensação financeira pela sua participação. Informamos 

que este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi elaborado em duas vias. 

Se forem necessários maiores esclarecimentos, me coloco a disposição dos participantes 

deste estudo por meio do telefone: 31- 991289545 ou e-mail: mfbarbbosa@gmail.com, 

Maria Fernanda Silva Barbosa, responsável por esta pesquisa.  

____________________________________________________________________ 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, para ter ciência do estudo “Ser professor na ditadura militar 

brasileira (1964-1985): histórias, experiências e narrativas docentes de Mariana-MG”. 

Ressalto que ficou claro para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.minhapos.com.br/instituicoes/ufop-universidade-federal-ouro-preto.html&ei=ORFUVZGzDoK1ggSXt4D4CQ&bvm=bv.93112503,d.cWc&psig=AFQjCNGBfJmp7XXM9DkChifLZycfpeujTA&ust=1431659184699176
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a serem realizadas, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos necessários 

no percurso do estudo.  

Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa, tendo clareza de que poderei 

retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades se for esse o meu desejo.          

 

 

 

 

 

 

____________________________                               ___________________________ 

   Nome do prof. entrevistado                                                          Assinatura    

 

     

 

 

 

___________________________                             ___________________________                                               

   Nome do entrevistador                                                                 Assinatura                             

 

 

 

 

 

Mariana, ___ de ______ de 2016. 
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Apêndice 2: Roteiro de apoio para as entrevistas 

 

 

Roteiro de apoio para as entrevistas 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (MESTRADO) 

 

Roteiro de apoio das entrevistas para reflexões a cerca da profissionalidade docente  por 

meio de narrativas de professores no contexto da ditadura militar brasileira na cidade de 

Mariana-MG.  

 

Entrevistadora: Maria Fernanda Silva Barbosa  

 

I Perfil - Neste primeiro item, a atenção voltou-se para compreensão de  elementos 

constituintes do perfil do sujeito participante. 

 

Cidade natal. 

Estado civil. 

Nº de filhos. 

 

II Formação e atuação profissional – Nesta parte da entrevista o foco voltou-se para 

aspectos  sobre a formação e  atuação profissional do professor(a) entrevistado.  

 

Escolha da docência como profissão. 

Formação inicial.  

Locais onde trabalhou. 

Tempo de atuação docente. 

Disciplinas lecionadas. 
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III Atuação docente durante o periodo ditatorial - Neste bloco de perguntas 

pretendeu-se investigar como aconteceu o exercício da profissão quando a ditadura 

militar brasileira se instaurou.  

Censura em relação ao conteúdo ministrado em sala de aula.  

Dificuldades de ser professor. 

Lições adquiridas ao longo do magistério. 

Materiais didáticos disponíveis. 

Permanência de elementos da ditadura nas práticas educacionais atuais. 

Influência da ditadura militar na cidade. 

Participação em movimento estudantil da época.  

*Friza-se neste exercício de investigação que nem todas as perguntas foram feitas para 

os participante nas entrevistas, pois, suas respostas muitas vezes respondiam uma ou 

mais questões dos tres blocos elencados neste roteiro.  

Optou-se por não interromper as falas dos sujeitos entrevistados sempre que possível, 

com o intuito de deixá-los a vontade para rememorar as vivências de sua atuação 

enquanto docente.  
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Apêndice 3: Transcrição da entrevista da professora Hebe Rola dos Santos 

Legenda: 

A: Entrevistadora – Maria Fernanda Silva Barbosa 

B: Entrevistada – Hebe Rola Santos 

 

A: Bom Dona Hebe, como eu apresentei para a senhora, nós vamos iniciar a entrevista 

agora, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, por favor.  

B: Pode fazer, por favor.  

A: Na verdade é uma pergunta a respeito do seu perfil, o seu nome completo. 

B: Hebe Maria Rola Santos. 

A: Certo, onde a senhora nasceu? 

B: Eu nasci aqui em Mariana e eu moro aqui na mesma casa em que nasci. 

A: Até hoje, que bacana. 

A: O estado civil da senhora? 

B: Eu sou viúva. 

A: A senhora é viúva. A senhora possui filhos? 

B: Cinco. 

A: Cinco filhos. 

B: Povoei o mundo (risos). 

A: Eu gostaria de saber, porque a senhora escolheu ser professora? 

B: Olha, na realidade, é... eu queria assim, eu queria defender, quando eu era 

jovenzinha, eu queria defender o povo, eu me sentia muito mal, porque na fazenda que a 

gente tinha, a gente morava em fazenda, e meus pais assim, tratavam bem os 

empregados lá, não tínhamos escravos, eram empregados mesmo. Mas eu via assim em 

outros cantos as pessoas sofridas demais, então eu queria ser advogada, pensei nisso 

durante um tempo, quando eu fiquei maiorzinha eu falei assim, não gente, eu tenho que 

ensinar esse povo a ler, advogada eu posso ser depois, mas primeiro eu vou ensinar o 

povo a ler. Porque se ele souber ler ele vai saber se defender por si próprio.  

Pensei isso, né, ele sabendo ler, aprendendo o uso da linguagem, escrita e tal, eu acho 

que ele defende por si próprio. Então aí eu fui ser professora. 

A: E qual a formação inicial da senhora? 
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B: Olha, toda vida eu só fiz... Olha eu estudei para... eu fiz o curso de formação de 

professores e eu estudei dois anos, eu aprendi a ler em casa né. Na fazenda, e eu estudei 

dois anos no Dom Benevides para completar, para tirar o certificado né e estudei no 

Providência, eu fiz o curso de formação de professores no Providência. Depois eu fiz 

licenciatura em letras, fiz pós-graduação em letras. Mas, naquele tempo não era 

necessário você... Nas cidades iguais Mariana, que não tinha universidade, não era 

necessário você ter curso, fazer doutorado ou mestrado, né.  

Então eu comecei a lecionar, eu lecionei novinha, desde quinze anos que eu leciono. 

Então eu comecei a lecionar muito nova, quando se abriu a universidade aqui, instalou-

se o ICHS, o Instituto de Ciências Humanas, aí eu fui convidada, eu lecionava no 

Estado, aí eu fui convidada para ser professora lá. Eu não queria ir de jeito nenhum, 

porque eu achava que eu tinha que trabalhar o fundamental e o médio. Mas aí eu fui 

pensando assim, eu vou pra Universidade Federal de Ouro Preto, porque eu vou ser um 

liame, entre o ensino fundamental e o médio e a universidade, porque não havia liame 

nenhum. Eu não via em ninguém que estava na universidade na época, hoje eu não sei, 

é... Eu não via ninguém que tinha uma ligação com o ensino fundamental e com o 

médio e aquilo me incomodava. Gente, como formar professores para trabalhar com 

ensino fundamental e médio se não há ninguém que faz essa relação, ninguém que faz 

essa ligação, o elo, não há o um elo, e eu vou ser esse elo, tanto que eu fui a minha vida 

quase toda professora de doze horas ganhando uma miséria, porque eu não queria largar 

o fundamental e o médio, então eu não queria largar. Então eu fiquei e foi bom porque 

eu organizava estágio para os professores lá. Mas como professora de doze horas 

começaram a me dar tanta incumbência que eu comecei a ficar lá muito mais do que 

doze horas, mas no documento meu não podia ter mais que doze horas, porque eu tinha 

o meu cargo no Estado, eu comecei a trabalhar sábado e tudo, porque nós estávamos 

organizando o ICHS, então eu continuei, só quando eu me aposentei no Estado, é que eu 

fiz quarenta horas na universidade. 

A: Sim, compreendo. E a senhora sempre lecionou em instituições públicas? Tanto na 

escola básica, na educação básica? 

B: Eu já lecionei em uma escola particular, porque foi onde eu estudei e a diretora pediu 

para eu dar uma colaboração. Mas eu não larguei o público não, eu nunca larguei a 

escola pública, eu fiquei sempre na escola pública. 

Uma outra coisa, é que nós trabalhávamos na escola pública e a gente fundava escolas, 

assim, por exemplo, eu sou professora fundadora do Estadual Dom Silvério, que é uma 
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escola daqui, sou professora fundadora do Dom Frei Manoel da Cruz que é uma escola, 

escolas da comunidade, chamava-se escolas da comunidade Dom Frei Manoel da Cruz, 

era da campanha nacional de educandários gratuitos. Então aí eu fui para esta escola 

antes de ir para a escola estadual, eu fui para esta escola porque aqui em Mariana não 

tinha escola para homens, então eu fui para dar uma força, para nós instalarmos esta 

escola para homens, porque só tinha para mulheres, quinta a oitava. Porque antigamente 

o ensino primário era até a quarta né, não era o fundamental como é hoje. Então as 

escolas trabalhavam até a quarta série, e depois o segundo grau as pessoas não estavam 

podendo fazer, então eu fui para esta escola, para instalar esta escola.  

E sou professora fundadora do ICHS, então eu me sinto assim muito feliz, eu olho na 

minha vida muita coisa que eu poderia ter feito e não fiz, mas, eu acho que eu fiz 

alguma coisa. Só de trabalhar para instalar estas escolas. E esta uma delas, esta Dom 

Frei era gratuita, a gente trabalhava dado, não ganhava um tostão, depois é que quando 

começou a remuneração pra nós, um deputado muito sem vergonha aqui de Mariana, ele 

instalou um homônimo uma escola homônima fantasma e recebia nosso dinheiro. 

A: Nossa. 

B: Nós custamos a descobrir, quando descobrimos aí tomamos as providências aí nós 

começamos a receber. Mas lecionamos anos a fio sem ganhar um tostão. 

A: Nossa... E a senhora tem ao todo quantos anos de atuação, no magistério? 

B: Olha na realidade eu tenho oitenta e cinco anos, então, desde quinze que eu trabalhei. 

E depois que eu aposentei eu não parei não, eu continuo fazendo serviço. Por exemplo, 

eu faço um trabalho de extensão da UFOP, que eu sou professora emérita na UFOP, 

então eu faço um trabalho de extensão, eu tenho dois projetos. Com esses dois projetos 

eu trabalho com escolas de ensino fundamental e médio. E colaboro assim para grupos 

de terceira idade, o UMEIs também que são escolas infantis antigas né, então eu tenho 

um projeto que chama Contador de Casos e Histórias, tenho um outro que chama 

Floresça Mariana, uma flor em cada janela um livro em cada mão, e mantenho uma 

Academia infanto juvenil de letras, só para falar acadêmico assim, para ficar chique né, 

mas na realidade o que eu faço é dar a eles condição, menino de qualquer lugar, eu 

tenho mais menino de periferia. Para dar condição de eles saberem ler e escrever e 

saberem entrar e sair em qualquer lugar que eles forem. Preparar para ser um indivíduo 

assim, que faça o diferencial na comunidade. 

A: Que interessante, nossa. É... e qual a disciplina a senhora lecionou por mais tempo? 
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B: Eu lecionei língua portuguesa a minha vida toda, e a matéria né, era língua 

portuguesa. Agora as disciplinas que eram junto com a língua portuguesa, linguística, 

semântica, é... que mais que eu lecionava, leitura e produção de texto né, é obrigatório 

dentro da língua portuguesa. Mas eu lecionei produção de texto muito tempo, e francês, 

e língua francesa.  

A: É... agora passando para um bloco de perguntas que se direcionam mais para a época 

da Ditadura Militar, em relação ao conteúdo que a senhora ministrava em suas aulas, a 

senhora acredita que algo foi censurado? Foi barrado? Ou foi... 

B: Olha, eu tive alguns problemas, porque eu sou, eu aprendi a ser sincera então a 

pessoa sincera ela sofre muito né, porque eu não sei falar mentira. Olha, por exemplo, 

eu tive alguns problemas, mas de denúncias na minha carreira. Eu fui diretora por 

concurso da escola Coronel Benjamin Guimarães, é coronel, Coronel Benjamin 

Guimarães em Passagem de Mariana, mas eu fui por concurso. Eu passei no concurso 

em primeiro lugar aqui na região, para diretor, e eu não quis tirar diretores aqui de 

Mariana, porque eu olha pra um e falava: gente, ele já construiu tanto como é que eu 

vou tomar o lugar dele e eu podia ir para qualquer lugar de Minas Gerais, mas eu preferi 

Passagem, porque estava acéfala a escola, então eu fui e eu dirigia lá. E uma professora 

ficou com uma irmã doente, fiquei com muita dó dela e falei: gente, eu não posso cortar 

o ponto desta professora, a irmã dela tinha uma doença muito grave. Então eu falei com 

ela o seguinte: você pode ir, que eu vou fazer o seguinte, eu vou... eu te substituo. E ela 

falou: mas a senhora? E eu falei: é sou eu., eu te substituo. Era uma parte de moral e 

cívica, que chamava... era, a disciplina era moral e cívica e era época de eleição aqui. E 

eu não suportava nem olhar de longe a cara do prefeito, do candidato a prefeito, porque 

ele era o cão.  

Então eu fui para a sala de aula e a página lá infelizmente ou felizmente era voto, e eu 

comecei a pregar para os meninos, explicar para eles que os pais... que não podiam 

convencer os pais deles, de não trocar por exemplo, telha por voto, ou que eles 

trocassem, (estava ensinando um truque, olha a minha cabeça também né), que eles 

fizessem assim: que eles aceitassem a telha, o cimento, a casa, o que o político quisesse 

dar e votasse contra ele, porque aí ele não ia (olha a estratégia que eu usei), porque aí 

quando ele entrar ele não vai lhe dar nada, sendo o outro ele vai lhe dar, então eu usei 

essa estratégia.  
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E dei a aula toda normalmente e tal. Passado um pouco de tempo, a pessoa voltou, eu 

não sei se foi ela própria, porque ela era muito amiga do candidato, ou se foi outra 

pessoa que comunicou o candidato.  

Aí ele deu uma denúncia, que eu estava pregando política na sala de aula, aí eu fui 

chamada né, na justiça. Cheguei lá toda feliz da vida, isso não me incomodava, pra falar 

a verdade não me incomodava. Cheguei lá e falei assim, olha: (na audiência né?!), olha, 

eu trabalhei este livro aqui que a professora da classe me deu. Aí questionaram: Mas 

porque que a senhora, diretora da escola que substituiu? Eu disse: Porque eu substituo 

qualquer pessoa que esteja em situação difícil. Aí chamei três professoras minhas, que 

disseram em sequência que eu tinha feito a mesma coisa, aí elas comprovaram. Aí o juiz 

já ficou meio assim, sem graça, porque eles eram muito do lado dessa pessoa (se refere 

ao político que a perseguiu).  

Aí depois ele perguntou: a senhora falou que... o que a senhora falou de voto?  

Eu disse: falei de voto, falei que voto não é vendido, como está escrito aqui no livro, aí 

eu peguei o livro. (Antes eu estudei tudo no livro como que eu ia adequar a minha 

atitude). Aí falei assim, eu preguei como está aqui no livro, que nós não podemos viver 

do jeito que estamos vivendo, vendendo voto, porque a hora que a comunidade precisar 

de alguma coisa.  

Aí ele perguntou: Foi só isso que a senhora falou? 

 Aí eu falei, é só vocês irem lá e perguntarem aos meninos, se tem mais alguma coisa, 

os alunos sabem, porque na época era oitava série, eles são da oitava série, vão lá e 

perguntem para eles.  

O juiz disse: Mas eles são menores...  

Aí eu falei assim, uai, e daí? Não te nada a ver, os senhores vão perguntar para eles.  

Chegaram na sala, foi uma pessoa lá no outro dia conversar com os alunos, eu nem 

sabia eu estava no gabinete e a servente falou: Nossa Dona Hebe, tem gente aí 

entrevistando os meninos sem ordem da senhora.  

Aí eu falei: É? E quem é?  

Aí ela disse: Umas donas do fórum e tem até um policial também. 

Aí eu falei assim: O policial não pode entrar na sala de aula assim não, vou avisar para 

ele. Aí fui lá e falei, o senhor não pode entrar  

Ele disse: A senhora não pode me impedir 

Eu disse: Posso, o senhor eu posso. Porque o senhor vai na sala de aula? Eu fiquei com 

medo deles intimidarem os meninos, então aí os meninos conversam direitinho e 
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disseram: Ah Dona Hebe, falamos pra ele que não podemos trocar telha, (e na época 

trocava mesmo), e que meu pai não pode receber dinheiro e que quando a pessoa der 

alguma coisa para votarmos em outro.  

E eu falei isso mesmo meu senhor, porque uma pessoa que compra voto é tão indigno 

quanto uma pessoa que vende voto. Então eu não queria que os meus alunos fossem 

filhos de pessoas indignas. Então pronto, encerrou. 

De uma outra vez também, eu tinha um laboratório, eu consegui o laboratório, nós 

conseguimos o laboratório com criatividade lá na escola. E nós mandamos cartas para o 

mundo todo, eu peguei aqueles catálogos telefônicos do Rio de Janeiro, de Belo 

Horizonte, e peguei e mandamos carta pedindo para o laboratório de ciências, porque o 

Estado não dava mesmo, era uma miséria. E nós criávamos coelho, criávamos abelha, 

tudo para manter a alimentação dos meninos. Mas aí mandamos as cartas, imagina que 

nós recebemos para o laboratório louça inglesa, recebemos tanta coisa, microscópio 

alemão, recebemos tudo. Instalamos o laboratório, nisso arranjaram um jeito de falar 

que o prefeito tinha me beneficiado, estavam processando o prefeito, porque o prefeito 

não era do partido da situação.  

Vou eu de novo, esse dia foi horrível, porque ficou a polícia federal me procurando 

Mariana inteira. Eu estava no estadual, os meninos falaram: Nossa, passaram uns 

guardas aí querendo prender a senhora. Aí falei, o que que será?! 

 Depois cheguei na universidade e falaram: Passaram aqui, umas pessoas aqui, uns 

militares perguntando pela senhora.  

Eles não podiam entrar nas escolas né?! Aí eu falei: Gente eu vou lá na delegacia e meu 

marido trabalhava fora e eu estava só com os meninos pequenos. Aí eu falei assim: Eu 

vou lá na delegacia né, porque aí... Mas antes de  ir a delegacia eu recebi... Ah não, 

antes eles me deram uma intimação com o nome de Hebe Camargo e eu sou Rola, aí eu 

peguei e falei: Eu não posso aceitar essa intimação, essa não é minha não, deve ser 

outra, mas não falei nada, que errado estava só o sobrenome.  

Aí o doutor falou: É a senhora sim. 

Na hora de bater acho que ele ficou empolgado com o meu nome e bateu Camargo 

(risos). Aí quando foi a noite eu falei assim: Gente eu vou lá porque amanhã vai ser 

novamente essa confusão. Aí no outro dia eu fui, cheguei lá eles começaram a gritar 

muito comigo e eu falei: Uai, o que é isso?! Eles ficaram perguntando onde estava o 

laboratório porque a diretora era cupicha desse pessoal e escondeu o laboratório. E eu 

falei assim: O laboratório está lá, e falei assim: Mas eu tenho documentos que eu 
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entreguei a escola com o laboratório, aí eu já tinha aposentado, entreguei a escola com 

laboratório. 

Ele falou assim: A senhora tem provas? 

Eu falei: Tenho, e peguei o recibo, porque eu peguei o recibo da diretora da 

superintendente de ensino em Ouro Preto e da Secretaria de Educação, peguei três 

recibos, porque eu já sabia que a situação era horrível. Aí mostrei para eles, aí eles 

perguntaram assim: E o tinteiro de cristal que fica na mesa do prefeito? 

Falei assim: Pergunte para as pessoas que trabalham com ele, a mim não, eu não vou lá.  

Antes eles começaram a ficar falando muito alto comigo e tinha um delegado que... tem 

um delegado, agora ele já aposentou, que ele era meu primo, só que eu sou madrinha 

dele ele me chama de tia. Aí eu falei assim: Então eu vou chamar meu sobrinho, eu 

quero conversar com o meu sobrinho antes de conversar com vocês. 

Eles perguntaram: Quem é o seu sobrinho? 

Aí eu falei o nome do meu primo, eles arregalaram um olho, sabe assim, como quem diz 

né... Aí eles começaram, abrandaram comigo, mas antes estavam gritando comigo. E só 

uma gente assim, cheia de medalhas sabe?! Uns policiais cheios de medalhas.  

Então eu passei por isso e na universidade também eu passei porque, um colega nosso, 

eu era presidente do centro acadêmico, um colega nosso querendo agradar o diretor que 

era um militar, o vice diretor que era um militar, falou com ele que eu estava querendo 

depor contra ele, eu nem sabia de nada, para falar a verdade eu nem estava pensando no 

homem. Aí ele começou a me tratar assim sabe... me olhando, olhando tudo que eu 

estava fazendo, mandando os outros olharem o que eu estava fazendo e tudo. Aí um dia 

ele falou na sala de aula assim... (ele era de Ouro Preto), aí ele falou assim que Mariana, 

em Mariana as ideias não tramitam por causa da política porca de Mariana, aí eu falei 

assim...(pausa). E esse, esse militar tinha prendido o prefeito de Ouro Preto numa época, 

aí ele virou a folha e ficou agora a favor do prefeito, o prefeito era da oposição na época 

né.  

Aí eu falei assim, ih meu filho, (aí as meninas morriam de rir, todo mundo morria de rir 

quando eu ia falar), ih meu filho oh, o senhor está falando aqui da política de Mariana, 

hoje eu li no jornal uma coisa mais feia de Ouro Preto, que quem prendeu o prefeito de 

Ouro Preto na outra gestão dele, hoje é assessor dele, o senhor acredita?!  

Menina, ele deu uma prova, ele era professor de filosofia, não, dessas matérias, 

problemas brasileiros. Aí eu falei assim, eu soube disso. (se referindo à notícia que 
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havido lido no jornal), aí todo mundo se entreolhou né, porque assim, Hebe está falando 

com o homem que é... (pausa). 

Ele falou: Olha Dona Hebe, não vamos olhar, não vamos ficar de olhos no telhado do 

vizinho não porque o nosso também é de vidro.  

Eu falei assim: Pois é, por isso que eu estou falando com o senhor, aí todo mundo 

ganhou seis na prova, eu ganhei nove, aí eu pensei, olha lá se não está de cabeça para 

baixo (risos).  

Então isso, essas coisas pequenas, mas que incomodam demais. E outra coisa, nós 

tínhamos uma vida muito regrada nas escolas, nós fazíamos baile para ter merenda 

escolar, nós plantávamos horta, nos criávamos animais, criávamos coelho para ter 

comida, carne na alimentação dos meninos, e tal. Para a caixa escolar não vinha quase 

nada, hoje as caixas escolares ganham, elas tem até uma merenda boa, mas nós não 

tínhamos quase nada, era vexatório.  

E antes eu tinha aquele ufanismo né?! De saber os hinos, porque a gente aprendeu isso. 

A gente cantava o hino com aquele entusiasmo, como aquele afã, aquela alegria de 

cantar os hinos. Então na escola eu trabalhei com o hino nacional e o hino de Mariana, 

sempre trabalhei com eles, os meninos da escola que eu dirigia sempre sabiam os dois 

hinos, mas eu mostrava pra eles, por exemplo, discutia os hinos com eles, mas eles 

cantavam, tinha uma hora cívica e a gente fazia. 

Mas foi difícil viu, você não tinha assim... espontaneidade na sala de aula, agora como 

eu não era muito respeitosa mesmo, eu tinha uma parte dessa espontaneidade. 

A: E dentro deste contexto que a senhora está falando, a senhora pode elencar para mim 

quais as maiores lições a senhora tirou desse período em que atuou no magistério?  

B: Olha as maiores lições que eu tirei, é que você não consegue subordinar ninguém, 

você só consegue subordinar aquele que quer ser subordinado, aquele que já tem aquela 

vocação de ser lambe botas mesmo, porque o outro não se subordina mesmo. Ele 

aparenta uma subordinação, mas na hora em que lhe apraz ele é insubordinado. E eu 

penso assim, respeitar as leis?! Respeitar as leis, agora ficar sobre chicote eu acho que 

isso não é próprio de gente, então essas lições eu aprendi. E aprendi que com uma 

disciplina discreta, mas estimulando o aluno para aprender, sem impor demais, tendo 

assim um contrato com o aluno, não é um contrato de compra e venda, mas é um 

contrato de conivência, para que ele aprenda o aluno aprende. O professor não precisa 

falar alto, ele não precisa ameaçar, ele precisa saber muito bem o conteúdo que ele 

trabalha e ser criativo, eu sou contra professor que não cria. Eu condeno o professor que 



105 
 

não cria, aquele que fica de antolhos nas leis, nos decretos, no não sei o que, eu tenho 

pavor desse tipo de professor. Se o professor não criar ele não consegue ensinar a sala 

toda. Porque na sala as pessoas são diferentes, todas são diferentes, não há ninguém 

igual ao outro, então se você não criar as suas próprias estratégias você não ensina. 

Você não consegue, porque na realidade nós não ensinamos, nós damos oportunidade 

de alguém aprender, nós subsidiamos o aprendizado. Então nesse subsídio você tem que 

ter muita técnica e saber levar a turma, saber estimular a turma para que ela venha com 

você, você não leva ninguém. Por exemplo, eu vou passar isso no quadro, ninguém 

passa nada para ninguém não, nós damos o anzol o peixe está ali e ele vai pescar, agora 

quem pesca é ele, nós damos o anzol e o peixe. Então, eu sou contra professor que fala 

assim: Eu passei o conteúdo e ninguém aprendeu. Conteúdo não é passado ele é 

discutido. 

Outra coisa que eu aprendi, a fixação no ensino fundamental é insubstituível, se ele 

fixou, se o aluno fixou o ensino fundamental, o médio e o superior ele vai bem, eu 

penso assim, quer dizer eu continuo pensando, posso estar errada.  

Por exemplo, hoje eu dei uma palestra para meninos, (Pausa, fomos interrompidos por 

pessoas que chegaram a sala onde estava ocorrendo a entrevista no minuto 27: 48).  

A: Ô Dona Hebe, então, retomando a nossa entrevista, a senhora falou a respeito do 

conteúdo e o material didático na época, ele foi censurado? Na escola em que a senhora 

lecionou? 

B: Foi, assim, vinham uns livros escolhidos pela cúpula, nós não opinávamos, então, o 

livro já vinha. Só que o professor que tinha uma visão melhor ele usava o livro, mas ele 

trazia outras leituras para sala de aula. Mas aquele que ficava com o livro... Houve até 

um problema sério uma vez, eles mandaram o livro e tinha a resposta para o professor, 

agora olha, que coisa mais ridícula, vinha o livro com resposta para o professor. Então 

na resposta do professor por um lapso lá, a resposta dois, o livro de língua portuguesa, o 

número dois veio com a resposta um e assim desceu. E as professoras, alguns 

professores que só olhavam lá e tal, começaram a corrigir o caderno dos meninos, duas 

professoras num colégio grande. Aí quando nós vimos, nós reclamamos e o diretor falou 

assim: Ah, não pode mudar o livro não. 

Aí eu falei assim: Mas pode mudar a responsabilidade do professor. 

Ele: A senhora quer me ensinar a lecionar? Quer me ensinar a dirigir? 

Eu falei: Gostaria, mas não posso, assim também.  
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Eles todos tinham um certo receito de mim, porque eu falava tudo e fui muito punida 

por isso. Por que você não pode ser sincero. 

A: Entendo. Ainda nesse âmbito da ditadura militar como Mariana é uma cidade 

pequena a senhora acha que algo foi influenciado pelo governo militar aqui? Algo foi 

alterado no cotidiano da cidade? 

B: Olha, eu vou lhe contar porque eu trabalho com banda de música também, então eu 

trabalho com as onze bandas de música aqui de Mariana, aquelas bandas antigas. 

 No AI-5 uma banda que eu trabalho nela que se chama Sociedade Musical União XV 

de Novembro, ela estava ensaiando e ela foi parada por militares com fuzil em punho, 

porque estava ensaiando. Quer dizer, a cultura de Mariana foi muito prejudicada, olha 

bem. Mas o que aconteceu, as pessoas eram tão convictas que estava certo o que elas 

faziam, que o meu tio que era o maestro, começaram a ensaiar em casa, em casa das 

pessoas. Então burlaram o AI-5 assim e com isso muita coisa em Mariana não 

progrediu. 

Por exemplo, as escolas ficaram atravancadas, que eles punham só pessoas... os 

diretores eram só pessoas escolhidas a dedo, partidárias dessa ditadura. 

A: Compreendo, eu ia te fazer a pergunta agora quanto à escola. 

B: A escola era isso. 

A: Você acha que esse Regime incidiu dentro das escolas? 

B: Influenciava muito né, influenciava muito. E você... Havia alguns rebeldes, mas um 

ou outro, a maioria era carneirinho, era vaquinha de presépio porque não podia perder o 

emprego também.  

Eu acho que isso atrasou muito as escolas, porque não havia... o pensamento não fluía e 

nem era conectado. Porque por exemplo, o professor não podia fazer um debate sobre a 

situação da cidade igual hoje. Se você fizesse um debate aí ia um dedo duro lá contava e 

dava aquela confusão. E os diretores fiscalizavam muito, porque eles eram mantidos 

pela ditadura, então os diretores eram assim.  

Por exemplo, ficou uma cidade triste, porque nós somos muito de carnaval, essas coisas, 

e até o carnaval sofria alguma represália, porque o carnaval é uma sátira. Tanto que 

depois que passou assim, eu sempre compus muito música carnavalesca para um bloco 

que chamava “Folia Nossa”, aí nós começamos a compor músicas, a princípio a gente 

fazia música ressaltando as pessoas, por exemplo, o negro. Aí depois, nós começamos a 

compor, uma das últimas já na década de oitenta, nós compusemos aquela do Trem da 

Alegria, eu sei que a música falava assim, eu até que compus: “É palhaçada, ver minha 
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gente pro povo não sobra nada, trem da alegria descarrilha CPI, anãozinho chora, 

palhaço ri, o fusco ofusco o topete e tá mal, a folia dança tudo é carnaval.”. O topete 

do Itamar, confuso. Então aí nós começamos a brincar com isso, mas antes não podia. 

Mas na minha família havia umas cartas, na minha família e nas outras famílias de 

políticos antigos que eram de oposição, havia umas cartas que eram chamadas... Elas 

não eram pasquins, elas eram informações, mas eram chamadas de pasquins, que eram 

escritas... eram cartas anônimas e as pessoas recebiam e entendiam determinadas 

situações. 

A: Então a senhora crê que o Regime Militar influenciou a sua prática enquanto 

docente? Porque ele estava presente na escola em que a senhora lecionou, presente 

dentro do seu cotidiano, dentro da sua cidade. 

B: É claro, influenciou e de todo mundo. Eu que tinha esse espírito mais ou menos 

rebelde eu sofri muito e os outros que não tem esse espírito. Era muito complicado e 

com qualquer coisa as pessoas estremeciam. Falavam: Ah nossa, não vamos mexer com 

isso não.  

Era uma turma do deixa disso, sabe?! Você não discutia política, porque era um crime 

discutir política. Não é politicagem não, é a política em si mesmo, a política até da 

educação sofria ressalvas, as pessoas tinham medo de discutir a política da educação. 

A: A senhora participou de algum partido político? De algum movimento estudantil no 

período? 

B: Não, meus pais eram de oposição (oposição ao governo militar) e eu participava com 

eles, mas dizer assim que eu fui e me inscrevi em partido, não. Mas meus pais eram, 

eram ferrenhos mesmo. 

A: Tá certo. Olha Dona Hebe eu te agradeço imensamente. 

B: Eu que vou agradecer. 

A: Por ouvir suas histórias, por saber um pouquinho mais sobre sua vida. 

B: Nossa, mas eu falo muito né?! 

A: Nossa, não. Foram maravilhosas as suas contribuições, eu te agradeço. Foi um prazer 

te conhecer. 

B: O prazer é meu.  

*Duração da entrevista: 38 min e 36seg. 
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Apêndice 4: Transcrição da entrevista do professor Rafael Arcanjo dos Santos 

 

Legenda: 

A: Maria Fernanda Silva Barbosa - Entrevistadora 

B: Rafael Arcanjo Santos- Entrevistado 

 

A: Onde você nasceu? 

B: Nasci em Mariana, aqui mesmo, a 69 anos. Completará dia 24 de outubro, de 1947.  

B: Meu nome Rafael Arcanjo Santos. 

A: O seu estado civil? 

B: Atualmente divorciado. 

A: Você possui filhos? 

B: Uma filha, com 24 anos. 

A: Rafael. Porque você escolheu ser professor, da onde veio essa ideia? 

B: Na verdade eu gostaria muito de fazer psicologia, mas a condição financeira de um 

pai trabalhando sozinho para sustentar sete filhos ficaria difícil me deslocar para cidades 

maiores e em 1969 veio para Mariana através da Pontifícia Universidade Católica os 

cursos de História, Geografia, Letras e Ciências exatas, Matemática, Física e Química, 

então eu optei por História e Geografia porque meu pai é historiador, então tudo 

incentiva a pessoa a enveredar pelo caminho do pai principalmente, né?! Então, ao invés 

de querer fazer Letras ou Matemática, então eu enveredei para o caminho da História e 

da Geografia, eu lecionei durante 39 anos. 

A: Então sua formação inicial é licenciatura em História? 

B: Isso, em História e depois licenciatura em Geografia. 

A: Você lecionou 39 anos. 

B: 39 anos História e Geografia, no fundamental e médio. Tive uma curta experiência 

de 5 meses em nível superior, lecionando Estudo dos problemas brasileiros, que hoje 

parece que não existe mais nas universidades e aqui eu lecionei durante 5 meses em 

1979. 

A: Em relação aos conteúdos dessas disciplinas que você ministrou. História e 

Geografia, durante o período da Ditadura Militar, algo foi censurado? Você sentiu isso 

de alguma forma dentro da escola? 

B: Não, eu lecionei durante quase 25 anos em uma escola particular e não houve 

limitação para tratar de assuntos contra o Regime Militar, era livre escolha do professor 
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escolher o conteúdo e durante todo aquele período eu preferi abordar um pouco a 

História do Brasil, então focando a Revolução de março de 64, mas sem entrar assim 

nos detalhes a favor ou contra a Ditadura, se era a favor ou não dos atos que eram 

institucionalizados no Brasil.  

A gente tomava cuidado, mas a Ditadura Militar foi muito ruim para aqueles que 

protestavam mais contra o Regime, é claro que quando se fala que havia muita ditadura, 

muita perseguição isso nós vemos até hoje, não foi apenas durante a Ditadura.  

Falar que não existe mais a tortura? Existe a tortura até hoje, a escravidão tá aí o tempo 

todo. Só que naquela época não se divulgava muito porque tudo era controlado pelo 

Regime Militar, mas para quem trabalhou normal, sem protestar contra o Governo teve 

a vida normal, sem problema algum.  

É claro que havia um controle maior, na segurança, na própria educação, o Regime 

Militar não foi aquela mancha negra que as pessoas falam tanto, que foi um período 

hostil, esta hostilidade nós estamos vivendo até hoje, em plena democracia nós estamos 

vivendo inclusive o desrespeito ao cidadão.  

Quer tortura maior do que acontece com o povo? Quer corrupção maior do que acontece 

com a crise econômica? Se você fizer uma avaliação entre a Ditadura e o Regime 

Democrático hoje?! Não há muita diferença não. A diferença é que a corrupção que 

existe hoje não existia tanto assim, pelo menos as claras no Regime Militar.  

Tanto assim, que depois dessa abertura nenhum veículo de comunicação, ninguém 

denunciou algum tipo de corrupção no Regime Militar. É claro que houve muita 

perseguição àquelas pessoas que se voltavam contra o poder, hoje é a mesma coisa, 

Quem se voltar contra o Regime Democrático também é censurado, é também 

reprimido.  

Essas manifestações que estão acontecendo no Brasil é claro elas são pacíficas, mas a 

polícia, as forças armadas estão lá na rua para manter a ordem, é claro. E quem sofre as 

consequências? Os baderneiros, os ordeiros sofrem as consequências porque eles não 

têm nada com isso, é uma meia dúzia que fazem essa bagunça toda, no Regime Militar 

não era diferente.  

Então com as manifestações das Diretas Já, quase no final do Regime Militar foi tudo 

pacífico também, no Brasil em todas as revoluções não houve sangue, houve sangue a 

partir do momento das torturas o que acontece até hoje. Durante o Regime houve um 

maior controle da economia, da educação, da saúde, em todos os sentidos.  
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Hoje é um descontrole muito grande, o próprio Congresso era vigiado pelo Regime 

Militar deveria ser vigiado até hoje, porque o abuso de poder é muito grande. Eu vejo 

que na escola que lecionava a gente tinha liberdade da escolha do conteúdo e como eu 

dava História e Geografia só no primeiro ano de ensino médio, não tinha mais História e 

Geografia no segundo e terceiro ano, só no primeiro ano, então eu adotei o que achava 

mais próprio dentro não só da política nacional, mas internacional também.  

A: E você deu aula para a educação básica até o primeiro ano do ensino médio? 

B: Eu dei aula de quinta à oitava série também, hoje se fala de quinta a nono ano e 

primeiro ano de ensino médio. 

A: E você lembra o período? Foi mais ou menos no meio da Ditadura? 

B: Foi. Eu lecionei desde 1973 a 1996 nesta escola particular, mas paralelemante em 

1992 eu já lecionava em escola pública, já no Regime Democrático. Mas lecionei na 

Ditadura de 1973 a 1985, praticamente 9 anos depois da Ditadura que eu comecei 

A: Então você pegou os atos institucionais? 

B: Tudo, tudo... 

A: E você citou que não sentiu de certa forma este intervencionismo da Ditadura, dentro 

da escola que você lecionou, mas você enquanto historiador... 

B: Durante o Regime Militar teve duas disciplinas que eu lecionei também, durante dois 

ou três anos, houve um período na Ditadura Militar que se adotava a Educação Moral e 

Cívica, e o OSPB, que é Organização Social Política Brasileira, então era de acordo 

com a cartilha do Regime Militar, mas nada de anormal.  

Essas duas disciplinas deveriam estar até hoje no currículo, Educação Moral e Cívica e 

OSPB, infelizmente não existe mais. Os valores morais, caráter, personalidade, 

trabalhava tudo isso. E se conhecia a vida política brasileira, OSPB, isso hoje o 

estudante não sabe nada sobre a organização social e política brasileira, hoje o estudante 

é um analfabeto político, como o brasileiro todo é. E na época existia.  

A gente lecionava e as pessoas perguntavam, havia uma participação muito grande dos 

alunos, principalmente nesta época militar, porque eles queriam saber a respeito do 

desenvolvimento desse Regime Militar, então a gente falava cautelosamente dentro da 

disciplina. Sem fugir do conteúdo, não sei se você conhece algum livro de OSPB, é 

espetacular, simplesmente espetacular, que caberia perfeitamente hoje no Brasil dentro 

do currículo escolar, sem dúvida nenhuma. Eu tenho o livro lá em casa até hoje.  

Hoje você vê que o jovem não tem formação nenhuma, os pais não estão dando a 

educação devida, os pais não mostram a verdadeira educação moral e cívica. O respeito 
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à bandeira nacional, não é durante só o Regime Militar não, o tempo todo temos que ser 

patriotas, nascemos numa pátria, temos que respeitar os símbolos nacionais.  

O hino brasileiro que era cantado nas escolas, principalmente todas as sextas-feiras o 

hasteamento da bandeira e cantava-se o hino nacional, hoje acabou tudo isso. Isso 

deveria existir até hoje, não é questão de imposição de Regime Militar não, isso já 

existia e continuou, você pode perguntar as pessoas mais velhas do que eu, antes do 

Regime Militar já existia, uma vez na semana o hasteamento da bandeira e cantava o 

hino nacional, cantava o hino da bandeira, que ninguém nem conhece o hino da 

bandeira, lindíssimo é um espetáculo na música e também na letra, a gente precisa sentir 

este patriotismo, justamente para não haver esta corrupção.  

Quem é patriota verdadeiro, consciente, não rouba do país. Nós estamos nesta crise 

toda, estão querendo fazer remendo daqui dacolá, justamente porque roubaram. Teve 

delação premiada, devia exigir a devolução obrigatória daquilo que se roubou. Tem 

delação premiada para atenuar a pena?! Faça uma devolução obrigatória para ficar livre. 

Porque hoje não adianta colocar preso se o fruto do roubo continua nas mãos do ladrão, 

o que adianta é a devolução daquilo que foi roubado.  

Então o Brasil caminha solto assim porque não há segurança, não há um Regime forte, 

não há uma Constituição sem brechas. Quem faz a Constituição?! São aqueles que 

querem uma brecha para eles próprios, mas não para o benefício da população. 

A: E você acha que no período da Ditadura esta ordem existia mais do que hoje? 

B: Sem dúvida alguma, para os baderneiros que a Revolução foi desastrosa. A forma 

militar ia encima dos baderneiros porque eles estavam depredando, assaltando bancos, 

estavam com armas em punho.  

Mesmo sem querer denegrir a imagem de um conterrâneo, muito amigo meu, ele estava 

de mão armada assaltando banco. Não está correto, o Regime não poderia passar a mão 

na cabeça das pessoas, se foi morto ali é porque revidou.  

Isso a gente está vendo o tempo todo hoje também. Recentemente em uma manifestação 

um jornalista foi morto, por explosão de bombas de baderneiros, eles têm que ser 

punidos, tem q haver repressão para essas pessoas, se eles estão revidando eles vão 

receber a força contra o revide. Isso acontecia no Regime Militar, então o que a gente 

está vendo não está muito diferente não, a repressão da polícia ou das forças armadas, 

naquela época também havia essa repressão.  
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Eu não sou defensor da ditadura não, mas a ditadura... Vendo esse Regime Democrático 

indo para o fundo do poço, o Regime Militar foi muito melhor, sem dúvida alguma. 

Fora essas repressões, fora essas torturas o Regime foi melhor.  

Eu enquanto professor poderia estar falando mal do Governo, poderia ter sido 

reprimido, mas não fui, se você age corretamente. A postura tem q ser correta dentro do 

que manda a Constituição. O cidadão tem que cumprir as determinações dentro da lei, 

tem que andar na normalidade. 

A: Então você acredita que o Governo naquela época tinha ordem, foi um pouco melhor 

e você não teve que abrir mão de nenhuma convicção política, para atuar enquanto 

professor de História e Geografia? 

B: Não, não. Dentro da normalidade, quem age dentro da normalidade seja qual for o 

Regime, você estará sempre bem, você tem que cumprir seus direitos e deveres. Se você 

cumpre bem o seu dever, por exemplo, eu trabalhei 50 anos 1 mês e 4 dias, eu cumpri o 

meu dever.  

Na época eu comecei a trabalhar com 14 anos, hoje no Regime Democrático fala-se que 

criança não pode trabalhar, mas pode assaltar, pode matar, pode votar, pode fazer de 

tudo, menos trabalhar. Isso é besteira, eu comecei a trabalhar com 14 anos em 1961 e 

parei de trabalhar no dia 20 de dezembro de 2011. Eu comecei a trabalhar na Editora 

Dom Viçoso que funciona até hoje de 1961 a 1971, depois eu fui para um órgão 

público, que é a prefeitura aqui de Mariana, depois eu fui para a Universidade aqui de 

Ouro Preto. Antes de ir para a universidade eu comecei a lecionar em 1973. 

A: Qual colégio você lecionou em 1973? 

B: Onde é o ICSA (Instituto de Ciências Sociais Aplicadas) hoje, ali era o Colégio Dom 

Frei Manoel da Cruz, particular. Depois em 1996, que ele passou para a prefeitura, 

passou a se chamar Colégio Municipal Padre Avelar e agora recentemente o ICSA 

A: E você se formou na PUC (Pontifícia Universidade Católica)? 

B: Isso, Minas Gerais, que tinha extensão Mariana. E esta extensão é que passou para a 

UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto), só que a UFOP não encampou nem 

Matemática nem Geografia, que tinha na PUC, aí ficou História e Letras que é o ICHS 

(Instituto de Ciências Humanas e Sociais), isso foi em 1979, foi no último ano que 

funcionou no Colégio Providência a PUC e depois passou para o ICHS, foi o ano que eu 

lecionei Estudos dos problemas brasileiros na PUC, na época eu já trabalhava na 

Universidade Federal de Ouro Preto. 

A: E essa disciplina era de quais cursos? 
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B: De todos os cursos, Letras, História, Geografia e Matemática. 

A: E dentro do âmbito da sua carreira docente, focando neste período, você teve alguma 

dificuldade? Quais eram as maiores dificuldades de ser professor nesta época? 

B: A escola que eu lecionava a particular era uma escola muito simples, muito pobre, é 

uma escola que inclusive eu estudei, eu fiz o ensino fundamental e médio lá.  

Eu fiz contabilidade, porque naquela época existiam os cursos técnicos, aí tinha os 

cursos de enfermagem, magistério e contabilidade. Olha que interessante, o Regime 

Militar visava o ensino técnico para as pessoas.  

Eu tenho vários ex-alunos que são contadores, depois fizeram ciências contábeis, aqui 

em Mariana e Ouro Preto trabalhando na área contábil. Quantas professoras estão aí 

lecionando, algumas já até aposentaram, e dentro do curso técnico.  

Com a vinda da PUC pra cá aí que incentivou a todos estudarem, curso superior. Ir para 

Belo Horizonte ficava difícil e nem todo mundo tinha aptidão para fazer Farmácia, 

Engenharia, ciências exatas não é comigo. A única ciência exata que eu gosto são as 

notas musicais, aí é diferente. Embora eu não saiba nada de música, toco aí meu violão, 

mas só estudo a base do “orelhometro”. E o único receio que a gente tinha na época, já 

que estamos falando de música era cantar a música do Geraldo Vandré, Para não dizer 

que não falei das flores. Então a gente tinha um pouquinho mais de cuidado. 

A: Não podia cantar em público este tipo de música? 

B: Não, não, não podia cantar não. Porque tinha recomendação.  

E a polícia aqui de Mariana apesar de uma cidade muito pacata... Porque Mariana na 

verdade cresceu muito a partir de 1973 pra cá, mas antes disso era uma cidade muito 

pequenininha, pacata, não tinha muita coisa não. Mas a polícia era muito rigorosa, 

qualquer coisinha colocava na cadeia, era impressionante.  

Principalmente nesta época de carnaval, por exemplo, se você estivesse “chapado”, 

doidão, eles colocavam na cadeia, ela era ali na Praça Minas Gerais, onde é a Câmara 

hoje. Então naquela parte do meio que ficava estes baderneiros, muitos até fantasiados. 

E o mais interessante é que... Curioso, na quarta-feira de cinzas ao meio-dia que eles 

seriam soltos, a cidade muito pequenininha, ia todo mundo para praça ao meio-dia para 

ver os baderneiros saindo de lá da prisão, uns riam, aplaudiam, brincavam.  

Hoje não se prendem as pessoas porque está “chapado”, naquela época prendiam, não 

seria melhor levar ele pra casa?! Orientar... Eles levavam tudo a ferro e fogo, naquela 

forma de ditatorial mesmo.  
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E nesse contexto tinha um soldado aqui em Mariana que era interessante, tinha uma 

briga, aí ele caia fora para não ver a briga, mas quando não tinha jeito porque os outros 

chamavam aí ele tinha que ir lá, um deles falavam: leve esse aí para a cadeia. Quando 

chegava lá em cima, ele era amigo da pessoa que tinha sido presa e dizia: some pra casa, 

mas para todos os efeitos você estava preso. Tinha essa camaradagem, dentro daquele 

espírito ditatorial tinha esse espírito de fraternidade inclusive.  

Mas naquele tempo, qualquer briguinha ia para a cadeia, ficar lá 24 horas. A gente era 

muito menino ainda, mas eu lembro que naquela época passava algumas peças teatrais e 

de vez enquanto tinha espetáculos de artistas famosos e a gente que era menor não 

poderia nem passar perto, porque era proibido, estão falando que vai passar um teatro 

pecaminoso, tinha aquela censura para ninguém aproximar, então a gente tinha 

curiosidade, ficávamos de longe vendo.  

Havia essa repressão, a polícia não deixava ninguém chegar perto, principalmente a 

criança, o menor, não podia nem aproximar. Durante esse período militar houve muito 

exagero, nesse aspecto também. 

A: Você acha que houve essa censura por parte da arte, da música, da cultura? 

B: É, porque o artista normalmente ele é tido muito como formador de opinião, então 

tudo era censurado. Houve uma época que tudo era praticamente ao vivo na televisão, 

não é como hoje que é tudo gravado, então o programa de Renato Aragão, Os 

Trapalhões, tinha uma música Pra frente Brasil, no programa quando eles estavam 

cantando Pra frente Brasil, eles estavam dando ré, quer dizer, retroagindo mesmo, o 

Brasil ao invés de progredir estava retroagindo. O programa foi suspenso 

imediatamente, ficou certo tempo sem poder apresentar a não ser com uma censura 

prévia. E durante o período do programa ficava só assim: Censurado, se o programa 

durava meia hora, durante meia hora passava na tela assim: Censurado.  

A: Nós estávamos falando do colégio que você lecionou, que atualmente é o ICSA e 

apesar de ser particular você se remeteu a certa dificuldade do colégio em termos 

financeiros...  

B: É. A gente passava dois, três, quatro meses sem receber, os outros professores a 

mesma coisa, lecionando de colaboração. E eu até cheguei a falar na época, que se 

precisar de mim para trabalhar de graça pode contar comigo.  

Eu tenho esse espírito até hoje, tanto que eu mantenho um curso de violão aqui gratuito, 

não cobro nada de ninguém, isso a 15 anos. A banda a gente toca aqui e nenhum 

membro recebe nada.  
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Mas assim, uma coisa que nunca faltou lá na escola era assim, o giz não faltava, houve 

uma dificuldade muito grande para construir o prédio, porque o prédio começou a 

funcionar ali em, 1963, praticamente as vésperas da Revolução de março. Eu como 

estudante do Dom Frei, ele funcionava onde é a Escola Estadual Dom Benevides, você 

deve conhecer, eu estudei lá em 1960, 1961, 1962 e em 1963. A gente ia pra lá quebrar 

pedra como se fosse uma espécie de brita, então eu ajudei a construir e aquela 

dificuldade toda para a construção do prédio. Um trabalho grandioso do Padre Avelar, 

que conseguiu aquilo milagrosamente.  

A: E como eram os materiais didáticos disponíveis pelo Estado, pelo Governo naquela 

época? 

B: Pelo Governo, eu já comecei a lecionar no período democrático.  

A: E na escola particular, quais eram os livros? Tinha alguma editora? 

B: Não, o professor que tinha que se virar, colocando no quadro, era aquela aula “cuspe 

e giz”, a gente explicava a matéria, tinha vários mapas e colocava praticamente o 

resumo, porque não tinha livro didático. Isso é recente, no período militar havia pouco 

acesso a livro.  

A: E essas disciplinas como você falou de Moral e Cívica não tinham um livro? 

B: Tinha assim, você comprava o livro e lecionava com ele, o aluno não tinha o livro. 

Agora se você quisesse fazer uma apostila para os alunos você que bancava. 

A: E quais foram as maiores lições que você adquiriu ao longo do magistério? 

B: O nível de comportamento do ser humano, a educação de casa, daquela década de 

1970 para essa década já do século XXI, a diferença, o respeito ficou muito pior.  

Na época que eu comecei a lecionar você não precisava chamar atenção de aluno, você 

não precisava pedir silêncio. Só o fato de entrar na sala de aula os alunos ficavam em pé 

te cumprimentavam e todo mundo sentava.  

Nos dias de hoje é aquela bagunça geral, que você tem que gritar, para eles entenderem 

que o professor está aqui. Este comportamento humano mudou muito. Antigamente com 

a complicação, com a dificuldade de livros. Hoje com todo material. Com livro didático, 

com tudo disponível se estuda muito menos ou quase nada com relação aquela época 

que eu comecei a lecionar.  

Consequentemente a escola antes era muito mais disciplinada, comportada. Quando eu 

entrei na escola pública em 1996 eu já notei a diferença, até a minha maneira de 

lecionar, tive que me adaptar a situação, eu tinha que me impor. É como eu sempre falo 

o professor não precisa falar alto, o aluno é que tem que ficar em silêncio.  
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Então, apesar dessa mudança grande, desde quando eu comecei a lecionar até quando eu 

terminei é justamente pelo fato de cada ano que passava os alunos estudavam menos, 

são irreverentes, não obedecem, não aceitam a posição do professor.  

O professor ensina o aluno não quer aprender. É como eu sempre falo, a melhor escola é 

aquela que os alunos estudam, não adiantam equipar uma escola com notebook, 

datashow, com poltronas confortáveis e uma outra escola lá que não tem nem cadeira 

para sentar, mal um quadro negro ali. Se os alunos estudam lá eles vão progredir muito 

mais do que aqueles que têm todo conforto. Então a melhor escola é aquela em que os 

alunos estudam. Porque o professor ensina, mas você que tem que dar continuidade 

aquilo que foi ensinado. 

A: Você falou dessas diferenças, da transição daquela época para esta, de como as 

coisas mudaram. Mas, você acha que alguma coisa daquela época permaneceu, 

principalmente nas práticas educacionais? 

B: Algo perdurou, o professor é comprometido com a educação, mas a clientela não é 

comprometida. Antigamente eu tinha uma turma de 35 pessoas, 30 eram bons alunos, 5  

ruins. Hoje é o contrário, 5 bons 30 ruins.  

Mas o professor continua ensinando, tanto é assim que ele vai pra sala de aula mesmo 

sabendo que ganha pouco, se não houvesse esse comprometimento ele nunca escolheria 

o magistério para lecionar. 

 E, no entanto poucas vezes o professor falta. Eu trabalhei 39 anos e nunca tive uma 

falta, graças a Deus. Os alunos eram mais conscientes, mesmo quando eu trabalhei a 

noite, com a turma que trabalhava de dia e estudava a noite, aí tinha também o 

Madureza, na época da ditadura e depois o MOBRAL. 

A: Você chegou a trabalhar no MOBRAL? 

B: Não, para se trabalhar no MOBRAL tinha que ter um preparo, para ensinar o 

analfabeto adulto. Então tinha que ser formado, preparado para ensinar o A, B, C. Para 

essas pessoas com dificuldades, que já são mais velhas.  

Com criança já é mais fácil de ensinar. E diferente do EJA, porque no EJA a pessoa já 

sabe alguma coisa, mas já estão com idade avançada para fazer no meio de adolescente 

primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio.  

A: Você falou um pouco da música, de ser autodidata e de não poder cantar certas 

música no período da Ditadura. A partir disso, você acha que a Ditadura alterou, 

influenciou alguma coisa aqui em Mariana? Na cidade, no cotidiano? 
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B: Como Mariana sempre foi uma cidade pacata, a polícia não era muito pacata para 

com o cidadão não, eu contei aquela história toda, qualquer incidente bobo era cadeira. 

Quer dizer, neste aspecto influenciou sim, muitas pessoas que aprenderam a tocar violão 

na época a primeira música que queriam tocar era essa, mas mais reservadamente.  

O policial chegava e parava aquela música, tocava outra. A gente querendo fazer 

serenata também era um problema sério, a gente tinha que pedir autorização na polícia 

para fazer a serenata. Eu tenho até guardado lá em casa uma autorização de 1968.  

A gente pegava a autorização ia no cartório comprava aquele selo e levava para o 

delegado, o delegado olhava, e além dele assinar ele avaliava e fazia uma observação 

embaixo, de acordo com a lei de ordem mesmo. E policial rodando para todo lado.  

Eu meus irmãos e esse outros da banda a gente fazia muita serenata antigamente, hoje 

não tem como, passa carro a noite inteira.  

Mas era uma coisa bem ordeira, com ordem do policial, em algumas casas mandavam a 

gente entrar, davam refrigerante, salgadinho pra gente. Aí depois de mais idade nós 

formamos a banda que está aí a 15 anos tocando.  

Então não há essa repressão toda, também Mariana era muito pequeninha né?! Inclusive 

na época que foi a criação dos Onze, aqui em Mariana, houve no clube dos Ferroviários 

a reunião neste local, inclusive meu pai estava presente, falou mal do Regime Militar, 

“desceu o pau”, só que não assinou, aí daquele povo todo da reunião só onze assinaram, 

aí ficou o grupo dos Onze e eles todos foram presos pela Ditadura Militar, pelo DOPS e 

o único que seguiu em frente foi o Helberte Aguiar que acabou morto pela Ditadura, 

porque foi pego a mão armada assaltando banco.  

Então aqui em Mariana não houve essa tortura, essa força militar em cima da população, 

uma cidade muito tranquila. 

A: Houve algum movimento estudantil? Você chegou a participar? 

B: Eu nunca participei não, fazia parte assim, na época de votar a gente votava no 

presidente da União Estudantil, mas não foram muito atuantes como a UNE foi, de jeito 

nenhum. 

A: Rafael te agradeço pela entrevista, pelas grandes contribuições, muito obrigada. 
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 Apêndice 5: Transcrição da entrevista da professora Maria Auxiliadora de Rezende 

Bicalho 

 

Legenda: 

A: Entrevistadora – Maria Fernanda Silva Barbosa 

B: Entrevistada – Maria Auxiliadora de Rezende Bicalho 

 

 

A: Você pode me dizer, por favor, seu nome completo? 

B: Maria Auxiliadora de Rezende Bicalho. 

A: Onde você nasceu? 

B: Em Ponte Nova, aqui em Minas. 

A: Você possui filhos? 

B: Tenho duas filhas. 

A: E qual a sua idade? 

B: Eu tenho 59 anos. 

A: Agora eu farei algumas perguntas a respeito da sua formação. Porque você escolheu 

ser professora? 

B: Porque eu sempre gostei de criança. 

A: E qual a sua formação inicial? 

B: Como assim inicial? 

A: Seu curso inicial foi pedagogia? 

B: Não, não. Eu fiz magistério, não é da mesma forma que é atualmente. Então eu fiz o 

magistério primeiro.  

A: Posteriormente você fez pedagogia? 

B: Isso, isso.  

A: E onde você lecionou? Qual foi a primeira escola que você lecionou, lembra se foi 

aqui em Minas? 

B: A primeira escola foi em Barbacena, porque eu casei aí eu trabalhei lá, foi em um 

distrito. 

A: E você lecionou em quais outras cidades além de Barbacena? 

B: Dentro da cidade de Barbacena, em Campulite da Colônia, em Antônio Carlos, que é 

uma cidadezinha pequena perto de Barbacena, mas meus pais mudaram para lá depois. 

Lecionei em Abaeté porque meu marido trabalhou lá. Lecionei em colégio particular de 



119 
 

irmãs, trabalhei em Divinópolis, que era pertinho de Abaeté em colégio particular 

também. 

A: Essas outras escolas também eram particulares? 

B: Em Barbacena foi pública, na época que eu estava estudando eu trabalhei com EJA, 

jovens e adultos, só que era MOBRAL. Eu peguei o MOBRAL, foi na época de mais ou 

menos 1972, 1973, 1974, só que eu estava estudando né?! 

A: Você estudava e lecionava? 

B: Eu lecionava porque naquela época o professor para trabalhar no noturno era difícil, 

então eles ofereciam o trabalho para a gente que estava estudando, como forma de 

estágio. Então eu não fiz estágio normal, eu trabalhei um tempo, eu fiquei dois anos no 

MOBRAL. A minha parte prática do estágio foi feita toda em sala de aula. 

B: Bem diferente do que é hoje, mas o perfil dos alunos continua o mesmo, porque 

eram adultos né?! Eu peguei mais 1ª a 4ª série, o EJA ele tem mais privilégios do que 

naquela época, porque o MOBRAL era só alfabetização, então a gente ficava com os 

alunos até eles se alfabetizarem. 

A: E quantos anos de atuação no magistério você tem? 

B: Ah, eu já tenho uns 30 anos, já sou aposentada do Estado. 

A: E qual disciplina você lecionou? 

B: Geografia, Inglês, Português, trabalhei com metodologia da língua portuguesa, e 

depois eu assumi de 1ª a 4ª série porque realmente sempre foi o que eu gostei de fazer, 

trabalhar com criança, ser alfabetizadora. 

A: Em relação aos conteúdos dessas matérias que você lecionou, nesta época de 1974 

que foi um período em que estávamos inseridos na Ditadura Militar, você acha que algo 

foi censurado dos materiais, da sala de aula, da sua atuação enquanto professora? 

B: Não, não. Não me senti censurada, mas eu me senti direcionada, você entende?! 

Porque o material vinha para você, todo o material vinha pronto. Era uma síntese de 

Paulo Freire, então a gente trabalhava com um material todo colorido, belíssimo. Então 

eu não tinha como não utilizá-lo. Porque era um material que tinha o livro do professor, 

o livro do aluno, todo o material para você colar. Mas como se diz, estava tudo 

direcionado, então quer dizer, eu já estava dentro de um planejamento. 

A: E como você trabalhou com a disciplina de Geografia, que trata de temas políticos. 

Isto foi de certa forma problema? 

B: Não, não. Comigo não aconteceu nada. Porque isso aí foi bem no comecinho e a 

gente tinha... Naquela época a Pedagogia, o pedagogo era chamado de supervisor, então 
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ele queria saber o que estava trabalhando, como a gente tinha os livros didáticos e a 

gente só trabalhava dentro deles. 

A: Você teve que abrir mão de alguma convicção para atuar como professora na época? 

B: Não, nunca abri mão das minhas convicções. Na época em que a gente trabalhou 

aqui na escola, porque Mariana é uma cidade muito política, né?! Então a gente não 

tinha muita estabilidade, mesmo com concurso a gente não tinha estabilidade. Então 

evitávamos falar em política, você está entendendo?! O aluno quando quer te faz 

perguntas, então dentro daquilo você responde ali e pronto. Agora, nós tivemos 

professores de História aqui que tivemos que chama-lo para conversar porque era o 

emprego dele que estaria em jogo. Então se você não pode passar as suas ideias pelo 

menos você vai pegar um livro e discutir o que está no livro. 

A: Você enquanto professora, enquanto lecionava, quais foram suas maiores 

dificuldades, neste período da Ditadura e além dele? 

B: O material a gente tem dificuldade sim, mas para mim nunca foi empecilho, pois 

sempre fiz aquilo que eu gosto, acredito. Sempre tirei Xerox com o meu dinheiro, 

sempre fiz um trabalho para mim, eu tinha que estar satisfeita com aquilo que estava 

fazendo. Eu comprava a minha coleção, hoje em dia não precisa né?! Você tem internet. 

Na escola particular não era tanto, mas fiquei pouquíssimo, sempre atuei mais no ensino 

público. Hoje em dia você recebe muito mais livros do que antigamente, antes não tinha 

essa fartura. O livro era escasso, então você fazia os resumos e passava no quadro de 

giz, então o aluno fazia cópia. O número de livros não atendia a escola toda, você 

trabalhava com resumo, pois a maior parte não poderia comprar. No MOBRAL era 

diferente, como eram turmas de alfabetização, então todos os alunos tinham o seu 

material, o material sempre foi excelente. Era assim porque era projeto e quando é 

projeto tem tempo de começar e acabar tem toda uma metodologia já planejada, você só 

chega e aplica. É diferente do ensino fundamental normal, regular que a gente fala. 

A: E quais as maiores lições adquiridas ao longo da sua carreira? 

B: Eu sempre procurei fazer o que eu gosto só isso, da melhor forma. Sempre vendo 

que o aluno está ali e que vou acrescentar alguma coisa nele. Hoje eu tenho convicção 

daquilo que pensava, eu tinha as minhas ideias, hoje eu tenho a minha certeza. Uma 

aluna me mostrou a foto dela a 21 anos passados, ela pequenininha recebendo o 

diplominha e eu entregando pra ela. É gratificante porque eu me esqueci dela, mas ela 

não se esqueceu de mim. Você plantou a sementinha agora se ela vai nascer você não 

sabe, mas pelo menos você tentou fazer ela germinar. 
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A: E você acha que algo daquela época da Ditadura permaneceu nas práticas 

educacionais de hoje? 

B: Eu acho o seguinte, o passado você não tem como excluir da sua vida, a base do seu 

presente é o seu passado, você aprende com os erros do passado. Agora o que é bom 

você não vai descartar o que é bom, então você vai propagar o que é de bom e aprender 

com as falhas. Porque tudo tem falha e a cada dia a gente procura melhorar um 

pouquinho mais, principalmente a educação. Quando você pega, por exemplo, a LDB é 

um direcionamento da educação, então ali tem base do que você tem que seguir, agora 

você faz as suas adaptações. Então sempre fica alguma coisa. 

A: Você lecionou em diversas cidades além de Mariana, você acha que o Regime 

Militar ele influenciou, alterou alguma coisa nessas cidades, de Mariana 

principalmente?  

B: Olha, na época da Ditadura eu não estava aqui, eu comecei a trabalhar aqui em 1984, 

bem no final da ditadura. Então aqui em Mariana eu não posso te dizer, mas sempre 

houve perseguições políticas na cidade pelo que fiquei sabendo. Tudo para ele era mais 

difícil, para a família, aquela família era vista de outra forma. Até que quando a pessoa 

faz um concurso ela está isenta disso, quando a pessoa não faz um concurso, aí você já 

viu né?! A perseguição política ela está presente. Aqui em Mariana houve uma época 

em que alguns concursados foram demitidos, eu estava trabalhando aqui nesta escola. 

Uns seis profissionais foram demitidos, eles entraram com recurso e uns 4 anos depois 

eles retornaram em outro período com todos os direitos assegurados, inclusive para 

serem ressarcidos financeiramente do tempo em que estiveram fora. 

A: E porque eles foram demitidos? 

B: Política, perseguição política. Foi no período da ditadura, elas foram demitidas pela 

facção política aí mudou a política, entrou novo prefeito aí o advogado conseguiu que 

elas retornassem para a mesma escola, para o mesmo cargo, tudo direitinho. E o 

dinheiro foi recebido ano passado. Mas querendo ou não você fica satisfeita que a 

justiça foi feita né?!  

A: Nesse âmbito de influência, nas escolas que você atuou você sentiu o Regime Militar 

atuante? 

B: Olha, eu não senti tanto porque eu trabalhava mais com crianças, então quando você 

trabalha com crianças não tem tanto o impacto. E eu sempre trabalhei em escolas 

pequenas, de educação infantil e ensino fundamental. A mais tempo quando eu era 

criança, na época em que eu morava em Ponte Nova teve muita represália, mas eu tinha 
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uns 9 a 10 anos. Eu lembro da fiscalização que eles faziam, eles trabalhavam muito com 

denúncia. Tinha denúncia, eles iam na casa das pessoas, principalmente meu tio que era 

bancário, então bancários, professores mais de ensino médio, eu acho que eles não 

mexeram muito com professores de ensino fundamental porque tinha essa diferença, 

pelo conteúdo que era ministrado. Então como eu não atuei nessa faixa de ensino eu não 

vi. No MOBRAL foi tranquilo demais da conta, era um projeto do Governo, então eu 

não tive problema exatamente por isso. Agora o fato em si do ensino médio ter mais 

monitoramento como eu estava te falando, os pedagogos, os supervisores, a função foi 

criada exatamente para fiscalizar como o professor dava aula. Na época em que eu 

estudei Pedagogia eu sempre pensei comigo, a escola era mais tecnicista né?! Então 

quando eu estiver atuando eu não vou ter este tipo de trabalho, porque eu acho que o 

pedagogo ele tem que ser a ponte, tem que ser aquele que vai nortear tanto o trabalho do 

aluno quanto o trabalho do professor. E não ser aquele olho, ouvido, mas só que 

infelizmente teve, mas de uma forma direta eu não participei. 

A: Você participou de algum movimento estudantil? 

B: Não, porque eu sempre trabalhei e estudei então eu não tinha tempo. Sempre estudei 

em escola particular e isso era mais de escolas públicas. Meu pai falava isso era 

bagunça, que não queria me ver no meio de bagunça. 

A: Professora Maria, agradeço sua participação, contribuiu muito para minha pesquisa. 

B: De nada, que isso. 
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Apêndice 6: Iconografia da pesquisa 

*As fotos que constam nesta pesquisa são do arquivo pessoal da autora.  

 

 

 

Praça Minas Gerais, um dos ícones representativos da cidade de Mariana-MG. 

 

 

 

 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto. Campus que 

agrega o Programa de Pós-Graduação em Educação e o Grupo de Pesquisa Formação e 

Profissão Docente (FOPROFI).  
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Casa de Cultura- Academia Marianense de Letras. Localizada na Rua Frei Durão nº84 em 

Mariana-MG. Prédio erguido em 1730.   

 

 

 

Colégio Providência situado à Rua Dom Silvério, 161, Centro, Mariana/Minas Gerais é mantido 

pela Associação São Vicente de Paulo, no Brasil, Província de Belo Horizonte. Foi fundado em 

1850, por Dom Antônio Ferreira Viçoso, então Bispo de Mariana. 
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Autorização da Secretaria de Segurança Pública dada ao professor Rafael Arcanjo dos Santos 

para a realização de uma serenata nas ruas de Mariana-MG em 1972. 
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Livro utilizado pelo professor Rafael Arcanjo dos Santos para ministrar a disciplina de Moral e 

Cívica ao longo dos anos em que lecionou.  
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Conteúdos trabalhados ao longo da disciplina de Moral e Cívica ministrada pelo professor 

Rafael Arcanjo dos Santos.  
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Conteúdos trabalhados ao longo da disciplina de Moral e Cívica ministrada pelo professor 

Rafael Arcanjo dos Santos.  
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Conteúdos trabalhados ao longo da disciplina de Moral e Cívica ministrada pelo professor 

Rafael Arcanjo dos Santos.  
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Livro utilizado pelo professor Rafael Arcanjo dos Santos para ministrar a disciplina de 

Organização Social e Política Brasileira ao longo dos anos em que lecionou.  
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Conteúdos trabalhados ao longo da disciplina de Organização Social e Política Brasileira 

ministrada pelo professor Rafael Arcanjo dos Santos.  
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Conteúdos trabalhados ao longo da disciplina de Organização Social e Política Brasileira 

ministrada pelo professor Rafael Arcanjo dos Santos.  

 

 

 




