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PARA
(RE)ATIVAÇÃO
DE
MEMÓRIAS:
PALAVRAS DOS ORGANIZADORES...
Este E-book, intitulado “Memórias sobre si: deslocamentos pessoais,
profissionais e acadêmicos de mestrandos/as do ProfEPT/Ifal”, reúne 24
memoriais de mestrandos/as ingressantes na turma 2021.1, em abril de 2021.
A proposição deste trabalho surgiu na disciplina “Seminário de Pesquisa” a fim
de que, como vimos realizando convencionalmente, os/as mestrandos/as
pudessem relatar um pouco sobre as suas experiências pessoais, profissionais
e acadêmicas para, a partir dos seus percursos e suas trajetórias, o grupo de
professores/as permanentes do ProfEPT/Ifal possam já, a partir de um intento
de investigação, ter a dimensão dos objetos de estudo, e por extensão do
Produtos Educacionais, para, assim, proceder ao início das orientações, com
base na distribuição de 02 orientandos/as por cada orientador/a.
Em muitos dos escritos, pode-se evidenciar a garra e a dedicação com
que cada um/a, desde os momentos da tenra infância, ainda como estudantes
da educação infantil e também da educação básica, tiveram de lançar para se
chegar à pós-graduação stricto sensu. Histórias essas que, em muito, se
entrecruzam e, em meio à diversidade, faz com que o grupo se torne uma
unidade na tessitura das relações que se amalgamam fazendo com que as
suas histórias de vida sejam como retalhos que, parte a parte, ganham sentido
no convívio, na partilha, no contato com a pluralidade de ideia e, sobretudo, de
forma mais ou menos tardia, pela abnegada vontade de dar prosseguimento
aos estudos, especialmente, em nível de pós-graduação.
Sujeitos esses que constroem as suas histórias a partir de laços
afetivos que são estabelecidos entre escola e vida, no anseio de, em grande
monta, contribuir para a mudança de indicadores tão amargos nos entornos de
onde vêm e de onde convivem. Mudanças que não somente demandam
modificações geofísicas, mas, principalmente, no campo das ideologias, da
primazia por tempos menos pesados em que trabalhadores/as, inseridos/as
num Programa de Pós-Graduação Profissional, como é o caso do ProfEPT/Ifal,
na Instituição Associada Campus Benedito Bentes, possam ter a certeza de
que o conhecimento produzido nesses espaços será reverberado a práticas
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mais consistentes no âmbito do Ensino Médio Integrado na Rede Federal de
Ensino.
Nas memorias refeitas – revisitadas – reconhece-se, por meio dos
escritos, um misto de emoções e de perseverança durante todo o percurso
memorialístico. As narrativas com esse teor visam justamente a isso: munir o
leitor de um enredo que traz enlaces marcantes entre o passado e o presente
na prospecção para o futuro – que certamente está, nesse sentido, os títulos
de mestres/as em EPT pelo ProfEPT/Ifal.
Falar sobre si torna, possivelmente, um dos exercícios mnemônicos
mais agradáveis que se pode conceber/executar. Por meio dele, visitamos
pessoas, contextos, situações que, sem elas/eles, por vezes, não nos
constituiríamos como tais no presente momento. Ademais, lançar mão das
nossas histórias a fim de que outros/as possam não somente apreciá-las, mas,
em alguma medida, possam também participar delas, é de uma grandeza
sublime.
Obviamente, para a proposta lançada, os textos foram apresentados
a contento, sem que houvesse, além das normas atinentes à feitura do texto
acadêmico, uma forma rígida de escrita, fazendo com que o/a autor/a
trouxesse aquilo que lhe melhor fosse na construção dos seus enredos a esta
etapa de atuação acadêmico-profissional; ao tempo em que possa contribuir
para que futuros/as mestrandos/as possam, ao visitar tais memórias, sentir-se
motivados/as em suas escritas, bem como em suas projeções acadêmicoprofissionais.
Por fim, este trabalho representa o esforço coletivo de todos/as que
integram o ProfEPT/Ifal, desde os/as mestres/as egressos/as da turma 2018,
passando por parte de egressos/as da turma 2019 e pelos/as estudantes das
turmas 2019 e 2021, além do trabalho de muito empenho e de extrema
dedicação dos 12 docentes permanentes que integram a Instituição Associada
Ifal, Campus Benedito Bentes, num Programa em Rede da magnitude e da
importância do nosso Mestrado. Somos, de fato, constituídos na condição de
organizadores, docentes e discentes, por fios que são entrelaçados no
deslocamento entre experiências, sobretudo, teórico-práticas, entre o pessoal,
o profissional e o acadêmico. Certamente, esses fios que aqui são narrados
-8-

não serão mais os mesmos na medida em que os revisitarmos. Que estejamos
sempre abertos a novas memórias, a novos enredos.
Desejamos ótimas leituras a todos/as,
Prof.Dr. Ricardo Jorge de Sousa Cavalcanti (ProfEPT/Ifal)
Prof.Dr. Nelson Vieira da Silva Meirelles (ProfEPT/Ifal)
Maceió/ AL - Verão de 2022.
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Capítulo 1
DO CEFET AO IFAL:
UM ELO ENTRE COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E
ARTES
Acássia Deliê1

INTRODUÇÃO
Para narrar a minha história com justiça, é preciso narrar antes a
história das mulheres que vieram antes de mim. E, depois, perceber como a
educação tem sido um fio condutor da minha vida.
A exigência deste memorial para o ProfEPT (Mestrado Profissional em
Educação Profissional e Tecnológica) me deu a oportunidade de revisitar parte
da minha história ancestral para elaborar a minha própria história. Minha
ligação com a Educação começa antes de mim e ganha novos contornos com
meu amadurecimento como mulher. Explico também como cheguei aos
campos da Comunicação e, mais recentemente, das Artes, construindo assim
os três pilares da minha vida profissional.
1. AS MULHERES ANTES DE MIM
Minha bisavó materna era uma mulher da roça, no interior de
Pernambuco. Casou e teve 21 filhos, doze dos quais morreram ainda criança
por questões de saúde. A 19ª criança cresceu e se tornou minha avó, I..
Privada de estudar pelo pai, ela encerrou os estudos que tanto amava na
quarta série do Ensino Fundamental e, aos 14 anos de idade, fugiu da roça
para trabalhar em casa de classe média, na capital Recife. Com 22 anos, se
casou com meu avô e, já em Maceió, teve quatro filhos, dois homens e duas
mulheres. A segunda filha se tornou minha mãe.

Mestranda no Curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em
Rede (ProfEPT), no Instituto Federal de Alagoas – IFAL, Campus Benedito Bentes.

1
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Ela também lutou para estudar. Quando meus avós se mudaram para
o interior de Alagoas, minha mãe seguiu os estudos por lá, na zona rural de
Coruripe, se tornando uma das poucas mulheres da região com formação
técnica em Contabilidade. Também se destacou pela habilidade na técnica da
datilografia e foi logo contratada pelo escritório da usina local. Aos 18 anos,
conheceu meu genitor e, logo após meu nascimento, diante do conturbado
casamento, divorciou-se e mudou para o município de Campo Alegre, no
Agreste.
E foi em Campo Alegre que vivi minha primeira infância, onde comecei
a tomar consciência da vida e onde começou a minha própria história com a
Educação.
2. INFÂNCIA, DO INTERIOR À PERIFERIA
Contam minha mãe e minha avó que comecei a estudar aos 2,5 anos
de idade, por insistência minha. Iniciei a alfabetização na Escolinha Recanto
Feliz, sob os cuidados da “Tia” Valdenir. Ainda lembro do cheiro do
mimeógrafo, do biscoito waffle do recreio e do medo do “doido da rua”,
memória que trago no livro-reportagem Por Trás dos Muros (2010)2. Aos três
anos, já lia as pequenas legendas na TV de 14 polegadas, preto e branco, que
ficava no canto da sala de casa.
Aos cinco anos, já com dois irmãos, vim com a família para Maceió.
No bairro do Clima Bom, periferia na parte alta da cidade, vivi o restante da
infância e a adolescência. É importante lembrar aqui a contribuição de uma
professora do Ensino Fundamental, de quem infelizmente não me recordo o
nome. Um dia, ela me presenteou com dois paradidáticos, os quais guardo
com carinho até hoje. Um deles, Reportagem Mortal, me apresentou à primeira
jornalista em uma ficção. O outro, O Diário de Ana Cristina, começou a descer
os véus do dogmatismo religioso.
Não faz muito tempo eu fazia críticas severas a dona Neide, a
professora de História, zangada por ter de suportar a fumaça
do cigarro dela, quando me aproximava da mesa para pedir
uma explicação. Só porque fumava e era desquitada, eu
2

DELIÊ, Acássia. Por Trás dos Muros. Rio de Janeiro: Multifoco, 2010.
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pensava cobras e lagartos a respeito dela. Jesus Cristo, como
eu era preconceituosa! (LEAL, 1997)3

3. EU, ESTUDANTE NO CEFET-AL
Em 2002, fui aprovada no Exame de Seleção para cursar o Ensino
Médio no então Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas (CefetAL), hoje Ifal. Na mesma época, vivi o processo de aceitação da minha
homossexualidade. As vivências com realidades diversas e as inúmeras
oportunidades de aprendizados no Cefet-AL foram fundamentais para o meu
desenvolvimento técnico e humano.
No Cefet-AL, aprendi programação básica e ganhei meu primeiro
computador, após vencer um concurso de redação nacional. Concorri ao
Grêmio Estudantil Edson Luís e pude experimentar pela primeira vez uma
disputa política. Muitas outras viriam depois. Descobri os programas de
assistência estudantil e como eles seriam importantes para que eu, de família
pobre, conseguisse permanecer nos estudos. E alguns dos meus melhores
amigos até hoje conheci naquela época.
Lá também tive meus primeiros contatos com a comunicação social.
Junto com um grupo de amigos, criei o jornalzinho Aliás!, onde fazíamos
críticas à administração da escola e dávamos vazão aos nossos pensamentos
juvenis sobre a vida. Conhecer um jornalista profissional, Gerônimo Vicente,
então lotado no Cefet Maceió e hoje meu colega de ProfEPT, também foi
fundamental nesse percurso.
Eu era fascinada pelas artes cênicas. A pouca orientação para as
práticas artísticas, associadas à enorme cobrança social para a escolha de um
curso universitário, porém, me afastaram do teatro. A equipe de Psicologia da
escola me ajudou a identificar outras áreas de identificação, incluindo aqui a
Comunicação. E assim prestei vestibular e fui aprovada no curso de
bacharelado em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, na
Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

3

LEAL, José Carlos. O Diário de Ana Cristina. Belo Horizonte: Lê, 1997.
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4. A TRAJETÓRIA UNIVERSITÁRIA
Na Ufal, de 2005 a 2009, novamente o acesso à assistência estudantil
garantiu minha permanência, quando uma jovem pobre se vê na escolha entre
estudar ou trabalhar para ajudar a família. Disputei o Diretório Acadêmico
Freitas Neto (Dafn) e participei dos debates sobre as Reformas que marcaram
a época. No segundo ano, conheci minha primeira esposa, com quem vivi
durante quase uma década.
Com o prof. Dr. Pedro Nunes, fiz extensão no projeto Xique-Xique, no
interior da Paraíba. Representei Alagoas na Revista Viração, ONG que me
apresentou a São Paulo-SP. Organizei encontros de comunicação em Maceió,
viajei para congressos, participei do grupo de estudos em Estética e
Comunicação, com o prof. Dr. Ronaldo Bispo, e escrevi para o jornallaboratório Ou Seja. Pude viver a universidade junto com uma turma ávida a
conhecer o mundo e debater suas contradições.
Para o TCC, escolhi pesquisar a saúde mental, motivada por
experiências familiares. Fundamentada nos estudos de Edvaldo Pereira Lima
(1995)4, orientada pelo prof. Dr. Antônio Freitas e coorientada pela jornalista
Carla Serqueira, escrevi Por Trás dos Muros, ambientado no único hospital
psiquiátrico público de Alagoas, o Hospital Escola Portugal Ramalho. A obra
venceu o Prêmio Expocom Brasil 2009, da Sociedade Brasileira de Estudos
Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), na categoria melhor livroreportagem, sendo publicada em 2010 pela Editora Multifoco. Por este livro,
mais tarde eu participaria de aulas e quatro bancas de TCC no curso de
Jornalismo da UFAL, a convite da profa. Dra. Magnólia Rejane.
Nos dois últimos anos da faculdade, me dediquei à busca por estágios
na área de Comunicação. Estagiei na assessoria do Sindicato dos Urbanitários
de Alagoas; na assessoria do Sebrae-AL; na Secretaria de Comunicação do
município de Maceió; na TV Pajuçara e no jornal Gazeta de Alagoas.

LIMA, Edvaldo Pereira. Páginas Ampliadas: o livro-reportagem como extensão do jornalismo
e da literatura. São Paulo: Manole, 1995.
4
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5. A ENTRADA NO MUNDO DO TRABALHO
Minhas primeiras reportagens como jornalista profissional foram
publicadas no jornal Gazeta de Alagoas, em 2009. Depois, assumi a
Comunicação da Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas (Seinfra),
de 2010 a 2014. Foi a minha primeira experiência como servidora pública,
então comissionada. Paralelamente, de 2012 a 2013, fui repórter no portal
TNH1, da TV Pajuçara, filiada à Rede Record, e escrevi reportagens para a
Revista Graciliano, da Imprensa Oficial de Alagoas. Meus trabalhos como
repórter foram finalistas e vencedores de prêmios jornalísticos locais e
nacionais. Em 2014, optei por conhecer a assessoria de comunicação política
em uma campanha eleitoral para o governo estadual.
Com quatro anos de trabalho profissional, de um lado eu tinha um
salário que me permitia suprir as necessidades básicas. De outro, as
contradições e as desigualdades socioeconômicas começaram a me
incomodar mais do que nunca. Eu chegava ao meu segundo ano de percurso
na psicanálise lacaniana, o trabalho na assessoria política não me satisfazia e
meu primeiro casamento chegava ao fim. Nesse contexto, após as eleições de
2014, me desliguei de todos os trabalhos, juntei minhas economias e viajei
para um intercâmbio em Dublin, capital da Irlanda.
6. O INTERCÂMBIO EM DUBLIN
Em Dublin, ano de 2015, comecei a tomar consciência de gênero, raça
e classe. Branca aqui, latina lá. Classe média aqui, pobre lá. Cidadã aqui,
imigrante lá. Profissional aqui, subempregada lá. Estabilizada aqui, sem prumo
lá. Adaptada aqui, sem rumo lá. Viver em um país estranho, com idioma e
cultura estranhos, foi difícil, mas fundamental para derrubar muros. Contei,
para isso, também com a psicanálise e com os feminismos. "Não desejo que
tenham poder sobre os homens, mas sobre si mesmas", como escreveu Mary
Wollstonecraft em 1972 (Boitempo, 2016)5, em Reivindicação dos Direitos da
Mulher. Uma jornada dolorosa e transformadora.
WOLLSTONECRAFT, Mary. Reivindicação dos direitos da mulher. São Paulo: Boitempo,
2016.
5
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Lá, adquiri o hábito de me locomover a pé e de bicicleta e comecei a
me interessar por urbanismo e mobilidade urbana. Experimentei viver em uma
cidade sem medo de assaltos e refleti sobre a relação dessa experiência com
as políticas públicas que garantem direitos básicos aos mais pobres.
Acompanhei de longe o início do processo do impeachment da presidente
Dilma Rousseff e da operação Lava-Jato e como eles eram questionados pelo
povo europeu. Também participei da cobertura jornalística, com o coletivo
brasileiro Jornalistas Livres, da histórica campanha pelo casamento gay na
Irlanda, primeiro país do mundo a mudar sua Constituição para tal. Na época,
conheci minha segunda esposa e, com ela, outros países do continente.
No décimo mês do intercâmbio, fui chamada pelo Ifal a tomar posse
no cargo de Jornalista, pelo concurso que havia sido aprovada anos antes.
Minha nova esposa, paulistana, desejava morar no Nordeste e eu já sentia
muita saudade do Brasil. Assim, decidimos retornar ao país e morar em
Maceió.
7. EU, SERVIDORA NO IFAL
Meu retorno a Maceió foi também meu retorno ao Ifal. Agora servidora
técnica-administrativa, tenho a oportunidade de retribuir o que a educação
pública me proporcionou. Ao assumir o inédito cargo de jornalista no Campus
Marechal Deodoro, em 2015, enfrentei o desafio de mostrar à comunidade
escolar a importância da comunicação institucional. No Ifal, tenho construído
minha trajetória unindo comunicação e artes, especialmente o audiovisual.
Em 2017, recebemos a primeira estudante surda no Campus e não
havia intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) na instituição. No
âmbito da Comunicação, com apoio de outros setores da escola, organizei o
projeto Escola em Libras. Produzimos videoclipes em Libras, com apoio de
artistas alagoanos, que ajudaram a dar visibilidade à necessidade do
acolhimento e da contratação de intérpretes, contribuindo com a permanência
da aluna na escola. O projeto foi meu estudo de caso no TCC da
Especialização em Jornalismo Digital, pela Estácio. Também se transformou
em banner e artigo, apresentados em congressos.
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Em 2017 e 2018, também desenvolvi o projeto de extensão
Observatório da Mobilidade Urbana, para debater o tema em Marechal
Deodoro. Em 2020, fui convidada a montar o núcleo de audiovisual na Reitoria
do Ifal, onde continuo até aqui.
8. CINEMA, TEATRO E O PROFEPT
Sigo buscando alimentar minha vida criativa. Em 2018, produzi meu
primeiro documentário, Admirável Mundo Destro, sobre a vida de pessoas
canhotas, selecionado para 11 festivais. Também dedico parte do meu tempo
livre a trabalhos voluntários na área cultural. Escrevi para a plataforma
audiovisual Alagoar, mediei debates na Mostra Sururu de Cinema Alagoano
em 2019 e 2020, realizei oficina de produção de videoclipes de baixo custo no
interior de Alagoas e fui voluntária no Ateliê Ambrosina, ONG que oferece
cursos gratuitos para meninas no bairro do Pontal.
E novas jornadas começaram em 2021, com a aprovação em dois
cursos importantes. O primeiro foi o curso técnico em Arte Dramática, pela
Escola Técnica de Artes da Ufal, interrompido em virtude do segundo: o
Mestrado ProfEPT, que está me trazendo uma base teórica essencial sobre
trabalho e educação. Para mim, como educadora, é mais um degrau na busca
por uma educação transformadora.
Compete, porém, aos educadores lutar para abrir caminhos
(escolas) mais apropriados e eficientes, a fim de que todos
alcancem a liberdade que o atual momento de evolução da
história possibilita. Em outras palavras, o educador não pode
jamais perder de vista o horizonte de liberdade plena, concreta
e imanente como objetivo fundamental da educação
(NOSELLA, 2007).6

NOSELLA, Paolo. Trabalho e perspectivas de formação dos trabalhadores: para além da
formação politécnica. In: Revista Brasileira de Educação (v. 12, n. 34), 2007.
6
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Capítulo 2
MEMÓRIAS E REFLEXÕES:
Trajetória pessoal, acadêmica e profissional
Fabrício William da Cunha7

A produção deste memorial, primeiramente, demonstrou-se ser um
grande desafio, à medida que se trata de uma reflexão descritiva e auto
bibliográfica, a busca de fatos cronológicos relevantes da minha vida. Além de
uma análise crítica destes acontecimentos na área pessoal, profissional e
acadêmica. Nesse contexto, apresento todas as emoções e todas as
experiências vivenciadas ao longo dessa trajetória, com a contextualização
clara e concisa do caminho que percorremos do início até este momento. De
uma forma bem tocante e sensível as emoções sofridas em cada época assim
como também a conquista vivenciada e também as frustrações durante esse
processo.
1. FORMAÇÃO FAMILIAR E BREVE RELATO PESSOAL
Nascido em Maceió, filho mais novo de uma família formada por mais
quatro irmãos. Criado em um ambiente familiar muito acolhedor onde nunca
faltou: amor e carinho. Porém numa casa muito humilde, localizada em um
bairro na periferia de Maceió. Como em todas as famílias, na qual a mãe sai
para o trabalho e os filhos ficam sob a responsabilidade dos demais, mas
especificamente o filho mais velho, o qual sempre incentivou os estudos e nos
afastando das diversas armadilhas que o mundo proporciona e as más
amizades.

Mestrando no Curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em
Rede (ProfEPT), no Instituto Federal de Alagoas – IFAL, Campus Benedito Bentes.

7
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2. CONCILIAÇÃO
ACADÊMICA

DA

VIDA

PROFISSIONAL

E

Sendo, dessa forma, de uma família muito humilde, para que pudesse
ter uma melhoria na qualidade de vida, tivemos como objetivo os estudos e a
partir daí por incentivo familiar e também por interesse próprio fui buscar
melhoria dentro da educação. No ano de 1999, iniciei nessa trajetória no
ensino médio, no antigo CEFET - Centro Federal de Educação Tecnológica de
Alagoas, naquela época tínhamos que prestar um curso técnico para
realização concomitante com o ensino médio, no qual, a minha opção foi pelo
Curso Técnico de Eletrônica. Nesta escolha, abriram-se portas para meu
primeiro processo de seleção de estágio e, a partir deste, outros processos
vieram, e também o primeiro emprego. Minha formação técnica permitiu
trabalhar em outras empresas de telecomunicações. Nesse período fui
aprovado no vestibular para o curso de graduação em Ciências Contábeis, na
Universidade Federal de Alagoas, sendo esta área também assim como
telecomunicações e informática, as que considero serem mais relevantes
nesta trajetória. No curso de ciências contábeis, a primeiro momento, percebi
que era uma área de meu interesse, mesmo que a princípio não vislumbrava
a área de contabilidade devido aos trabalhos técnicos, mas com o passar do
tempo percebi que também, despertara grande interesse, não apenas de atuar
como contador, mas como auditor e perito de peças contábeis.
Durante a graduação tive que dividir em quase em sua totalidade, o
período entre estudos e o trabalho já que a universidade exige recursos para
que eu pudesse dar andamento, e ajudar financeiramente em casa. Em 2009,
com um atraso no calendário acadêmico consegui concluir o curso de Ciências
Contábeis ainda atuando como técnico de Telecomunicações. Meu trabalho
de conclusão de curso na graduação abordou a temática de uma área que na
época, não tínhamos muito estudo sobre ela. Para trabalhar a temática
utilizamos como metodologia da pesquisa a consulta a fontes bibliográficas,
poucos materiais disponíveis tinham na internet. Então ela se deu totalmente
por uma pesquisa bibliográfica, como tema: Custos ambientais frente a ética e
a responsabilidade social para Micro e Pequenas Empresas”. Neste ponto
direcionei uma pesquisa para Micro e Pequenas empresa, porque até então,
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naquela época, a gente tinha conhecimento que apenas grandes empresas
poderiam investir em políticas ambientais e projetos de responsabilidade
social. Dessa forma, esse trabalho foi voltado para isso. Este, foi um marco,
para trabalhar tanto a metodologia, quanto à forma de pesquisa, a partir deste
foi um grande propulsor para vislumbrar trabalhos maiores na educação. Em
2009, com o término da graduação prestei vestibular, novamente, agora para
o curso de Sistemas de Informação, no qual fui aprovado também. Cursei até
o quarto período entre a graduação, a vida acadêmica e profissional,
novamente, tive que durante os estudos, trabalhar. Neste período trabalhei no
IBGE, entre 2010 e 2011.
A vida acadêmica na graduação ficou pausada no curso de graduação
em Sistemas de Informação, pois em 2013 inicializei uma pós-graduação na
área de auditoria, perícia e contabilidade, pela Unopar - Universidade Norte do
Paraná onde conclui em 2015. Na pós-graduação, mais uma vez, houve
apresentação de trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa na área de
contabilidade, onde por sugestão do orientador durante nossa entrevista,
escolhemos o tema: “As demonstrações contábeis como instrumento de
análise da situação econômico-financeira das empresas do setor ISE” que é o
Índice de Sustentabilidade Empresarial. Muitas empresas são analisadas por
investidores que buscam observar seus indicadores, dentre eles este índice,
que permite avaliar uma empresa se ela é rentável a médio e longo prazo. Em
2013, surgiu uma nova oferta de emprego para trabalhar com revenda de
software de contabilidade, denominado, Sistema Domínio, no qual
trabalhávamos com revenda, treinamento e suporte, além de confeccionar
peças contábeis personalizadas para as empresas.
Apesar de ter terminado a gradação em 2009, a contabilidade nunca
foi deixar de lado, pois sempre esteve presente na minha vida e com este
trabalho adquirir experiência prática da área Contábil. Entre 2013 e 2014,
recebi uma oportunidade para trabalhar, como técnico na empresa NET
Telecomunicações S. A. que presta serviços de internet, telefonia e TV a cabo,
que possibilitou também um grande salto, uma valorização profissional. Tendo
em vista ser uma empresa líder no segmento. Então, com a convocação do
concurso do IFPE, foi necessário pedir desligamento e seguir os rumos para o
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Instituto Federal de Pernambuco, devido a aprovação em concurso público
para participar do quadro do IFPE Campus Vitória de Santo Antão.
Considere este um ponto para ser o Marco na minha vida acadêmica,
a nomeação para o IFPE Campus Vitória, pois trouxe para minha vida a
Educação e seus ramos, ensino pesquisa e extensão. Trabalhar na área da
educação sempre foi um sonho, e assim costumo dizer que “a educação
transformou a minha vida” e foi a partir daí que me apaixonei pela área de
educação.
3. CAPACITAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL
Em 2007, iniciei minha trajetória na capacitação e qualificação, com o
curso bíblico, por se tratar de ser evangélico e a religião, sempre trouxe para
mim muito aprendizado. Agradecer, primeiramente, a Deus sobre todas as
coisas pelo que Ele tem feito em minha vida, na vida da minha família e a partir
desse momento surgiu o interesse de fazer um curso bíblico e aprender mais
da palavra de Deus.
Após o término do curso de graduação, tive a oportunidade de fazer
outros cursos de interesse na área técnica e aperfeiçoamento e também
visando a capacitação na área de contabilidade, em 2011, participei da seleção
do exame de suficiência para aquisição do registro contábil e tendo sido
aprovado na primeira tentativa. Participei também de cursos na área de
contabilidade visando capacitar e enriquecer o conhecimento durante a
graduação, visando também, o processo de trabalhar e concentrar os estudos
para prestar concurso público. Como, no item anterior, cito na atividade
profissional o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de
Pernambuco - Campus Vitória de Santo Antão quem despertou, assim
considero o amor pela educação. O Instituto trouxe para minha realidade essa
paixão pela educação; paixão em trabalhar investigando como funciona a
educação, não só apenas, nos moldes da teoria, mas também do ensino.
Então, a partir de 2014 passei a ter muitos cursos direcionados a área
da educação, o primeiro que tive foi de ambientação para novos servidores no
IFPE; a área de integração do ensino médio e tecnológico, além dos cursos de
técnicos concomitantes e agora de nível superior. Conheci a dimensão e o
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desenvolvimento dos institutos federais passando de Escola Técnicas, dos
Centros Federais e chegando aos dias atuais para os Institutos Federais. Foi
muito importante conhecer também um pouco mais da história do IFPE. Assim
como trabalhar na comissão própria de avaliação – CPA do IFPE, onde atuei
como secretário e membro da comissão, pude enriquecer os conhecimentos
na área de educação e pesquisa de acompanhamento.
4. PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS
Em 2015 até 2016, fui convidado pelo coordenador a participar do
programa de um grupo de pesquisa onde tínhamos a participação de discentes
de especialização, da graduação de docentes e técnicos administrativos.
Nesse grupo aprendemos a abordagem de trabalhar com os dados para
análise, e especificamente no grupo de pesquisa em avaliação e política
educacional – GEPAPE, a gente estudava e pesquisava as políticas
educacionais e o desenho de práticas avaliativas na educação superior. Além
disso, na educação profissional técnica e tecnológica e na educação básica a
nível de ensino médio da investigação crítica e análise da produção de
conhecimento a respeito da teoria, desenho, implementação e a prática de
distintos objetos de avaliação articulados com o processo de planejamento
organização e gestão da educação. Deixo aqui a relevante experiência que
tive com este grupo, porque até então não tinha um conhecimento que o
técnico ele poderia participar de produção de grupos de pesquisa e produção
de artigos e a participação nesse grupo de pesquisa abriram portas e trouxe
também um enorme conhecimento. Foi por meio deste grupo que pude
participar da publicação de um e-book, um livro digital, onde o trabalho
desempenhado com avaliação, a experiência aplicada ao estudo dentro da
atuação da Comissão Própria de Avaliação no IFPE, proporcionou a produção
do meu primeiro Capítulo de livro compartilhado com demais colegas, no qual
foi intitulado como: avaliação institucional: a interface entre a gestão e a
comunidade universitária para promoção da qualidade social da IES, esse
capítulo ele visa certa aplicação da avaliação da instituição para diagnósticos
em pontos onde há a necessidade da gestão trabalhar em favor de uma
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melhoria da comunidade Universitária e da qualidade social é a promoção da
qualidade social da instituição.
Durante esse período em que estive no IFPE, também por incentivo
de muitos docentes, que viram em mim à possibilidade de crescimento na área
da educação. Realizei a apresentação dos primeiros trabalhos, estes que eram
da minha rotina diária. E confesso que foi a partir daí também, que vi que o
que fazia no dia a dia poderia enriquecer meu currículo, então apresentei um
trabalho da avaliação institucional interna. Onde a gente estudou nele o caso
da CPA do Instituto Federal de Pernambuco. Este trabalho foi apresentado em
um seminário promovido pelo grupo de pesquisa e pudemos apresentar a
forma com que a CPA do IFPE era atuante e de que forma se trabalhava.
Outro trabalho foi realizado na coleta de informações do sistema
acadêmico, onde a gente pode diagnosticar o perfil do nosso alunado, alguns
pontos e períodos ocorrem a retenção. Foi diagnosticado que nas séries
iniciais, nos períodos iniciais a evasão era elevada dentro da instituição.
Também nesse mesmo evento, no Encontro Pedagógico, apresentei o sistema
q-acadêmico, trabalho que fiz para poder mostrar aos professores, docentes e
depois aos alunos a forma do preenchimento correto de um controle de registro
acadêmico; de um controle de presença por parte dos docentes e o uso do
sistema por meio dos alunos, que puderam visualizar seu perfil discente. E
também mostrar e treinar de uma forma bem breve, o sistema acadêmico, para
que só assim ser alimentado da forma correta e reportar relatórios com
informações fidedignas.
Em 2014 quando entrei no IFPE, fui convidado a apresentar um
trabalho, para concorrer às bolsas de extensão para formar um grupo de
pesquisa e alguns trabalhos aquela Pró-Reitoria, no evento comum no IFPE,
apresentei em forma de artigo também um tema denominado: as
demonstrações contábeis como instrumento de análise da situação econômica
financeira das empresas do setor e a gestão estratégica de impactos
ambientais para a conservação dos recursos naturais ambos foram
apresentados, porém pela classificação, não foram contemplados, mas não
desisti, mesmo assim dei continuidade a elaborar outro trabalho
Apresentei dois trabalhos, duas produções na qual uma foi análise do
projeto político pedagógico apresentado principalmente na forma oral. Mais
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recentemente tivemos duas Produções de produtos educacionais em 2019 e
2020 que foi a organização e produção dos anais de um evento essa
experiência tive na Universidade Federal de Alagoas onde acompanhei o
programa de monitoria da instituição que tem mais de 35 anos.
5. FUTURO NA EDUCAÇÃO
Encerro este memorial com o objetivo de dar continuidade a esta
trajetória na educação, não apenas por ser um admirador deste caminho, mas
como parte deste processo educativo e transformador, pois assumo este papel
de fortalecer a educação como alicerce para novas descobertas
transformadoras, proporcionando oportunidades, independe de quer que seja.
Continuarei sonhando e realizando estudos nesta área com o proposito
também de aperfeiçoar-me cada vez mais, nesse caminho de descobertas
como é a vida de um pesquisador-educador.
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Capítulo 3
MEMÓRIAS DE UMA PROFESSORA EM
PROCESSO FORMATIVO: RELATOS DE UMA
TRAJETÓRIA
Marici Lopes da Silva8
“[...] As coisas tangíveis
tornam-se insensíveis
à palma da mão.
Mas as coisas findas,
muito mais que lindas,
essas ficarão.”
Carlos Drummond de Andrade

INTRODUÇÃO
Este Memorial Acadêmico surgiu de uma solicitação do componente
curricular Seminário de Pesquisa do Profept-Ifal Turma 2021.1, com o
propósito de subsidiar os orientadores na escolha de seus orientandos. Para
isso, fomos incumbidos de escrever sobre nossas experiências de vida no
âmbito acadêmico e profissional e, de certa forma, pessoal, uma vez que são
esferas que dificilmente se dissociam e por isso se entrecruzam nesta
trajetória. Além disso, também se faz necessário pontuar nesta narrativa nosso
interesse de pesquisa na formação na qual estamos inseridos (FERNANDES
& LIMA, 2019, p.11).
Antes de iniciar a viagem ao túnel do tempo para buscar os fatos e
selecionar os mais relevantes, vale a observação de que escrever sobre
Mestranda em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT) pelo IFAL-Campus
Benedito Bentes. Professora EBTT do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) – Campus Rio
Largo.
8

- 27 -

nossas memórias não é algo simples, pois ao iniciar o processo de reflexão e
escrita, os acontecimentos do passado ressurgem, suscitando lembranças que
envolvem emoções positivas e negativas.
Feitas as considerações, irei, então, iniciar esta narrativa, buscando
de forma objetiva relatar os principais eventos, dentre tantos, que construíram
este caminhar até agora.
PEQUENA BIOGRAFIA
Sou Marici Lopes da Silva. Nasci em Maceió no dia 21 de outubro de
1977. Apenas nasci em Maceió, mas sou riolarguense de geração. Sempre
morei em Rio Largo, e foi aqui que iniciei minha formação escolar.
Meus pais foram funcionários públicos, era assim a denominação. Meu
pai, Divaci Gomes da Silva (in memorian), carpinteiro por profissão e,
posteriormente, servidor concursado do INAMPS, hoje Ministério da Saúde.
Minha mãe, Marluza Lopes da Silva, odontóloga por profissão, nunca exerceu
a mesma, pois não gostava. Formou-se nessa área por imposição do pai. Foi
professora também, e, posteriormente, servidora concursada do IAPI, hoje
INSS. Minha tia, irmã de minha mãe, Marluce Lopes Cavalcante (in memorian),
professora de Língua Portuguesa. Meu tio, Alfredo Lopes Calheiros Filho (in
memorian), foi professor de Matemática, mas era formado em Letras – Inglês,
pelo CESMAC (Centro de Estudos Superiores da Maceió) e foi quem me
ensinou as primeiras palavras em inglês. Tive outros tios e tias, no entanto citei
estes porque eles fizeram parte da minha escolha profissional, que talvez, na
época, eu não tivesse essa consciência, mas hoje refletindo, vejo que a
sementinha já havia sido plantada.
Tive uma infância como a maioria das crianças de interior da época.
Iniciei minha trajetória estudantil no Centro Cultural Infantil, onde fiz o jardim
da infância. Aos seis anos de idade, fiz teste para entrar para a 1ª série no
Grupo Escolar Francisco Leão, que era uma escola estadual muito bem
conceituada na cidade. Passei no teste e estudei lá da 1ª até a 4ª série do 1º
Grau. Quando estava no final da 4ª série, a maioria dos meus/minhas
amigos/as já sabiam que iriam estudar no Colégio Municipal Judith Paiva ou
na Escola Estadual Fernandina Malta. Minha prima-irmã ia estudar no Colégio
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São José em Maceió, onde a mãe dela havia estudado e minha mãe queria
que eu fosse estudar no Colégio Sacramento, onde ela havia estudado. Não
me lembro exatamente o motivo, mas terminei fazendo o teste para ir estudar
no Colégio Marista de Maceió, onde meus tios haviam estudado. Passei e foi
lá que cursei da 5ª série do 1º grau até o 3º ano do 2º grau. Estudei em Maceió
todo esse período, morando em Rio Largo, visto que meus pais trabalhavam
aqui e não tinham interesse em morar em Maceió. Não foi muito fácil, era
cansativo, mas tinham os amigos/as que estudavam em colégios na mesma
cidade, no CEPA, na Escola Técnica, e usávamos todos o ônibus da prefeitura.
Em algumas situações, usávamos o transporte normal ou mesmo o trem.
Então, o que, às vezes, parecia dificuldade, tornava-se festa.
No meio em que eu estudava, especialmente durante o 2º Grau, hoje
Ensino Médio, a maioria dos/as alunos/as já sabia que tinha que escolher um
curso superior, pois éramos preparados para entrar na faculdade. A maioria de
meus/minhas amigos/amigas escolheu cursos ditos de “prestígio” como
Medicina, Direito, Odontologia, Engenharia etc. Eu tinha inclinação para Direito
ou Psicologia.
A ESCOLHA PROFISSIONAL
Como se deu minha escolha profissional? Desde pequena, sempre
gostei muito de línguas. Gostava de Língua Portuguesa, por influência de
minha mãe e minha tia. E me apaixonei perdidamente pela Língua Inglesa!
Comecei a aprender inglês com meu tio Alfredo, que ensinava a mim e a minha
prima na casa de meu avô, antes de cursar a disciplina na escola regular.
Aprendíamos números, nomes de frutas, objetos, especificamente vocabulário
e alguns cumprimentos.
Depois, comecei a ter a disciplina Língua Inglesa na 5ª série do
colégio, mas estudávamos gramática, o famoso verbo to be , e pequenos
textos. Mas, então, veio a adolescência com as músicas e os filmes em inglês
e foi ali que me apaixonei perdidamente pela língua.
Eu queria estudar inglês nos cursinhos de línguas, mas como eu
morava em Rio Largo, ficava complicado frequentar o curso no horário oposto
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ao do colégio, pois tinha que ficar direto em Maceió, eu não tinha onde ficar
para descansar e tomar banho e etc.
Quando eu tinha uns quinze anos de idade, abriram um curso de inglês
aqui em Rio Largo, Challenge English Course, para minha grande alegria.
Convenci a minha mãe a me matricular e iniciei o curso. A partir dali, minha
trajetória profissional começou a se delinear. Foi onde conheci Niedja, que foi
minha professora e me mostrou a possibilidade de cursar Letras, Núbia, irmã
de Niedja, e Raphaella. Posteriormente, viramos parceiras na escola de inglês,
New Challenge English Course, onde tive a oportunidade de ter minha
primeira experiência como professora, convidada por Niedja. Ali, iniciamos
nossa forte amizade até hoje. Todas cursaram Letras- Português/Inglês, na
Universidade Federal de Alagoas- UFAL, não na mesma turma. Fizemos em
períodos diferentes, mas todas pelo exemplo de Niedja, que já era formada,
quando a conheci. Estudei também um período na Cultura Inglesa e na Casa
de Cultura Britânica. Fiz PET e FCE, exames de Cambridge.
Entrei para o curso de Letras na UFAL em 1996, assim que conclui o
Ensino Médio, prestei vestibular e passei. Na UFAL, conheci Antônio Lima, um
grande amigo-irmão, e também grande exemplo para mim e responsável por
me estimular em muitas de minhas conquistas acadêmicas e profissionais.
A TRAJETÓRIA PROFISSIONAL
Comecei a dar aulas de inglês para iniciantes quando terminei o curso
intermediário de inglês, aos dezoito anos, no primeiro ano da faculdade de
Letras. Foi no curso de línguas, New Challenge English Course, em Rio
Largo.
A partir daí, um mundo de oportunidades e experiências começou a se
descortinar. Estudava Letras na UFAL e dava aulas de inglês. Depois, trabalhei
no IBC, colégio e curso, em Maceió, e fiz concurso para as prefeituras de São
Miguel dos Campos, Rio Largo, Messias, e Maceió, e para o Estado. Fui
aprovada em todos. Sempre com Língua Inglesa. Não assumi em todos, pois
precisava comportar a carga horária. Em alguns momentos, dei aula de Língua
Portuguesa, pois quando não fechava o horário, tinha que complementá-lo
com outra disciplina. Também trabalhei no curso de inglês Yázigi, na Ponta
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Verde. Eu gostava de trabalhar nos cursos de línguas, mas eu queria muito
fazer os concursos. A estabilidade me dava mais segurança financeira e
sempre fui orientada por minha mãe nesse sentido e também para ser
independente financeiramente. E assim, fui construindo e pautando minha
trajetória. Durante algum tempo, trabalhei os três horários. Entretanto, cheguei
a um ponto que precisava alavancar profissionalmente e financeiramente. Foi,
quando, Antônio, me falou sobre a expansão dos institutos federais e sobre o
concurso. Então, em 2010, submeti-me ao concurso e passei em 3º lugar. Na
época, eu ainda não havia concluído a Especialização em Língua Estrangeira
Moderna pelo Cesmac. Todavia, como só fui convocada em 2011, deu tempo
de concluí-la e ingressar no IFAL como especialista. Não posso deixar de
mencionar duas pessoas muito importantes, de uma amizade nascida na
graduação e, que se mantém firme até hoje, Glaucivania e Ana Márcia, amigas
que sempre me incentivaram e acreditaram em mim.
Aqui no IFAL, um outro universo, até então desconhecido para mim,
foi descortinado. Participei de projetos de extensão, eventos nacionais, lecionei
na Universidade Aberta do Brasil - UAB, participei/organizei aplicação de
TOEFL, TOEIC e tantos outros eventos. Em 2017, surgiu a oportunidade de
participar do processo seletivo para uma bolsa de estudos de quase três
meses no NOVA- NORTHERN VIRGINIA COMMUNITY COLLEGE, nos EUA.
Fui aprovada, juntamente com a professora Carla Real, na época do Campus
Penedo. No total, foram 75 professores/as dos institutos federais do Brasil.
Vivemos uma experiência inigualável e bastante rica. Foi a partir daí, que
surgiu a ABRALITEC, associação de professores de inglês dos institutos
federais, da qual faço parte como sócia-fundadora.
Ao assumir o cargo no Instituto Federal de Alagoas - IFAL, iniciei no
Campus Murici, onde fiquei até o final de 2014, quando então pedi remoção
para o Campus Rio Largo, onde sempre quis estar, por motivos óbvios e por
querer contribuir e ver minha cidade crescendo e ofertando educação pública
de qualidade para seus habitantes.
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O MESTRADO PROFISSIONAL
Quando estudei na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), não fui
bolsista CNPQ, não tive essa tradição de bolsa de pesquisa. A maioria dos
alunos, como eu, queria concluir o curso e entrar no mercado de trabalho, ou
mesmo já trabalhava. Eu participei de uma bolsa como monitora na Casa de
Cultura Britânica com a professora Márcia Rosetti, o que me enriqueceu
bastante como experiência profissional também.
Eu não tive essa cultura de ingressar imediatamente na pósgraduação. Com o passar dos anos, fui percebendo a necessidade e a
importância de aprofundar os estudos. Então, assisti a algumas disciplinas
como ouvinte e uma como aluna especial, no PPGLL/UFAL. Mas ainda não
me sentia preparada para enfrentar a seleção, por vezes, e por motivos
particulares também, nunca cheguei a fazê-la. Entretanto, tinha grande
interesse na área de Linguística.
O PROFEPT surgiu como uma grande oportunidade para mim. Decidi
fazer a seleção justamente por se tratar de um Mestrado na minha área de
atuação: ensino profissional e técnico. E pra imensa alegria fui aprovada.
Desde que comecei a lecionar no Curso de Informática, agora
informática para a Internet, no Campus Rio Largo, com a disciplina inglês
instrumental, algo me inquieta: verifiquei que há lacunas com relação ao
conteúdo necessário para a formação dos alunos no que concerne à
compreensão de textos da área técnica. Dessa forma, torna-se essencial
promover uma aproximação do léxico utilizado nos componentes curriculares
da área técnica com o de Inglês, proporcionando aos alunos uma formação
mais completa. Entretanto, como a carga horária do componente é curta (40h),
surge, então, a possibilidade de solucionar estas questões com a oferta de um
curso complementar num AVA, que se constituirá como produto educacional.
Com o estudo das disciplinas neste primeiro semestre, especialmente,
Bases Conceituais em Ensino Profissional e Tecnológico e com as reflexões e
o amadurecimento que elas proporcionam, está sendo possível vislumbrar a
necessidade de oferecer aos alunos da Educação Profissional uma formação
para além do mercado de trabalho, contrariando o que preconiza o sistema
capitalista, inserindo-os no mundo do trabalho através do estímulo de um
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pensamento crítico. Para isso, torna-se essencial vincular o estudo do léxico a
uma compreensão textual à luz dos (multi) letramentos.
Assim, pretendo investigar a eficácia de um curso de inglês
complementar para a formação dos alunos para o mundo do trabalho com
vistas a uma maior apropriação do conhecimento técnico e o desenvolvimento
de um pensamento crítico, através de uma aprendizagem mais significativa.
CONCLUSÃO
Como foi dito no início, a tarefa de resgatar as memórias não é
simples. Entretanto, busquei sintetizar neste espaço os eventos mais
marcantes nas esferas acadêmica e profissional, culminando com minha
proposta de pesquisa para esta formação. Espero, ao final de todo este
processo, poder contribuir através da pesquisa e do produto educacional para
a comunidade na qual estou inserida, colaborando positivamente para uma
formação omnilateral dos estudantes do Ensino Profissional.
REFERÊNCIAS
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Capítulo 4
MEMORIAL DE FORMAÇÃO NA TRAJETÓRIA
DO DE UMA ENFERMEIRA DOCENTE
Silvana Medeiros Costa Cavalcante9

1. INTRODUÇÃO
Ao escrever esse memorial, perfazendo o resgate de minha história
pessoal, formativa e profissional, emergiu a preocupação de esquecer algum
dos momentos vividos, das lutas, dos processos formativos e memórias
significativas de minha caminhada pessoal. Por outro lado, ao mesmo tempo
que é um desafio, é uma oportunidade de rememorar partes da minha história
e da trajetória percorrida até esse momento. Segundo Moraes (1992),
“memorial é um retrato crítico do indivíduo visto por múltiplas facetas através
dos tempos, o qual possibilita inferências de suas capacidades.”
2. RELATO HISTÓRICO DE VIDA
Sou Silvana Medeiros Costa Cavalcante, casada há mais de 20 anos
e mãe de casal gêmeos, natural de Palmeira dos Índios, cidade localizada na
região Agreste do estado de Alagoas, onde resido com minha família e da qual
tenho orgulho de ser filha dessa terra, berço histórico da cultura alagoana.
Filha de pecuarista (in memoriam) e de mãe professora, fui criada em uma
família de muitos professores e apesar dessa influência nunca imaginei
exercer a docência.
Na infância, estudei em Colégio de freiras, no Ginásio Sagrada
Família, pertencente a diocese de Palmeira dos Índios, onde permaneci até a
conclusão do ensino fundamental. Considerado um dos melhores colégios
particulares da nossa cidade, o Ginásio Sagrada Família incutia nos alunos o
amor à pátria e o respeito ao próximo e contava com um quadro de professores
Mestranda em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT) pelo IFAL-Campus
Benedito Bentes.
9
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conceituados e rigorosos que mantinham a disciplina e a ordem valorizando a
fé católica. Lembro com carinho de minha primeira professora a tia Neide, que
fazia da escola um lugar prazeroso e serviu de referência na minha vida
profissional.
Durante o ensino médio, cursei o científico durante o período
vespertino e no noturno cursava o de técnico em contabilidade, curso que me
valeu uma seleção para bolsista do Banco do Nordeste onde passei a trabalhar
até o final do curso. Essa experiência, no nível técnico, num primeiro momento
me desmotivou a enfrentar o vestibular, pois a independência financeira com
o trabalho gerou uma acomodação para o estudo. Mas em seguida, no ano
seguinte, prestei vestibular e fui aprovada no curso de Enfermagem da
Universidade Federal de Alagoas -UFAL.
3 TRAJETÓRIA ACADÊMICA
Ingressei na graduação em Enfermagem e Obstetrícia da
Universidade Federal de Alagoas, UFAL no ano de 1993 e me graduei em
1996. Período preenchido por várias experiências de construção pedagógica
através da participação em projetos de extensão, congressos e estágios na
saúde pública e hospitalar.
Cada atividade trazia uma perspectiva diferente do cuidar em saúde,
e não me refiro somente a realização das técnicas práticas da enfermagem,
mas também ao cuidado holístico com o qual compreendi a dimensão
pedagógica da prevenção através de ações educativas e capacitações
realizadas com a equipe de enfermagem e com os pacientes.
Após a formatura, surgiu a oportunidade de trabalhar na Saúde Pública
no município de Paulo Jacinto e recebi um convite para lecionar em um curso
para técnicos e auxiliares de enfermagem. Com a demanda, senti a
necessidade de capacitação pedagógica para exercer o ensino e cursei minha
primeira especialização voltada para docência, o Profae.
Curso de Formação Pedagógica em Educação Profissional na
Área da Saúde: Enfermagem, foi desenvolvido pela Escola
Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz) em parceria com 45
instituições de ensino em todas as regiões brasileiras do país
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e habilitou, de 2001 a 2005, mais de 13 mil enfermeiros para a
função docente nos cursos de qualificação profissional do
Profae (FIOCRUZ, 2003).

Iniciei, também, a Especialização em Saúde Pública (1998) área da
Enfermagem que tenho preferência e onde encontro autonomia profissional e
diversas práticas integradas a comunidade, atuando no cuidar de grupos
prioritários referenciados pelo Ministério da Saúde (criança, mulher, adulto,
idoso, adolescente). Cursei, ainda, outras especializações: Formação para
Docência do Ensino Superior (2004), Enfermagem do Trabalho (2006), e
Educação na saúde para Preceptores do SUS (2014).
4 ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Quanto a minha vida profissional, comecei a trabalhar como
enfermeira na Secretaria de Saúde do Município de Paulo Jacinto – Al, onde
adquiri experiência na saúde pública, permanecendo lá por quase dois anos.
Neste mesmo período comecei a lecionar no período noturno nos cursos de
técnico e auxiliar de enfermagem do Centro de Ensino Profissionalizante de
Alagoas (CEPROAL), localizado na cidade de Palmeira dos índios. Sendo
natural dessa terra, meu coração sempre expressava a vontade de voltar para
casa, e assim foi!
Logo em seguida, prestei concurso público no município de Palmeira
dos Índios – AL, no qual, graças a Deus, fui aprovada e permaneço até hoje.
Atuando no Programa Saúde da Família de Palmeira, muitos desafios foram
vivenciados, a começar pelo trabalho na equipe da Zona Rural. A primeira área
em que trabalhei e onde conheci a generosidade e parceria das comunidades
rurais, cuja simplicidade do homem do campo expressa a riqueza de
conhecimentos que contribuem para superação das adversidades que o
ambiente impõe.
Para chegar até os locais de atendimento nas comunidades, o trabalho
na Zona Rural demandava longos deslocamentos percorridos em estradas de
barro esburacadas. Diante de uma gestação gemelar, as condições do
trabalho levaram ao risco de abortamento. Assim, mesmo tendo um vínculo
forte com a equipe e a comunidade daquela área, passei a trabalhar na cidade.
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Iniciei assim uma nova etapa, em uma nova área. Essa mudança de
local, foi amenizada porque alguns colegas da equipe anterior, como o amigo
e médico Dr. Gumercindo Tenório (in memoriam) e a auxiliar de enfermagem
da equipe, Josefa (Finha) também foram transferidos na mesma ocasião.
Uma vez mãe, já com filhos pequenos, abri mão da docência no nível
técnico, devido horário noturno. Mas não me afastei da docência, fui para o
Cesmac lecionar no curso de Enfermagem, onde atuei nas disciplinas de
Práticas, realizadas nas Unidades de Saúde.
5. CHEGANDO AO PROFEPT/IFAL
Eu partilhava um sonho com uma amiga querida: ingressar na PósGraduação Stricto Sensu. No entanto, as atividades diárias e cotidianas
impediam caminhar em direção à realização desse sonho. Foi quando, em
2020, me inscrevi no Mestrado Profissional em Educação Profissional e
Tecnológica (ProfEPT), um Programa de Pós-Graduação em Rede Federal,
com promoção de pesquisa e a elaboração/validação dos Produtos
Educacionais que contribuam para o aprimoramento dos espaços educativos
da Educação Profissional e Tecnológica.
Como disse, a possibilidade de crescimento técnico e intelectual em
um espaço onde a práxis se fundamenta em uma concepção de educação e
ensino que promove o aprendizado individual e ao mesmo tempo coletivo foi a
realização de um sonho. Mas o desafio se apresentou logo de início quando
fui direcionada para uma das linhas de pesquisa do programa, a linha de
Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica;
Ao longo de minha trajetória acadêmica e de minha experiência
profissional, aos poucos direcionei minha atenção para as práticas e cuidados
a pacientes diabéticos, portadores de lesões, atendidos na Unidade Básica de
Saúde - UBS e com as ações do programa Saúde na Escola (PSE).
O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído por Decreto
Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, resulta do
trabalho integrado entre o Ministério da Saúde e o Ministério
da Educação, na perspectiva de ampliar as ações específicas
de saúde aos alunos da rede pública de ensino: Ensino
Fundamental, Ensino Médio, Rede Federal de Educação
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Profissional e Tecnológica, Educação de Jovens e Adultos
(BRASIL, 2008b apud BRASIL, 2009, p.12).

6. CONCLUSÃO
Ao escrever este memorial, relembrei alguns momentos da minha vida.
Há mais de 22 anos exerço as profissões de enfermeira e docente; ambas,
fazem parte da minha história, desde o início de minha trajetória profissional e
as quais tenho a alegria de desempenha-las, partilhando experiências incríveis
e fazendo amigos. Assim, foi trilhando esse caminho que cheguei ao ProfEPT,
buscando cada vez mais conhecer e disseminar ações e cuidados essenciais
na educação e na saúde visando qualidade de vida; como cita Paulo Freire:
“Educar-se é impregnar de sentido cada momento da vida, cada ato cotidiano”.
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Capítulo 5
MEMORIAL ACADÊMICO – O DISCORRER DE
UMA TRAJETÓRIA
José Edno da Silva Santos10

INTRODUÇÃO
O presente memorial, tem a função de informar ao leitor sobre minha
trajetória de vida pessoal, acadêmica e profissional. Além dos aspectos
citados, também descreverá um pouco sobre a linha de pesquisa que pretendo
desenvolver.
Mostrará alguns dos meus trajetos e dificuldades enfrentados para
chegar até a vida acadêmica atual (mestrado) e assim, proporcionar um melhor
entendimento da visão que se conquista na busca da mudança para uma
qualidade de vida melhor. Incluirei as fases da minha formação, destacando
as experiências vividas no âmbito profissional, avaliando-se sua reflexão e
repercussão na vida pessoal.
Delibero momentos marcantes da minha vida pessoal, primeiros anos
da vida escolar, desafios e decisões difíceis, vida profissional e formação
acadêmica.
Destaco que todas as fases foram vivenciadas com otimismo e
serviram para meu crescimento, acrescentando que a persistência e dedicação
foram essenciais para os resultados almejados.

Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT), pelo IFAL. Licenciado em
Pedagogia pela Faculdade de Tecnologia e Ciências FTC - EaD, Especialista em Educação
Infantil e Coordenação Pedagógica pela NASSAU. Coordenador Pedagógico da rede
Municipal de Ensino da Prefeitura de Coruripe. jess12@aluno.ifal.edu.br. Orientador: Prof. Dr.
Antônio Carlos Santos de Lima.
10
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1 - FORMAÇÃO ACADÊMICA
1.1 – FORMAÇÃO EDUCACIONAL INICIAL (EDUCAÇÃO
BÁSICA)
Iniciei meus estudos aos seis anos de idade na Escola Municipal de
Educação Básica José de Carvalho Souza, situada no Distrito de Barreiras,
zona rural de Coruripe. Escola essa, de origem humilde e de classe baixa,
localizada no litoral com belíssimas paisagens. Fiz parte desta instituição até
a antiga 8ª série (atualmente 9º ano) das séries finais, na qual desenvolvi meu
senso crítico, valores éticos e morais.
Vivi momentos maravilhosos e que ficarão guardados em minha
memória para sempre. Aprendi a valorizar o povoado em que morei através
dos valores culturais da minha terra, através dos seminários, apresentações
de dança, música, poema, entre outras aprendizagens no âmbito escolar.
Ao finalizar a antiga oitava série e ingressar no 1º ano do ensino médio,
meu pai presenteou a mim e minha irmã (que estudou toda a educação básica
comigo) com o curso de informática básico, para me incentivar ainda mais nos
estudos.
Dos 15 aos 17 anos de idade, cursei o ensino médio na Escola
Estadual Djalma Barros Siqueira, Instituição da Rede Pública Estadual. Foram
três anos que me proporcionaram viver em um mundo diverso, ao qual reuniu
alunos de todo o município, advindos de todos os bairros vizinho e até mesmo
os mais distantes. A troca de experiências foi fundamental para a formação
humana, pois é nesse universo que a mudança influência de forma direta e
positiva na formação do estudante, estimulando a implementação dos
processos educativos que favorecem a inclusão social das culturas ali
presente.
Tenho imenso orgulho de ter frequentado toda minha educação básica
em escolas da rede pública de ensino. E afirmo, que a pessoa que me tornei,
dedico boa parte aos meus professores que desempenharam com grande
maestria sua função como profissional transmissor do conhecimento.
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1.2 – ENTÃO, A VEZ DO ENSINO SUPERIOR
No início de 2019, decidi que estava na hora de ingressar na
faculdade, ter minha primeira graduação no ensino superior. E qual curso eu
poderia escolher?
Em um bate-papo com minha mãe, discutíamos sobre qual graduação fazer,
deveria ser um curso na qual eu gostasse e que pudesse trabalhar na minha
cidade. Então, pensamos juntos e vimos que no município só tinha algumas
opções para o mercado de trabalho: área da saúde, educação, usina ou
comércio local.
Tomei a decisão de que iria fazer minha primeira graduação em
pedagogia. Primeiro, porque minha mãe foi professora na minha infância (dava
reforço em casa). Mas, algo além disso me levou a escolha do curso. Para
mim, exercer a profissão de professor era me aperfeiçoar constantemente em
conhecimento e transmitir esse aprendizado para o próximo. Como dizia Paulo
Freire: “Educação não transforma o mundo. Educação transforma pessoas.
Pessoas transformam o mundo. ”
Então, me inscrevi no vestibular da Faculdade de Tecnologia e
Ciências – FTC – EaD e fui aprovado. Fiquei muito contente e ansioso para
iniciar minhas aulas, porém estava ciente de que minha vida ficaria mais
agitada do que já era.
A faculdade ao qual prestei vestibular ficava situada em Coruripe e eu
morava em Maceió. E como conciliar o trabalho com os estudos? Bom, de
início não foi fácil. Tive que procurar meus superiores para um possível ajuste
no meu horário de trabalho e a resposta que tive foi a seguinte: “Você tem que
decidir entre o trabalho e a faculdade”. Naquele momento, tive uma mistura de
sentimentos (raiva, angústia, tristeza e preocupação), mas a força de vontade
não me fez desistir do curso de pedagogia.
O mais difícil era a locomoção e a distância para chegar a faculdade.
Assim que largava do trabalho pegava um transporte com destino a faculdade
FTC no polo Coruripe, para estudar. Era uma hora e meia de viagem, ao qual
tive que repetir toda semana as quartas-feiras. Ao largar do curso, me
destinava a casa dos meus pais onde dormiria e no dia seguinte, as cinco horas
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da manhã estava retornando a capital alagoana, pois tinha que estar presente
no trabalho as 07 horas da manhã. Mesmo com toda dificuldade e ganhando
tão pouco para me sustentar, ajudar nas despesas de minha tia, pagar
faculdade e gastos com transporte, não desisti do sonho da minha graduação.
Durante um ano tive que enfrentar essa rotina exaustiva. O incentivo
dos meus familiares e a determinação em querer mudar de vida, eram maiores
que as tribulações que eu estava passando.
Destaco aqui minha gratulação a minha tutora Maria Marques pelo
apoio e ensinamentos transmitidos ao longo do curso de Pedagogia, que
conduziu com grande maestria. Num futuro próximo daquele ao qual
estávamos vivendo, fomos colegas de trabalho e hoje fazemos o mestrado na
mesma turma.
1.3 – OS ESTÁGIOS DA FACULDADE E O TCC
Realizei meus estágios da graduação na Escola Municipal de
Educação Básica José de Carvalho Souza, ao qual já fazia parte do corpo
docente.
As experiências dos estágios foram significantes em minha vida
acadêmica e pessoal, me proporcionando uma relação entre a teoria e a
prática. Ampliou minha visão profissional, na aquisição de novos
conhecimentos, trocas de experiências e discussões acerca da aprendizagem,
cognição e desenvolvimento humano, o que consequentemente favoreceu
para minha formação.
Por meio dos estágios, pude vivenciar três campos ao qual poderia
exercer com minha graduação que eram Educação Infantil, Ensino
Fundamental (séries iniciais) e Gestão Escolar.
Ao passar por essas três etapas importantes para o desenvolvimento
da minha carreira profissional, que me permitiu a troca de experiências com
outros profissionais da educação, bem como socialização de novas ideias,
conceitos e estratégias. Tive como tema do meu TCC, Educação Infantil: A
Importância do Brincar para a Criança.
O brincar, segundo o Referencial Curricular Nacional (MEC/SEC,
1998) é uma das principais atividades para o desenvolvimento da identidade e
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da autonomia de crianças na educação infantil. Neste ato, a criança, além de
interagir e se comunicar com um parceiro, desenvolve capacidades
importantes como a atenção, a imitação, a imaginação e a memória. Na
brincadeira, a criança amadurece a capacidade de socialização, na medida em
que interage com os pares, compartilha regras e atua em papéis diferentes. É
também através da brincadeira que a criança satisfaz grande parte de seus
interesses e necessidades. Diante disso, a melhor maneira de envolver as
crianças (alunos) em atividades no contexto escolar, é através do lúdico
(DALLABONA & MENDES, 2004).
1.4 – A ESPECIALIZAÇÃO
PROFISSIONAL

E

O

CRESCIMENTO

No período de 2015 a 2017 fiz minha especialização em Educação
Infantil e Coordenação Pedagógica. A pós-graduação tem uma importância
muito relevante no contexto empregatício. Além de contribuir para elevar
nossas posições profissionais, alcançar estabilidade e ocupar funções
gerenciais, também é fundamental para nos qualificar quanto profissional com
uma bagagem rica em conhecimento e experiências que supostamente
carregaremos para sempre em nossa bagagem.
A especialização me auxiliou em 2019 a exercer a função da
coordenação pedagógica da instituição de trabalho ao qual eu fazia parte. Mas
o que me proporcionou chegar neste patamar foi a competência, organização
e comprometimento com a minha profissão. Enxergar além das quatro paredes
de uma sala de aula, ter uma visão ampla quando se fala em educação pública
de qualidade foi fundamental. Além das competências citadas acima é
necessário ter humildade e saber humanizar, essas foram as palavras que ouvi
quando recebi a proposta para a função de coordenador, vindas do gestor da
instituição que observou em mim essas características.
2. O INGRESSO NO MESTRADO
O mestrado é ideal para a formação de um profissional que deseja se
qualificar em linhas de estudo e pesquisa-ação, se aprofundando em
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conhecimento e se apropriando em pesquisas de caráter qualitativo ou
quantitativo. O mestrado centraliza-se na pesquisa científica do qual o alunado
deseja desenvolver, buscando uma interação participativa, ativa e que
promova discussão acerca do tema proposto, exigindo soluções que possam
contribuir para a qualidade de vida de um todo.
Destaco que o mestrado me possibilitará expandir os meus
conhecimentos, avançando nas pesquisas e na vida acadêmica e profissional.
Com certeza essa oportunidade atenderá aos meus anseios pessoais e
profissionais, objetivando numa pesquisa científica de sucesso e contínua.
3. A PESQUISA
Pretendo desenvolver uma pesquisa relacionada a educação
empreendedora na escola. Trabalhando a criatividade dos educandos numa
proposta em que o aluno possa desenvolver objetos sustentáveis de acordo
com sua cultura local (valorizando a matéria prima existente na localidade onde
reside). A pesquisa busca desenvolver a autoestima dos adolescentes numa
perspectiva de ter noção de como empreender desde cedo.
Quando tratamos com os discentes sobre o que eles querem ser
quando crescer? Há uma falta de interesse. Muitos dizem que não sabem, pois
falam que a cidade não tem o que oferecer em relação aos cursos almejados
por cada um. Então, a ideia seria trabalhar de forma interdisciplinar com o
projeto desde o criar o produto artesanal até a venda desse produto. Para ser
mais detalhado, trabalharíamos na disciplina de arte a cultura local e a
criatividade, na matemática o cálculo referente ao gasto para a criação do
produto artesanal e o valor calculado para a venda do mesmo. Na ciência
trabalharíamos o tema sustentabilidade.
Possivelmente a ideia será desenvolver um E-book digital, Cartilha ou
SD (Sequência Didática) para o meu PE (Produto Educacional). A decisão do
Produto Educacional dependerá da pesquisa que será realizada no Instituto
Federal de Coruripe.
Paulo Freire apresenta um novo sentido para a teorização, destacando
a sua importância na reorientação da “práxis” (prática – teoria – prática). Não
se trata de uma busca explicativa da prática, mas de uma elaboração dupla
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onde a teoria contribui com a prática e esta realimenta a teoria. Esse exercício
requer, antes de tudo, a valorização das capacidades individuais, o
reconhecimento da ação reflexiva e criativa do ser humano.
4. CONCLUSÃO
Zabala (1998), para quem o professor, ao pensar em uma SD, deve
se questionar se existem atividades que: identifiquem os conhecimentos
prévios dos aprendizes e que sejam propostos de modo significativos;
promovam a atividade mental; representem um desafio alcançável; sejam
adequados ao nível de desenvolvimento de cada aluno e, por fim, promovam
uma atitude favorável e estimulem a autoestima dos alunos.
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Capítulo 6
MINHA HISTÓRIA, UM CONSTANTE
APRENDIZADO: MEMORIAL DE
FORMAÇÃO ACADÊMICA E
PROFISSIONAL
Acácio Bento dos Santos11

INTRODUÇÃO
Neste memorial busco realizar uma breve narrativa da minha trajetória
acadêmico-profissional, para isso discorrerei por três aspectos principais, o
pessoal, o acadêmico e o profissional. Apropriando-me do método
(auto)biográfico, o qual me permite narrar experiências da minha jornada, pois,
conforme Nóvoa e Finger (2010) “é uma abordagem que possibilita aprofundar
a compreensão dos processos de formação, revelando-se como um
instrumento de investigação, mas também e, sobretudo, como um instrumento
de formação”.
Este método é um elemento importante da pesquisa qualitativa a qual,
conforme Gerhardt e Silverira (2009) “não se preocupa com representatividade
numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo
social, de uma organização, etc”. Também, de acordo com Weber (2019) “a
identidade docente é construída ao longo da sua vida a partir de relações
pessoais e profissionais”. O verdadeiro intuito desta narrativa é apresentar os
acontecimentos que ajudaram a construir o ser humano que sou.

Administrador, especialista em engenharia da produção e em docência do ensino
profissional e tecnológico, mestrando em educação profissional e tecnológica no ProfEPT do
IFAL, orientado pelo professor Dr. Nelson Vieira da Silva.
11

- 46 -

1. INÍCIO DA JORNADA E VIDA PESSOAL
Nasci em uma sexta-feira 13 no mês de janeiro de 1989. Filho de Suzy
Mônica Bento dos Santos, costureira, e Claudeci Lopes dos Santos, funileiro.
Morávamos no bairro do Vergel do Lago12 mais precisamente no Conjunto
Virgem dos Pobres I, desde a minha chegada. Tenho dois irmãos Artur Bento
dos Santos, o caçula, e Anierly Bento dos Santos, a primogênita. Com uma
vida muito simples e posso dizer que meus pais são peça chave na minha
formação, meus maiores influenciadores, muito trabalhadores buscavam
sempre nos dar exemplo do correto a fazer. Porém, apesar da vida simples
eles sempre nos ensinavam a sonhar, a buscar algo melhor sempre que
pensávamos em fazer atividades consideradas de baixo nível pela nossa
sociedade nos orientavam a estudar.
A transição da adolescência para fase adulta foi tranquila, acredito que
devido as responsabilidades de trabalho amadureci mais rapidamente do que
os jovens da minha idade, pouco interesse em aventuras e mais foco em
fornecer uma qualidade de vida melhor para meus familiares. Neste período
me dediquei muito profissionalmente e academicamente. Entretanto, no
conflito entre as responsabilidades de trabalho e atividades acadêmicas, as de
trabalhos prevaleciam.
Aos 17 anos, conheci minha atual esposa, iniciamos nosso
relacionamento no ano de 2006, que foi amadurecendo até que chegou o
momento de sair de casa e constituir meu lar, em 2012. Sempre fui muito
determinado e com apoio da minha família e da minha esposa, fui evoluindo e
construindo meu caminho até hoje.
2. MINHA VIDA ESCOLAR E ACADÊMICA
Meu processo educacional ocorreu em escolas públicas até a
conclusão do ensino médio, com exceção da então terceira série do ensino
fundamental. Nesta jornada tive diversas experiências com professores
excepcionais que buscavam nos mostrar caminhos melhores e alçar voos cada
Um dos bairros mais antigos de Maceió que margeia a Lagoa Mundaú. Vide:
http://www.bairrosdemaceio.net/bairros/vergel-do-lago.
12
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vez mais altos. A maior parte dos meus estudos foi na Escola Estadual Aurelina
Palmeira de Melo, desde a quarta série do ensino fundamental até o final do
nível médio. Até então minha vida era de uma criança normal estudando sem
muitos objetivos específicos e com sonhos comuns.
Sempre fui muito introvertido e de poucos amigos, sempre tímido e
buscava não ser visto para evitar problemas. Entretanto com o início da minha
jornada profissional percebi que era necessário melhorar esta característica.
Durante minha trajetória estudantil também tive uma ligação muito forte com
os esportes e, apesar da minha introversão, sempre com desempenho um
pouco acima da média também nos esportes, os dois que mais pratiquei foram
futebol e Karatê, posso afirmar que me tornei mais autoconfiante a partir da
prática desses esportes.
Ao encerrar o ensino médio tive que lidar com a frustração de não ser
aprovado no vestibular da Universidade Federal de Alagoas, na época eu
gostaria de cursar matemática, a matéria que eu mais gostava na escola,
entretanto no processo seletivo denominado PSS-UFAL, apesar de ter sido
aprovado na primeira fase e para conseguir a vaga necessitaria a apenas não
tirar nota zero nas provas abertas. Porém, durante a prova de física me deparei
com conteúdos jamais vistos em meu ensino médio, neste dia senti o impacto
da diferença entre a formação em escolas públicas, que sofrem com a
ausência de professores e a formação nas escolas privadas.
Ao fim do ensino médio em 2006, passei um ano estudando por conta
própria e realizando, nos fins de semana, encontros com outros alunos que
não haviam sido aprovados e instituições de nível superior. Ao final do ano de
2007 realizei o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, através do qual
consegui uma bolsa de estudos integral na então Faculdade Integrada
Tiradentes – FITS.
No início da vida acadêmica no curso de bacharelado em
administração, participei de diversos eventos e pude integrar o projeto de
criação da Empresa Júnior da faculdade, chamada Tiradentes Júnior
Consulting – TIJUC e em 2012 encerrei esta etapa. Em 2014 iniciei uma
graduação em engenharia da computação pela UFAL, neste período
trabalhava nos turnos da tarde e da noite e infelizmente, ainda durante o
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primeiro período do curso, a empresa onde eu trabalhava alterou meu horário,
o que impediu a continuidade no curso.
Um fato importante, negativamente falando, é o de minha produção
acadêmica foi muito baixa, o que sempre foi um empecilho na busca da
aprovação em um programa de mestrado. Para corrigir este problema,
ingressei no curso de ciências contábeis através do SISU 2019, também pela
UFAL. Iniciei este curso no segundo semestre de 2019. Entretanto com minha
aprovação no ProfEPT, realizei o trancamento da minha matrícula, a qual
retomarei, logo que concluir o mestrado.
Em 2014 participei do curso de pós-graduação lato sensu em
Docência no Ensino Profissional e Tecnológico pelo SENAI CETIQT do Rio de
Janeiro, a qual contribui bastante no meu entendimento à cerca da profissão
docente. E em 2015 iniciei a pós-graduação lato sensu em Engenharia da
Produção pelo Centro Universitário UNINTER. Atualmente participo do o
Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica –
ProfEPT, um mestrado profissional stricto sensu, no Instituto Federal de
Alagoas – IFAL, onde espero desenvolver as habilidades docentes e ampliar
minha visão acerca da educação.
3. MINHA VIDA PROFISSIONAL
Aos meus 14 anos, surgiu a minha primeira oportunidade de emprego,
oriunda de um convênio entre a escola na qual estudava e a empresa Lojas
Riachuelo S.A. para atendimento do então programa menor aprendiz definido
na Lei n.10.097 de 2000. Em uma breve seleção entre cinquenta alunos
recrutados pela escola fui escolhido para participar do programa. Este é o início
da minha jornada profissional onde participei de um curso no qual recebi
formação de vendedor balconista para trabalhar na função de auxiliar de loja
na empresa supracitada.
Após o encerramento do meu primeiro contrato de menor aprendiz
passei o período de um ano sem outro emprego. Então aos 16 anos, depois
de colocar currículos em diversos lugares consegui a minha segunda
experiência como aprendiz nas Lojas Americanas onde tive a oportunidade de
participar de outro curso profissionalizante, o curso de Operações em
- 49 -

Supermercados. Logo constatei a importância de estudar e me especializar,
com olhar mais crítico e observando as pessoas de liderança vi exemplos bons
e ruins e fui decidindo quais passos eu gostaria de seguir.
Quando cheguei a maioridade fiquei um período desempregado desde
quando encerrou o meu segundo contrato de menor aprendiz no início de 2006
até o final de 2007 quando consegui o meu primeiro emprego na fase a adulta.
Este emprego foi na União de Lojas Leader onde trabalhei como auxiliar de
loja por um período de 1 ano e 7 meses. Aprendi muitas coisas neste trabalho,
mas ele não atenderia aos objetivos que eu almejava, o principal deles e
melhorar a qualidade de vida dos meus familiares.
Durante a minha graduação percebi que deveria arriscar mais para
alcançar determinados objetivos, então tomei a decisão que considero uma
das mais acertadas da minha vida que foi pedir demissão da empresa na qual
eu trabalhava para iniciar a vida de estagiário.
Meu primeiro estágio foi em uma empresa de cobrança a Brascobra,
logo em seguida estagiei no renomado Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas – SEBRAE. Ainda durante meu segundo estágio recebi,
na faculdade, o convite para trabalhar no maior operador logísticos do país em
termos de cobertura a então empresa Rapidão Cometa, atual Fedex Brasil.
Costumo dizer que esta empresa me ajudou a alterar o meu patamar
profissional, nela pude participar do Programa Executivo Trainee de Logística.
Após uma acirrada seleção entre profissionais de alto nível na empresa fui um
dos 2 escolhidos para representar a unidade de Alagoas neste programa, que
até então era o de maior visibilidade para a escolha de futuros gestores. Após
2 anos de atuação nessa empresa tive que escolher entre fica em Alagoas ou
mudar de estado, como estava prestes a casar busquei novos desafios em
outras empresas.
Iniciei a vida como docente no Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial - SENAI como instrutor, mais especificamente, em cursos técnicos
de nível médio do eixo de gestão, principalmente nos cursos técnicos em
logística e eventualmente nos cursos técnicos em administração. Além de
cursos técnicos também atuei em cursos de aprendizagem, qualificação
profissional e em projetos de consultoria voltados para melhoria de
produtividade no programa Brasil Mais Produtivo.
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Como docente, também atuei na empresa Residência Educação, a
qual é voltada para cursos à distância. Nesta, fui professor conteudista de
cursos técnicos, contudo não possuía vínculo formal via CLT. Na educação
superior, trabalhei por um curto período na função de tutor em turmas a
distância da Universidade Tiradentes. Ambas as experiências foram na área
de administração e correlatas.
Atualmente, trabalho na empresa Gás de Alagoas S.A. - ALGÁS, na
qual sou analista de processos organizacionais- administrador. Estou alocado
na gerência administrativa e de suprimentos onde realizo atividades voltadas
a compras e contratações, processos licitatórios, acompanhamento de
indicadores, processos de prestação de contas aos órgãos de controle, entre
outras atividades. Prestei concurso para a referida empresa no ano de 2014 e
fui convocado em 2016. Pontualmente, também realizo consultorias em gestão
empresarial.
CONCLUSÃO
Diante dos fatos apresentados na minha trajetória, percebi que na
minha jornada o casamento entre educação profissional e convencional foram
cruciais na minha formação e o quanto que minha vida foi impactada por este
processo. Com origem humilde, tenho o sentimento que sou uma exceção à
regra das pessoas que cresceram em um contexto similar, perdi diversos
colegas para o mundas das drogas e da violência, inclusive meu principal
amigo de infância.
Por isto eu gostaria verificar a importância dos espaços e ferramentas
que proporcionam educação profissional para alunos de nível médio e quais
alternativas de atuação e oportunidades de mercado surgem através da
educação profissional.
Ferramentas que busquem a conscientização e compreensão do
senso de coletividade pode afetar positivamente evolução social,
principalmente num contexto de vulnerabilidade social e desvantagem
econômica em relação aos grandes empresários e elites sociais. Os pequenos
empresários não conseguem obter escala e margens competitivas, porém uma
visão coletivista entre esses pode diminuir as distâncias entre as classes.
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Capítulo 7
E POR FALAR EM MEMÓRIAS...
Jany Carla da Cruz Silva13

INTRODUÇÃO
Sou Jany Carla da Cruz Silva, tenho 38 anos, aluna do Mestrado
PROFEPT turma1 2021, apresento este memorial objetivando descrever
minha trajetória acadêmica e profissional, considerando os diversos percursos
vivenciados ao longo da minha vida. Elaborar este trabalho, permitiu lançar
olhar quanto aos desafios superados, conquistas e sonhos planejados,
realizados e não alcançados, compreendendo que somos serem em constante
transformação!
Para elaborar este trabalho foi necessário reencontrar em mim
aspectos ora deixados para trás, e por que não dizer, esquecidas nas gavetas
físicas e mentais da minha história pessoal e profissional “falar de memórias é
antes de tudo, falar de uma faculdade humana. A faculdade de conservar
estados de consciências pretéritos e tudo que está relacionado a eles. [...]
portanto toda memória humana é memória de alguém (SILVA, 2008, p. 85).
Para escrever este memorial, recorri às memórias resguardadas no
oculto da nossa subjetividade, bem como, aos registros da vida pessoal,
acadêmica e profissional, para assim, compor este trabalho. Na condição
professora de História e ainda compreendendo que a memória é fruto da
construção de experiências vivenciadas! A tarefa de produzir este memorial,
foi desafiadora, talvez devido ao tempo em que estou afastada das minhas
funções docentes e o que me fez, desvencilhar das práticas do fazer histórico,
o que está diretamente relacionado as vivencias e desenvolvimento das
memórias individuais e coletivas.
Mestranda pelo PROFEPT/IFAL 2021. Pós-graduada em Educação, Direitos Humanos e
Diversidade (2012, UFAL); Pós – Graduada em Educação do Campo (2013, pela UFAL); Pós
– Graduada em Gestão Escolar(2017/UFAL); Pós –Graduada em Inspeção Escolar e
Orientação Educacional pela FAVENI (2021); graduada em História (2009/ UNIT/SE).
13
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Inicialmente, vou discorrer quanto minhas perspectivas e sonhos
profissionais, atualmente sou Graduada em Licenciatura Plena em História,
formação concluída em 2009, pela Universidade Tiradentes/SE. Ingressei na
Universidade por meio dos antigos vestibulares, o que foi para mim a
realização do primeiro sonho, considerando que chegar ao Universidade era
sonho antigo, porém, o contexto de vida, condições financeiras e fato de residir
no interior de Alagoas, no sertão, mais precisamente em Pão de Açúcar, onde
o acesso à educação em nível médio na época era marcado apenas por dois
caminhos o curso de Técnico em Enfermagem ou Curso do Magistério, mesmo
diante de tal contexto, sempre acreditei que faria minha tão almejada
Graduação, a qual meu avó Alberto Pedro da Cruz ( em memória) sempre
incentivou, porém, seu grande sonho, como ele mesmo dizia “era que fosse
doutora, sei que gostaria que fosse doutora em medicina, hoje alimento o
sonho de me tornar doutora em Educação, e assim, realizar o sonho do meu
maior incentivador de sonhos, que foi o meu avó, alguém especial em minha
vida e fonte de inspiração para continuar a trilhar os caminhos de estudo e
conquistas profissionais, mesmo diante de todas as adversidades cotidianas.
E POR FALAR EM MEMÓRIAS...
Ao pensar nos aspectos que deveriam compor este memorial, dos
meus primeiros registros de memória, resolvi escrever um pouco, sobre as
memórias da infância e adolescência, sem, no entanto, me alongar muito, para
não fugir da finalidade do trabalho, porém, acredito está dentro do contexto,
pois, falarei na verdade dos meus registros de adolescência, sempre tive uma
estreita e afável relação com os livros e com a escola. No decorrer da minha
infância e adolescência, sempre gostei de estudar e escrever, inclusive,
escrevi vários diários, os quais tenho até hoje a apresento abaixo fotos. Alguns
destes diários, com marcas deixadas pelo tempo, outros infelizmente, precisei
me desfazer deles, devido a um incidente, o contato com água durante
mudança de residência, o que foi para me algo marcante e de profunda
tristeza! Pois sentir como se minhas memórias estivessem sendo destruídas,
juntamente com aqueles cadernos, que utilizei para narrar meu dia a dia, por
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diversos anos afins e inesperadamente desmanchavam-se em meio a chuva,
algo que foi inevitável, porém deixou marcas profundas em mim.
Figura 1. Registro fotográfico de diários (1991, 1996, 1997,2000 a 2005
e 2009 a 2011) da minha Adolescência e parte da fase adulta,
recuperados e guardados como registro afetivos de passado da jovem
sonhadora Jany Carla.

Chiapello (2007 apud Freitas e Silva 2014), destaca que é graças a
nossa capacidade de simbolizar que acontece boa parte do nosso processo
de elaboração psíquica. Neste sentido, considerado que o simbolismo atrelado
as minhas produções escritas embora marcadas pela inocência da
adolescência e os conflitos inicias da fase adulta, considero que os meus
diários contribuíram para decisões e escolhas acadêmicas e profissionais,
considerando, que relaciono há estes registros, o primeiro passo para o
desencadear da minha paixão pelos estudos e a tomada de decisão em Cursar
História, disciplina a qual amo lecionar!
Tenho imenso prazer em ler, folear e analisar meus diários da
adolescência e perceber o quanto estes contribuíram para meu crescimento e
desenvolvimento pessoal, considerando que sou neta de agricultores e filha de
funcionários públicos, que com muito esforço, lutaram para que estudasse em
escolas particulares e tivesse oportunidade diferentes de alguns dos meus
primos, tios e parentes próximos.
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Sou a primogênita em uma família com três filhos e enfrentei a dura
realidade de ter que me reinventar, enquanto adolescente e adotar maturidade
no enfrentamento da depressão da minha mãe, pós separação do meu pai,
tendo que assumir o papel de protagonista no gerenciamento da família e
orientação aos meus irmãos.
É importante destacar que as experiências vividas, foram analisadas
considerando o meu momento presente à luz da minha história e as marcas
deixadas neste percurso, o que acaba por definir os caminhos percorrido,
porém, não determinou o fim da trajetória, contudo interferiu e interfere nas
decisões e na forma como lido com as emoções, embora, este memorial tenha
finalidade acadêmica, considero importante destacar, aspectos da vida
pessoal, considerando que somos antes de tudo indivíduos “e a memória é
processo complexo e não se reduz a um simples ato mental (SILVA, 2014, p.
85).
No decorrer da minha formação em nível médio, cursei antigo
Magistério no Colégio Cenecista Dom Antônio Brandão, local onde cursei parte
do meu Ensino Fundamental e concluir meus estudos em nível médio.

Dessa escola tenho boas lembranças de colegas, as quais destaco
minhas companheiras de estudo, vida e aventuras, as amigas Meyre e
Grasielly, apresentada na foto a seguir.
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Tive ainda professores e pessoas que contribuíram positivamente para
minha trajetória de vida. Foi nessa escola que ocorreu meu primeiro encontro
com o que viria a ser e ou determinar o percurso da minha trajetória
profissional: SER PROFESSORA, inerente ao período dos anos 90, e
considerando a trajetória da educação na época, na cidade onde residia havia
apenas duas opções de cursos, Técnico e Enfermagem ou Formação em
Níveis Médio com o antigo Magistério, curso que provocou transformações em
meu modo de compreender a vida e lidar com pessoas.
No decorrer do meu ensino médio, tive contato com professores que
são fontes de inspiração para minha formação pessoal e profissional, gostaria
de destacar o professor Aldo Rosa, que lecionava História, a forma como
abordava os fatos e narrava os textos dos livros de História, encantava os olhos
e tocava os corações da turma, sendo a aula dele, a mais esperada por todos
na época. Sempre desejei ser tão boa professora de História, quanto ele foi!
Meta a ser alcançada sempre que pensava, planejava e realizava minhas
aulas, no período em que estive em sala de aula! Sinto muita falta de ministrar
aulas! Digo isso, pois atualmente e a alguns anos estou afastada das funções
docentes, atuando como coordenação pedagógica. Porém, pretendo retornar
ao fazer docente e seus encantos!
Meu período de Ginásio
“As inseparáveis” citadas por
colegas da turma!
À direita Meyre; ao centro, Eu ; e
à esquerda, Grasielly.

Neste período da transição da fase da adolescência responsável, para
vida adulta conflituosa, atuei como voluntária no “ Centro da Juventude” nos
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anos de 1998 e 1999, espaço para jovens, fundado na época pela Gestão
Municipal, era uma instituição vinculada ao governo municipal, onde eram
realizados cursos de formação em diversas áreas, por meio de parcerias entre
Sindicatos de Trabalhadores Rurais, SENAR e gestão municipal, para
promover a formação não formal para jovens entre 15 e 25 anos, onde
participei de vários cursos, sempre acompanhadas das amigas Neyre e
Grasielly, tendo ainda o satisfações de ganhar nova amiga Edivania Cajazeira,
da qual infelizmente não disponho de foto para apresentar neste memorial,
porém, quero deixar registrada sua significativa contribuição para minha
formação pessoal, religiosa e profissional, uma vez que seus conselhos e
ensinamentos continuam vivos em minha memória, mesmo passado tanto
anos e por ocasião das trajetórias de vida e infelizmente houve nosso
distanciamos fisicamente.
Ao longo do período em que atuei como voluntária no “Centro da
Juventude de Pão de Açúcar, e mesmo antes deste fato, sempre participei de
curso, os primeiros cursos confesso parecia uma espécie de preparação para
o casamento, pois, fiz Corte e Costura, Preparação de Alimentos, Ponto de
Cruz, Industrialização de Doces, no entanto somente hoje compreendo que na
verdade, este cursos, foram decisivos para continuidade do processo de
formação, sendo que, o que motivava estar presente nestes espaços de
aprendizagem, era exatamente o desejo de aprender, e escrever uma história
diferente para o minha vida! Considerando o destino das minhas primas, tias e
algumas amigas, que seguindo as tradições da vida no interior, casavam aos
15 no máximo 17 anos, e eram obrigadas a desistirem da escola para viver a
vida que acreditavam estar predestinadas a elas, algo que jamais almejei para
minha vida. Fui uma criança, adolescente e jovem, a frente do seu tempo, com
sonhos e metas estabelecidas, embora repleta de conflitos internos, fruto da
relação conflituosa vivenciada com meu pai no decorrer da minha infância e
adolescência, no entanto, acredito que este fato foi motivador para definir
rumos diferentes para minha vida.
Durante período em que estive voluntária no “Centro da Juventude”,
participei de curso que foram transformadores do meu eu, aos quais destaco:
Gestão em Meio Ambiente, Gestão em Turismo e Empreendedor, também,
neste período coordenei o grupo de 25 jovens, que denominamos AMPA- 58 -

Ambientalistas de Pão de Açúcar, cujo a finalidade era realizar ações de
conscientização, preservação e intervenção para proteção do Rio São
Francisco, destaco este fato neste memorial, pois, considero este como sendo
de fato a minha primeira experiência profissional, mesmo não renumerada,
porém, foi o momento que me fez conhecer o universo da formação de
liderança, considerando que aos 23 anos elaborei meu primeiro projeto, que
teve como tema: Pela revitalização e proteção do Rio São Francisco, este
“projeto” (elaborado com o apoio do formador do curso, cujo nome não me
recordo no momento, porém foi, um dos maiores colaboradores para minha
transformação de jovem tímida e reprimida em jovem sonhadora e
determinada), sim como havia dito, o projeto/reivindicações, foi apresentado
por mim em um evento durante a conclusão do Curso de Gestão em Meio
Ambiente e na ocasião foi entregue nas mãos do prefeito e vereadores do
município. Estava muito nervosa, porém fortalecida pelo grupo e com uma
dose de ousadia fora do normal, ponderando que neste mesmo momento
denunciamos a todos os presentes os descasos e ingerências públicas que
acometiam e prejudicavam o nosso Rio São Francisco, denunciamos a
poluição causada pelo esgoto da cidade que desaguavam nas margens do
rio, o lixo deixado por turista e falta de intervenção da pública para resolução
dos problemas que afetavam o Meio Ambiente no município, algo, muito
ousado para período, expor semelhante fatos publicamente e na presença do
Gestor municipal, despertou em me potencialidade de liderança e o princípio
da bem comum, tendo em vista o contexto político de opressão, omissão e
ameaças, marcas da política partidária local, foi fortemente reprimida época,
porém, sempre incentivada e motivada por minha mãe Carmem Miranda, que
traz em sua história marcar do movimento sindical e participação nos
Conselhos Controle Social, tais como, Conselho de Saúde e Conselho do
Idoso.
Certamente, as vivencias dentro do Movimento de Moradores do qual
minha mãe fazia parte nos anos 1990, na localidade em que morávamos, em
um bairro denominado Coahd, bem como, o fato de sempre que possível
acompanhá-la nas reuniões do SINTSEP – Sindicato do Trabalhadores do
Serviço Público Federal em Alagoas, serviram como referência para formação
da minha personalidade, dos valores e princípios, de proteção ao outro, ou
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meio ambiente e luta pelas políticas públicas, traços presente na ousadia da
jovem sonhadora, que nos seus diários assinava seus escrito diários, com a
frase “uma gota no oceano!.
A FORMAÇÃO ACADÊMICA
Minha vida acadêmica inicia a partir do Curso Graduação em
Licenciatura Plena em História pela Universidade Tiradentes (2009), minha
trajetória Universitária foi marcada por momento de transformações no tocante
as minhas concepções, aprendizado e aprimoramento profissional. Ao entrar
na Faculdade, já atuava profissionalmente dentro da área de educação, porém,
não no campo da educação formal, ou seja, ensino regular ou atuação
docente, atuava na Educação Popular, na condição de Coordenadora da área
de Educação em uma Organização não Governamental, denominada NUDEC
- Núcleo de Desenvolvimento Comunitário, instituição que contribuiu de modo
primordial para minha acessão profissional.
Na Faculdade as experiências e momentos vivenciados, foram sem
dúvida, momentos ricos em trocas de experiências, encontros de vidas e
construção de vínculos os quais mantenho até os dias atuais, tive a
oportunidade de conhecer pessoas que transformaram minha forma de ver e
compreender o mundo, mudou minha concepção de Educação e atuação
docente.
Na faculdade de História eu me encontrei! Finalmente compreendi que
estava no lugar certo! Está presente ali, ouvir, pensar, refletir e debater com os
colegas era algo encantador! Desejava sempre mais conhecimento e motivada
pelos professores, meus olhos brilhavam de encantamento! Haviam dois
professores que de modo singular, foram e são fonte de inspiração para minha
carreira profissional, professora de História e Cultura Afro-brasileira e que
também lecionou Antropologia Professora Jucélia (em memória) e o professor
João Everton que lecionou as didática e disciplinas pedagógicas da grade
curricular do curso, professor João Everton, trazia em sua essência o ser
professor, encantava nossos olhos ao falar, ler e nos fazer viver o que estava
ensinando, ele certamente nasceu com o “dom” da docência em sua
subjetividade. Que saudade do meu tempo de faculdade!
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Recordo-me que meu tempo de faculdade não foi fácil, neste período
tive duas alegrias, casei e fui aprovada na faculdade, porém como diz o ditado
popular: “nem tudo são flores!” Juntamente com a alegria de poder fazer
faculdade, vivencie momento de desespero e angústia perdi meu emprego,
demitida no dia do meu aniversário! Meu esposo, também ficou sem serviço,
morávamos de aluguel e minha faculdade era particular, o desespero bateu a
nossa porta... e o que fazer? De todas as respostas, a única que nunca passou
pelo minha cabeça foi desistir, comecei a trabalhar com vendas de sanduíches
e outros produtos na feira livre, meu esposo foi trabalhar em uma lan house,
com o dinheiro do seguro desemprego, paguei parte das parcelas da
Faculdade. Cada dia o desafio se apresentava maior! Era preciso se reinventar
e seguir! A Faculdade em que estudei ficava no Estado de Sergipe, mais,
precisamente no Campus da UNIT, localizado na cidade de Monte Alegre, eu
acordava às quatro da manhã, fazia travessia do Rio São Francisco em uma
Balsa Fluvial e me deslocava mais de 100 km em uma Van, porém, mesmo
diante de tanto desafios, as viagens eram recheadas de conversas, música e
muita alegria! Foi na Faculdade que descobrir o real sentido da palavra
amizade, não poderia deixar de citar neste memorial, minha grande amiga
Dona América, senhora com aproximadamente 58 anos, mais de 30 anos de
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atuação docente e que encontrava forças para todos os fins de semana, está
na Faculdade, em meio a tantos jovens, que assim como ela sonhavam em
transformar suas vidas por meio da Educação.

Foi Dona América, que pagou meu café da manhã, na ocasião em que,
tive que escolher, pagar a mensalidade da faculdade ou tomar café da manhã,
esse foi sem dúvida, o dia mais marcante da minha vida! Neste mesmo dia, ela
mim trouxe para casa de carona na van que trazia outro grupo de estudante
para faculdade. Minha eterna gratidão a ela, por tudo que fez por mim! Concluir
a Faculdade, foi sem dúvida uma das maiores vitórias da minha vida! Outra
amiga que marcou singularmente minha história da Faculdade, foi Sandra
Santana Rocha, aquelas amigas que levaremos para vida inteira e que o
destino afasta e a vida traz de volta, hoje trabalhamos juntas, na mesma
escola.
Meu trabalho de conclusão de curso teve como tema: A Importância
da Sociedade Musical Guarany para a História da Música em Pão De Açúcar,
1918 a 2008, tendo como principal motivação, meu contato com músicos da
Banda, bem como, minha profunda admiração pela arte e cultura do meu
município, considerando que sou neta de folclorista, meu avô Alberto Pedro da
Cruz, conhecido por Bebé Gaita, sempre esteve diretamente relacionada ao
- 62 -

fazer cultura, pois, durante mais de trinta anos esteve à frente do Bloco
Carnavalesco e folclórico denominado “Os Cangaceiros de Pão de Açúcar”,
grupo este ao qual mãe está atualmente, responsável pelo mesmo, após a
falecimento do meu avó. Minha família e composta por diversos músicos e na
época meu irmão era um jovem aprendiz de música na Banda Sociedade
Musical Guarany, com isso observei que poderia produzir registros
acadêmicos, visando manter viva a História e a Memória da Banda e sua
contribuição para formação de “homens e músicos” como afirmava o Maestro
Petrúcio da Silva Ramos, hoje falecido.
Tive a oportunidade de entrevistar o Maestro e deixar registrada as
falas do mesmo no decorrer do texto do artigo que produzir. Por exigência da
Faculdade, o artigo foi produzido em grupo, tendo como participantes da sua
produção as autoras: PEREIRA, Eliene Bezerra; SILVA, Jany Carla da Cruz;
SANTOS, Kleuma Gomes dos; ROCHA, Sandra Santana; CRUZ, Tâmara
Alves Abreu (2009). Ao realizar a releitura do mesmo, para produção desse
memorial, percebo sua simplicidade, porém grandeza, enquanto registro
histórico, das vidas e memórias ali presentes. O que mexe profundamente com
minhas emoções, tendo em vista, que no período de 2017 à 2019, meu Irmão
Jackson da Silva, esteve à frente da Banda na condição de Maestro regente,
e ao assistir uma as suas apresentações revivi, o processo de escrita e
sentimentos construídos a partir da vivencia com a arte e cultura, marca da
minha formação familiar. O artigo do qual foi umas das autoras mesmo
necessitando de alguns ajustes técnicos no texto produzido, podemos
considerar que é o registo vivo da“História de Pão de Açúcar, a terra de
músicos”!, considerando as poucas produções existentes no município a partir
desta temática, o que nos deixar imensamente feliz é saber que meu artigo, foi
citado como referência no projeto de lei que reconheceu e tornou a Sociedade
Musical o Guarany, um patrimônio imaterial do município de Pão de Açúcar,
projeto de Lei Elaborado pelo Vereadora Lena Machado.
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Encontro de gerações, à direita meu avó
Adalberto (Bebé Gaita). minha mãe
Carmem Miranda e no centro, com meu
sobrinho Matheus nos braços, meu irmão
Jadson; à esquerda meu esposo Iran,
marcas de uma família intimamente ligada
à cultura popular. Carnaval / Ano 2008

Há continuidade da minha formação acadêmica, em nível de Pósgraduação, iniciou no período de 2010 a 2012, cursei minha primeira
Especialização em Educação do Campo, foram dois anos desafiadores, pois,
tinha que me deslocar de Pão de Açúcar até a capital do estado Maceió,
quinzenalmente, eu um grupo de oito professoras, viajamos mais de 237 km
para assistir as aulas da especialização, isso aos fins de semana e a noite
retornar para nossa cidade, período de grande cansaço e desafios,
considerando que trabalhávamos a semana inteira e aos sábados
estudávamos tão distante, porém considero que valeu cada sacrifico e perigos
que passei, tenha o sonho de ter o título de especialista e pela Universidade
Federal de Alagoas, era inimaginável para uma jovem do interior. O tema da
monografia foi: Programa de Educação Camponesa de Pão de Açúcar- AL,
(PROECAPA), Sistematização e análise de uma experiência de Educação do
Campo/2006 à 2011, motivada pelo trabalho que realizei na Rede Municipal
de Educação de Pão de Açúcar, no período de 2006 à 2008. Estive
responsável pelo Programa de Educação de Campo do município por três
anos, atuando como coordenadora pedagógica e formadora de professores,
acompanhava 10 escolas e aproximadamente 72 professores, realizei
pesquisa quali-quantitativa, com foco no levantamento e descrição dos
resultados e impactos do programa para a formação dos professores da rede,
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bem como, apresentar o texto e materiais produzidos pelos professores e
alunos durante a implementação do projeto.
Tendo como principal referência a metodologia da “PEADS – Proposta
Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável, uma experiência em
Educação do Campo, criada pelo Serviço de Tecnologia Alternativa – SERTA,
ONG, fundada em agosto de 1989, nos municípios do Agreste de Pernambuco
(MOURA, 2003, pág. 15). A qual cito com mais detalhe no decorrer do texto,
sobre experiências profissionais.
Minha segunda Especialização, também pela UFAL, desta vez na área
de Diversidade, sendo o Curso Especialização em Educação em Direitos
Humanos e Diversidade –EDHDI, estava eu de volta as BR-220/BR360, me
deslocando para capital, com a mesma sede de saber, motivada pela
realização da segunda especialização. Minha avó Amelinda Barroso, já
falecida, sempre falava “estude minha filha, você sabe onde quer chegar”!.
Tenho guarda em minhas lembranças, seus ensinamentos e conselhos de
vida, ela alimentava meus sonhos de uma vida melhor. Passei a cursar duas
especializações ao mesmo tempo, concluindo a primeira em maio de 2012 e a
segunda em outubro de 2012, vivia para estudar e trabalhar, foram noite de
sono deixados para depois, porém a meta era continuar aprendendo. Concluir
a especialização tendo como tema da monografia: Desafios para efetivação da
política pública de inclusão no cotidiano escolar, frente a diversidade e
igualdade de direitos a educação. O estudo realizado teve como base
contribuir com a reflexão acerca da inclusão, diversidade e igualdade de
direitos a educação no Brasil, enfatizando os desafios enfrentados por
docentes, gestores escolares e coordenadores no sentido de garantir a
efetivação destes direitos no cotidiano escolar.
O objetivo do trabalho foi apresentar temática da inclusão, rompendo
com concepção de inclusão apenas de portadores de necessidades especiais,
mas, como princípio de igualdade de direito a educação de qualidade e acesso
a esta, neste sentido buscamos autores, que nos fundamentassem nossos
argumentos. “É importante deixar claro que ela não se refere somente a alunos
com necessidades educacionais especiais, mas também, a todas as crianças
independente de cor, raça, religião, condições físicas, repetentes,
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multirrepetentes, defasado na idade/série etc. (BEZERRA; SOUZA, 2007, p.
11).
Dei uma pausa nas especializações e foi me dedicar ao trabalho, como
formadora de professores na rede municipal de Monteirópolis, onde ministrei
diversos curso de formação de professores, na área de educação, os quais
apresento no relato das experiências profissionais. Em 2014, início minha
terceira Especialização, desta vez na área de Gestão Escolar, motivada, pelo
fato de atuar nas condições de Coordenadora Pedagógica e formadora de
professores, bem como, pelo princípio de estar sempre em busca de
qualificação e saber. Concluir a especialização em Gestão em 2016,
retornando a Universidade Federal de Alagoas –UFAL, como dizia minha mãe,
“coragem quem tem é você!”, hoje compreendo a preocupação dela, pois,
eram viagem longa, cansativas e perigosas. No entanto o meu foco, sempre
esteve no final da trajetória, não no percurso, sabia dos riscos, deixava minha
casa, meu esposo, meu conforto e seguia de Van ou em carro de passageiros
que faziam deslocamento do interior a capital, houveram dias de ir até no carro
de paciente, ou “carro da saúde” como as pessoas costumam falar, foi incrível!
Considero mais incrível o fato que eu trabalhava os três horários durante a
semana, atuando na coordenação em Monteirópolis e como professoras na
rede monitora na Rede Estadual de Alagoas, “sou uma guerreira!”, paralelo a
isso, vem a deficiência visual, que descobrir aos 20 anos, durante o trabalho,
sofre um pequeno acidente no olho direito e apenas neste momento percebi
que não enxergava com o olho esquerdo.
Fui ao oftalmologista e descobrir que provavelmente na infância, havia
desenvolvido uma inflamação ocular, a qual atrofiou a retina do meu olho
esquerdo, deixando praticamente cego, anos depois, outra inflamação acabou
por cegar totalmente o olho esquerdo, fazendo com que passasse a enxergar
apenas 2% da visão deste olho, sendo hoje considerado portadora de visão
monocular. Confesso que achava estranha a forma como enxergava, porém,
jamais imaginei que fosse tão grave o problema! Todavia, minha deficiência,
não foi e não será um fator paralisante dos meus sonhos. Poderia ser
preocupante, pois, desenvolvi glaucoma no olho direito, estando em
tratamento, no entanto, sei que vou conseguir vencer, é apenas mais um
desafio!
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“A vida sem sonhos é como um céu sem estrelas” (Cury, 2004)

Apresentação da monografia,
conclusão da Especialização em
Gestão Escolar / Ano 2016 Super feliz
estava grávida!

Apresentação da monografia,
conclusão da Especialização
Educação em Direitos Humanos e
Diversidade / ano 2012

A desejo de aprender continuou vivo! No ano de 2020, iniciei a quarta
especialização a qual estou nos créditos finais, motivada também pela atuação
na área de Gestão Pedagógica e Assessoria como formadora de Professores,
estou cursando Especialização em Inspeção e Orientação Educacional, sendo
desta, na modalidade a distância, pelo Faculdade Venda Nova do Imigrante –
FAVENI, curso com 620 horas, estou em processo de elaboração do trabalho
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de conclusão de Curso, tendo como proposta temática, O significado e
importância da atuação do Coordenador Pedagógico no processo de gestão
de aprendizagem docente e discente, com foco na formação de professores
no município de Monteirópolis, a pesquisa visa levantar dados quantitativos,
junto aos docentes da rede municipal e análise, a importância, interferência e
colaboração do coordenadora/ orientar pedagógica no processo de ensino e
aprendizagem, bem como, na atuação docente.
Iniciei ainda em 2021 a segunda licenciatura sendo em Pedagogia,
visando obter título do Pedagoga e com isso, melhorar o currículo,
considerando que atuou a mais de 10 anos na área de pedagogia, porém, com
formação em História, venho tentando integrar o curso a rotina de estudo, no
entanto, decidi trancar a matrícula e dar continuidade a mesma, após concluir
o Mestrado, considerando meus anseios e necessidades de dedicar-se a
curso de Especialização no Mestrado PROFEPT – Programa de PósGraduação em Educação Profissional, na perspectiva de desenvolver um
produto educacional voltado a formação de professores, uma cartilha ou
oficinas práticas com foco da pesquisa e produção didática, que auxilie os
professores em sua prática didático- pedagógica.
Compreendo o nível de ousadia da minha proposta para produto
educacional como possível resultado do processo da formação do Mestrado
do PROFEPT, no entanto acredito, como sempre afirmo, nos meus sonhos! E
pretendo deixar fruto concreto da meu ser e fazer profissional da educação,
será nessa perspectiva motivacional que, buscarei forças para desenvolver
pesquisa, fundamentar minha pesquisa e a partir de subsídios, teóricos e
aspectos legais que fundamentem pesquisa e que convençam no tocante a
importância e significado do tema, e sua possibilidade prática de
implementação do projeto de pesquisa a ser desenvolvida, por mim mestranda
cursando, superando desafios, porém acreditando nas possibilidades do
produto educacional a ser desenvolvido a partir do mestrado PROFEPT.
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AS
EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL

E

TRAJETÓRIAS

DA

VIDA

Após concluir o Magistério no ano 1999, inicie meu processo de buscar
por um emprego, antes de iniciar minha carreira no emprego formal, trabalhei
informalmente com vendas na feria livre, vendia alimentos e outros produtos.
A entrada no mercado de trabalho formal ocorreu em 2001, participei do
processo seletivo em uma Organização Não Governamental – ONG,
denominada NUDEC- Núcleo de Desenvolvimento Comunitário, foi aprovada
em todas as etapas da seleção e iniciei minha vida profissional, com o desafio
de coordenar uma equipe inicialmente composta por seis funcionários na área
de Educação, sendo contratada como Agente de Inspeção do Trabalho, no
entanto, na prática desenvolvi a função de Coordenadora da Área de
EDUCAÇÃO, este meu maior e melhor desafio! Uma vez que nunca havia
trabalhado com equipe formalmente, no entanto, conforme já citei em outro
trecho deste memorial, fiz trabalho voluntário, coordenei grupo de jovens, além
de na vida religiosa, fazer parte do Grupo “Renovação Carismática”, grupo de
evangelização ligado à igreja católica. Deu medo! Após ser aprovada, passei
o fim de semana sem dormir, pensando é agora? O que vou fazer lá? É
engraçado lembrar, a primeira vez que entrei, na instituição após ser aprovada,
parecia que entrava em campo minado! No entanto, fui acolhida, participei de
várias formações e compreendi que possuía experiência suficiente para
desenvolver as ações que a instituição trabalhava, foi uma trajetória
memorável!
O período de NUDEC, como costumo dizer foi transformador, de
menina a profissional, de jovem a mulher, aprendi a aprender, aprendi fazendo,
a fazer aquilo que nem não sabia que sabia! Realizava reuniões, formações,
assembleias, jornadas de estudo, seminários, tantas coisas, organizando
desde a parti logística até a realização da Palestra, da formação. Cresci
profissionalmente na mesma dimensão das ações que a instituição me
desafiava a realizar! Fiz amigos, conquistei irmãos de coração! Mas, também
conheci a fases humanas, vi o despertar da inveja de alguns colegas, por ver
de minha ascensão dentro da instituição, a equipe que coordenava cresceu
para 12 funcionários e neste processo, a liderança que exercia começou a
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incomodar quem estava na ponta da hierarquia da instituição. Maxwell, 2003,
afirma que “há três qualidades que um líder deve exibir para criar confiança:
competência, conexão/ comunicação e caráter”, infelizmente fui vítima da falta
de caráter de colega de trabalho, líder da instituição onde trabalhei, sonhei,
cresci e me tornei líder da minha equipe, sendo e por meio de um estratégia
covarde, sem justa causa demitida em Março 2006, sentir como se tivesse
cortando pela segunda vez meu cordão umbilical, só que desta vez, eu tinha
consciência da dimensão desta rompimento. Mas, a vida precisava continuar,
passei por um período de depressão, oriunda da não aceitação da saída da
instituição, no entanto foi contratada pela Prefeitura de Pão de Açúcar,
considerando que no período que atuei na instituição, realizávamos trabalhos
em parceria com Gestão Pública Municipal, com foco na formação de
professores em Educação do Campo, área em que fiz especialização anos
depois.

Registro fotográfico das de parte da Equipe do NUDEC –
Núcleo de Desenvolvimento Comunitário, em 2004.

Trabalhei na Secretaria Municipal de Educação de Pão de Açúcar,
durante os anos de 2006 a 2008, neste período desenvolvia a função de
Assessora do Secretário de Educação e em 2005, passei a atuar como
coordenadora pedagógica, com foco nas escolas rurais, atuando com o
Programa de Educação Camponesa de Pão de Açúcar- AL, (PROECAPA),
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onde tive a oportunidade de acompanhar 72 professores em um programa
piloto, onde desenvolvia de formação continuada, junto a professores da rede
municipal, com foco do aplicação de pesquisa informais, voltadas a prática
docente, pesquisa local e regional, estimulando que os professores
realizassem pesquisa sobre contexto vida, cultura, arte e história das
comunidade onde a escola estava localizada e produzissem com os alunos
textos, gráficos e desenvolvessem aulas interdisciplinares, tendo como
protagonista do processo a participação direta dos alunos, professores,
lideranças comunitárias promovendo o resgate de História da formação das
comunidades rurais, aspectos relacionadas a Arte, cultura e vivência das
populações rurais, ribeirinhas e Associações de Desenvolvimento Local.
As atividades eram desenvolvidas em quatro etapas: Pesquisa,
Desdobramento, Devolução e Avaliação, esta metodologia baseava-se no livro
da PEADS- Proposta Educacional de Apoio Ao Desenvolvimento Sustentável,
escrito pelo pesquisador, escritor, formador Abdalaziz Moura, o qual tive o
prazer de conhecer, participar de suas formações e desenvolver na prática
suas teorias e métodos. A base do trabalho com a PEADS, eram as chamadas
“Ficha Pedagógicas”, MOURA (2003), escreveu em seu livro, o qual trabalhei
em detalhes neste período de trabalho com os professores, para ele:
“A ficha pedagógica não é um livro, não é um texto pronto, não
é uma receita, não é uma grade curricular da qual você tem
que dar conta, sob a pena de ser chamada a atenção. É mais
um mapa, guia, um roteiro, uma pista, uma direção, um leme,
um fio condutor para você guiar seus alunos e suas alunas na
aventura da construção do conhecimento e dos valores”
(MOURA, 2003, p.136).

Gosto de citar este trecho que livro, pois, explica com clareza o que foi
este período de trabalho com Educação do Campo, produzimos texto a partir
da história de vida das famílias dos alunos, das pessoas da comunidade e do
resgate de valores, sentimentos e memória dos mais idosos, dos jovens e das
crianças em dez comunidades rurais de Pão de Açúcar. Foi gratificante! Tenho
registrado até os dias atuais o produto destas pesquisas, nos meus relatórios
e materiais escritos dos cadernos das formações alguns portfólios produzidos
pelos professores.
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Minha carreira profissional continua, passei no Concurso Público da
cidade de Monteirópolis no ano 2009, atuando como docente, em sala de aula
por um ano e meio, depois foi desviada de função passando a condição de
Coordenadora Pedagógica, junto as escolas rurais deste município, onde
desenvolvi também trabalho com a metodologia já citada obtendo êxito. Estou
desde de então atuando na Secretaria de Educação de Monteirópolis, onde
desenvolvi diversas funções, fui por cinco anos coordenadora de escola rural,
passando posteriormente a Coordenadora técnica/ formadora, atuando com
formação de professores com o Programa do PNAIC – Pacto pela
Alfabetização na Idade Certa, período em que participei de cursos de formação
continuada e também realizei cursos junto aos professores dos anos iniciais
do Ensino Fundamental.
Desenvolvendo atividades didáticas e pedagógicas voltadas a orientar
métodos na perspectiva da Alfabetização e Letramento, com foco em Língua
Portuguesa, Matemática, Ciência e Diversidade. Em 2018, fui convidada a
assumir a função de Coordenadora Geral de respectiva rede, assumir a
função, permaneci até final do ano letivo 2019, deixando o cargo por razões
pessoais. Hoje estou coordenadora técnica do programa da SEMED, bem
como atuando como orientadora educacional aos coordenadores
pedagógicos.
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Registro fotográfico das Formação com Professores realizados no município de
Monteirópolis no período 2013 a 2016.

Nos anos de 2010 a 2012, atuei como professora monitora da Sistema
Estadual de Educação, onde trabalhei com alunos do Ensino Fundamental
anos finais e também com turmas de Ensino Médio com as disciplina de
História, Artes, Ensino Religioso, Sociologia e Filosofia.
Tive a oportunidade de trabalhar com alunos indígenas, na
comunidade da Ilha do São Pedro, no período de 2010 à 2012, quando estive
professora contratada do Governo do Estado de Sergipe, sendo uma
experiência incrível de troca de saberes e vivencias marcantes junto a esta
comunidade, conhecendo seus hábitos, costumes e tradições. Vivenciar o
cotidiano da comunidade indígena dos Xocós, foi magnífico!
Estive por três anos como Professora Tutora a Distância pela SECADI,
atuando com alunos de Especialização em Educação do Campo, junto a
Universidade Federal de Alagoas, no período de 2013 a 2015, acompanhando
as atividades dos alunos no decorrer do curso de especialização.
Em 2015, fui aprovado no Concurso Pública da Rede Municipal de
Santana do Ipanema, onde atuei como professora do Ensino Fundamental
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anos iniciais por três anos, em seguida fui atuar como professora da Educação
Infantil, permanecendo no quadro de professores até o ano de 2019.
Concluindo minha trajetória profissionais, em 2019 fui aprovado no
Concurso Público do Município de Pão de Açúcar, para atuar como professora
do Ensino Fundamental anos Finais, com a disciplina de História, sendo em
2021, convidada pelo gestor municipal a compor e atuar como coordenadora
pedagógica da Unidade Municipal de Ensino Ministro Augusto de Freitas
Machado, local onde estava professora titular da disciplina de História e
atualmente atuou como coordenadora pedagógica.
CONCLUSÃO
Pelo exposto neste trabalho, é possível perceber que a trajetória
acadêmica e profissional dessa futura pesquisadora está diretamente
relacionada e interligada a formação de professores e atuação, junto a
comunidades rurais, minorias e temáticas voltada a educação, cultura e
pesquisa. Ao destacar a pesquisa levo em consideração as trajetória e
produções realizadas ao longo das minhas produções acadêmicas, não
apenas no curso de graduação, como também, nos cursos de pós-graduação
que concluir.
Escrever este memorial foi sem dúvida uma experiência singular para
minha vida, considerando permitiu lançar um olhar mais alargado sobre a
minha trajetória na educação, redescobrir sonhos e observar os processos,
mudanças e desafios superados.
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Capítulo 8
REVISITANDO MINHAS MEMÓRIAS PESSOAIS
E PROFISSIONAIS
Silvana Kelly Coimbra Peixoto14

INTRODUÇÃO
A escrita do memorial, em uma perspectiva formativa, moveu-me a
revisitar nas memórias fatos que marcaram minha vida pessoal e profissional.
Tenho consciência das minhas limitações e das escolhas que fiz nesse
percurso, mas nunca desisti e sempre enfrentei os obstáculos que surgiram.
Assim, segundo Nora (apud Ciavatta, 2005, p. 83), “A memória se enraíza no
concreto, no espaço, no gesto, na imagem e no objeto. A história se prende às
continuidades temporais, à evolução e às relações entre as coisas”.
1. INÍCIO DE MINHA TRAJETÓRIA
Alagoana, nascida em Maceió, no ano de 1968, e residente desde
então, no Centro do munícipio de Pilar, em Alagoas. De família simples, meus
pais sempre tiveram como meta a formação no nível superior de seus cinco
filhos, a saber, sou a quarta, e que tal formação fosse na Universidade Federal
de Alagoas – UFAL. Conseguiram, mas não foi fácil, sempre com muito
sacrifício, mas com muita vontade e fé. Meu pai (in memoriam) dedicou sua
vida ao trabalho para ajudar no sustento de sua família, amoroso, amigo e
confidente, não media esforços para atender àqueles que o procuravam em
busca de ajuda, de conselhos, de palavras de conforto. Minha mãe,
extremamente exigente e focada em seus objetivos, gostava de estudar, mas
os contratempos da vida a impediram de prosseguir seus estudos. Ambos
Mestranda do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica –
PROFEPT/IFAL-C. Benedito Bentes, na Linha de Pesquisa Organização e memórias de
espaços pedagógicos na EPT, sob a orientação da Profa. Dra.Regina Maria Brasileiro;
Especialista em Mídias em Educação – UFAL; Especialista em Pedagogia Organizacional –
UFAL.
14
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tinham a educação familiar como o berço para ser alguém honrado, honesto e
respeitado e a formação acadêmica a porta de entrada para uma vida melhor.
Constitui família quando ainda cursava a graduação em Pedagogia no
Centro de Educação – CEDU/UFAL. Eu e meu esposo somos pais de um
casal, hoje com 22 e 17 anos. Durante o processo de escrita do Trabalho de
Conclusão do Curso de Pedagogia, normalmente pela madrugada afora
porque trabalhava os dois horários, estive grávida. Em um dia maio de 1999
entreguei o Trabalho de Conclusão de Curso no CEDU e, no dia seguinte
nasceu minha filha. Nessas idas e vindas entre trabalho, estudo e família, em
2003, nasceu meu segundo filho, ambos são parceiros e amigos de todas as
horas. Meu esposo, sempre participante e incentivador dos meus estudos,
solidariza-se comigo em todos os momentos. Minha família é meu porto
seguro, é nela que encontro força e me restabeleço dos infortúnios vivenciados
nos espaços do fazer pedagógico.
2. PERCURSO ACADÊMICO
Estudante de escola pública, vivenciei o jardim de infância, acredito
que daí inicia o meu gosto pelas artes, em especial o desenho e a pintura.
O primário, (atual ensino fundamental I), da 1ª a 4º séries, cursei na
Escola Estadual Oliveira e Silva, nos anos de 1975 a 1979, e de onde tenho
boas recordações. A época as turmas eram compostas pelos níveis de
aprendizagem – forte e fraco – e, por conta dessa nomenclatura, motivo de
constrangimento para alguns. Tive a sorte de ter como professoras pessoas
exigentes e, ao mesmo tempo, amorosas e pacientes, que incentivavam seus
alunos a tornar-se leitores, a gostar da matemática. Profissionais que nos
faziam viajar através da imaginação. Nessa escola, aprendia-se brincando,
com jogos, música e valorizava-se as habilidades artísticas dos alunos e
alunas.
Concluída a 4ª série, deveríamos fazer uma prova de admissão para
ingressar no ginásio. Para tanto, os alunos que não tinham condições de
estudar em outro município (havia apenas o Ginásio Nossa Senhora do Pilar
que ofertava turmas de 5ª a 8ª séries), teriam que estudar no período de férias
o preparatório para o processo de seleção. Presenciei muitos dos meus
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amigos do primário não serem admitidos, outros não poderem cursar porque
tinham que ajudar seus pais. Logo, eu e meus irmãos cursamos o ginasial
nesse colégio até a 8ª série. Continuei meus estudos no mesmo colégio, que
passou a ser Escola Cenecista Nossa Senhora do Pilar, onde cursei o
magistério (normal) e, em seguida, os estudos adicionais em língua
portuguesa. Admirava a profissão e já sabia o perfil que deveria assumir
enquanto professora para atender a todos com igualdade e respeito.
Em 1995, fui aprovada no vestibular da Universidade Federal de
Alagoas – UFAL, no curso de Pedagogia, nessa época já trabalhava. Viajava
todos os dias no transporte escolar municipal e era a primeira da turma a
chegar, muitas vezes ficava sozinha até começar o movimento no campus, e,
muitas vezes tinha a companhia do vigilante e de uma professora que fazia
questão de iniciar suas aulas às 7h00, em ponto. Recordo-me, que ao chegar
na sala de aula, seus materiais eram organizados na mesa e dali eram afixados
na lousa, e a cada palavra ali afixada, trazia os conceitos, sentidos e seus
respectivos estudiosos, levando-nos a refletir e produzir.
Tais vivências na vida e no fazer pedagógico, proporcionou-me a
buscar assumir atitude de criticidade, cooperação e ética. O fazer pedagógico
possui uma dinamicidade e diversidade que nos conduz, diariamente, a refletir
sobre os problemas vivenciados nos espaços formativos, buscando através de
estudos e da escuta das muitas vozes, a resolução, mitigação dos mesmos.
Segundo Comin (2014, p. 254), “A dialogicidade deve ser incorporada ao
exercício de ser humano e de humanizar-se permanentemente.”
Nesse sentido, o curso de Pedagogia me aproximou de discussões e
estudos Histórico-Filosófico, Sócio antropológicos, Político-econômicos e
Psicopedagógicos em Educação, Currículo, Didática, Pesquisa, Metodologias
de Ensino. Enfim, espaços de construção de conhecimento. Tenho muitas
recordações boas dos colegas de turmas, dos docentes, das discussões em
sala de aula, congressos, seminários, dos eventos promovidos pelo Centro de
Educação, das produções que realizava enquanto graduanda.
Durante o curso de graduação em Pedagogia participei da coleta de
campo, realizando entrevistas, em dois projetos de pesquisa, o primeiro em
1997, intitulado Aspectos da conjuntura educacional e socioeconômica da Área
de abrangência do Programa Xingó, executado pelo GT-Educação/Programa
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Xingó nos municípios de Canindé de São Francisco, Delmiro Gouveia, Glória,
Jatobá, Paulo Afonso, Olho D’Água do Casado, Petrolândia, Piranhas e Poço
Redondo. E o segundo, em 1998, Censo Promual, ocorrido na Barra de São
Miguel.
Em 2001, iniciei a Especialização em Pedagogia Organizacional,
também pela UFAL. A partir daí, não parei de estudar, fiz vários cursos na
área da Educação, participei de eventos como Congressos, Conferências,
Encontros, Seminários, Extensão. Paguei duas disciplinas no Programa de
Pós-Graduação em Educação no Centro de Educação da UFAL, as quais são:
Educação de Jovens e Adultos e Análise do Discurso.
Atualmente, estou mestranda do Mestrado Profissional em Educação
Profissional e Tecnológica, ofertada no Instituto Federal de Alagoas – Campus
Benedito Bentes.
3. PERCURSO PROFISSIONAL
Desde muito cedo, aprendi a buscar a independência financeira,
assim, passei a lecionar em casa, alfabetizando crianças e adolescentes que
apresentavam dificuldades de aprendizagem. Depois, os estudantes do ensino
médio foram chegando, motivo que me instigou a superar também minhas
dificuldades. Essa experiência serviu de laboratório inicial para o
desenvolvimento de minha prática pedagógica enquanto professora.
Concluído o Magistério em 1986 e os Estudos Adicionais em 1987,
com 18 anos de idade, no ano de 1988, consigo meu primeiro emprego na
Escola Machado de Assis lecionando a disciplina Língua Portuguesa. Nessa,
não permaneci muito tempo, porque, logo em seguida fui contratada pela
Prefeitura Municipal de Pilar para atuar enquanto professora, na função de
supervisora, na Secretaria Municipal de Educação. Aqui iniciei minhas
atividades na Educação Infantil, a seguir passei a trabalhar com as 2ª séries e,
por fim, retorno a Educação Infantil.
Ainda na Secretaria Municipal de Pilar, no ano de 2003, participei do
Programa de Formação de Professores Alfabetizadores - PROFA, enquanto
formadora da Educação Infantil e, que divido aqui com vocês, a alegria de
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participar de um grupo de professores atuante, participativo, crítico e criativo.
Permaneci na Secretaria até 2004
Ainda em 1998, contratada pela Rede Estadual de Educação atuei
como Monitora das disciplinas Língua Portuguesa e Cultura Alagoana na
Escola Estadual Valdecy Gomes. Nos anos de 1999 até 2000, com a
renovação do contrato, lecionei Língua Portuguesa na Escola Arthur Ramos
que, à época, funcionava no CAIC.
Em 2000, o Estado de Alagoas divulgou edital para vaga de Professor
nível I (Pedagogia com licenciatura para as séries iniciais), do qual participei e
fui aprovada.
Em 2001 ingresso na Escola Estadual Oliveira e Silva, localizada a
alguns metros da casa de meus pais. Nesta, devido a carência, assumi as
turmas de 5ª a 8ª séries, em seguida, as turmas do Ensino Médio, lecionando
Língua Portuguesa até 2013. A partir daí, novas mudanças ocorreram, e passei
a lecionar Filosofia e Sociologia. Em 2021, continuo na Rede Estadual de
Educação, na escola atuando na Coordenação Pedagógica da Educação de
Jovens, Adultos e Idosos.
Em 2004, prestei concurso, com êxito, para o Centro Federal de
Educação Tecnológica de Alagoas - CEFET para o cargo de Técnico em
Assuntos Educacionais, neste o cargo exigia a formação em Pedagogia. Nesse
período, precisei fazer escolhas, que pode parecer para alguns absurda, mas
priorizei minha família que há muito, ausentava-me por conta do trabalho.
Portanto, Permaneci na Rede Estadual e assumi na Unidade de Ensino
Descentralizada de Marechal Deodoro, em 2004, no Setor de Pedagogia. A
saber, a Unidade Descentralizada de Marechal Deodoro, localizada no
município de Marechal Deodoro em alagoas, através da Portaria 1699 do DOU,
de 6 de dezembro de 1994, teve seu funcionamento autorizado (PPPI, IFAL,
2014, p. 14)
Em 04 de outubro de 2004, assumi o cargo na UNED/MD, assim
participei com os profissionais do Setor de Pedagogia, em trabalho conjunto
com os Setores de Psicologia e Serviço Social, de projetos importantes quanto
ao acolhimento, acompanhamento pedagógico, psicológico e de assistência
social voltados para o atendimento aos discentes: inclusão, acesso,
permanência, conclusão com sucesso.
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Em 29 de dezembro, com a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008,
ocorre a fusão da Escola Agrotécnica Federal de Satuba com o CEFET/AL
para constituir o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Alagoas – IFAL integrando a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação (PPPI – IFAL,
2014, p. 15).
Em 2010, fui removida para Auditoria Interna, onde permaneço
desempenhando minhas atividades profissionais enquanto servidora pública e
enquanto profissional da Educação. Nesse ínterim, participei do grupo de
estudo da EJA, no Campus Maceió. Sempre que possível, participo das
discussões enquanto Técnica em Assuntos Educacionais juntamente com a
equipe pedagógica do Instituto; profissionais que desenvolvem suas atividades
com ética e responsabilidade social e política.
CONCLUSÃO
Após algumas tentativas, na maturidade, consegui o ingresso no
Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, em que agora
procuro conciliar as horas de estudo, com o trabalho, os cuidados à minha
família e à minha mãe, portadora de Alzheimer. É um desafio, mas com muito
esforço e estudo conseguirei alcançar meu o objetivo.
Ao final do curso, os mestrandos terão que apresentar a Dissertação
e um Produto educacional voltados para a Educação Profissional e
Tecnológica. Dessa forma, enquanto produto educacional, vislumbro a
apresentação de um caderno de orientações didático-pedagógica para a EJA.
Por fim, as lições que estou tentando trazer e, que faz parte da minha
vida enquanto pessoa e enquanto profissional, é que mesmo fazendo escolhas
certas ou erradas, devemos nos manter firmes, buscar novos caminhos,
estudar, reinventar-se, afastar os medos e transformar-se. Somos nós mesmos
os responsáveis pelos caminhos que trilhamos, portanto, nessa jornada
ocorreram, sim, embates discursivos, mas sempre objetivando a emancipação
dos sujeitos. E as pessoas que estiveram e estão comigo nesse percurso,
agradeço pela amizade e pelos momentos de aprendizagem construídos.
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Capítulo 9
ATRAVÉS DO ESPELHO: UMA VOLTA AO
PASSADO
Rêmia Vasconcellos Cavalcanti15

INTRODUÇÃO
A ideia de escrever um memorial trouxe à tona certas inquietudes, vez
que nossas histórias estão por vezes condensadas em nossas memórias mais
profundas, aquelas que já estavam esquecidas, mas que foram resgatadas ao
decorrer deste texto.
Tal resgate, de igual modo, me trouxe a alegria de olhar para toda a
estrada que fora percorrida, os caminhos escolhidos, as tatuagens que me
foram deixadas na pele. Os detalhes são como peças de um quebra-cabeça
que, quando finalizado, transmite a sensação de vanglória da beleza do
produto final.
Lembro-me de valorizar a caminhada e não somente o ponto de
chegada. Como diria meu ex-professor de matemática: "a vida é como esta
prova, ela não valerá nenhum ponto se vocês colocarem somente o resultado.
Mais do que isso, eu quero que vocês me mostrem como chegaram nele".
1. MINHA INFÂNCIA
Como toda boa história, iniciaremos pelo começo dela: nasci no dia 24
de janeiro de 1971, num domingo nublado, às 9h40min, na cidade de Palmeira
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dos Índios, fruto de um casamento não aprovado em razão da diferença de
classes sociais.
Vale dizer que, para além do peso do romance proibido, meu pai ao
longo do casamento apresentou distúrbio da mente dividida, ou seja,
esquizofrenia. E, como todo portador de doença, tinha seus momentos de
crise. Uma delas ocorreu numa festa, onde ele tentou agredir um de seus
amigos. O resultado? Foi internado num hospital psiquiátrico da cidade de
Maceió e só saiu de lá direto para o caixão. Se hoje a psiquiatria não é amável
com seus pacientes, quiçá na década de 1970, onde vigorava o
desconhecimento científico e os métodos permeados de atrocidade em busca
da promessa de uma cura.
Em 28 de setembro de 1970, meu pai deixava minha mãe viúva e com
cinco filhos para criar, um menino e quatro meninas, meu irmão mais velho
tinha glaucoma, sendo também surdo e mudo. A saída para uma mulher
sozinha, sem dinheiro e com cinco filhos, foi se mudar da cidade de Igaci para
a capital alagoana, conseguir um emprego como professora e tentar oferecer
qualidade de vida aos frutos de seu único casamento.
Inicialmente, minha mãe chegou em Maceió com três filhos, deixando
a mim e a minha irmã na casa da nossa avó materna. Após se estabelecer em
Maceió, voltou para nos buscar. Crescemos sem a figura de um pai e com a
presença de uma mãe forte, que se desdobrava diariamente entre a labuta dos
trabalhos da Secretaria de Educação/AL, o magistério em São Luís de
Quitunde/AL, e o retorno noturno à capital alagoana, para exercer seu papel
de mãe de cinco filhos menores. A escassez financeira sempre foi uma
constante em nossas vidas, sempre foi tudo muito difícil, mas nunca perdemos
a alegria do convívio familiar.
2. FORMAÇÃO EDUCACIONAL
Destarte, carregava em meu coração o sentimento de que não poderia
ser um peso na vida de minha mãe. E assim fui seguindo meus estudos: os
primeiros anos em Grupos Escolares e, ao cursar a 4ª série do primeiro grau,
fui estudar no Colégio São José, colégio de freiras, onde só era permitido
alunas do sexo feminino. Lá, permaneci até a 8ª série, onde comecei a me
- 84 -

preparar para o exame de seleção do ensino médio profissionalizante na tão
concorrida Escola Técnica Federal de Alagoas (ETFAL), hoje conhecida como
Instituto Federal de Alagoas (IFAL), vez que almejava ingressar prontamente
no mercado de trabalho, para concretizar o sonho de ver minha mãe descansar
dos trabalhos educacionais em relação a mim.
Assim, ao me inscrever no processo seletivo acima mencionado, fiquei
em dúvida entre os cursos de Química e Eletrônica, colocando em primeira
opção o curso de Eletrônica, apesar de querer cursar Química. Fui aprovada
em Eletrônica e, embora não fosse o curso almejado, decidi iniciá-lo, vez que
quando começo algo, só paro quando termino.
No primeiro dia de aula, uma grande surpresa: havia somente três
mulheres na turma, quatro contando comigo. Eu que sempre estudei em
colégio de freiras, tive meu primeiro choque cultural, visto que a minha turma
era quase exclusivamente masculina.
Terminei o curso em 1990, passando por estágios na Companhia
Energética de Alagoas (CEAL) e na Empresa de Telecomunicações de
Alagoas (TELASA) e, coincidentemente, neste ano surgiu um edital para
ingressar enquanto servidor público na ETFAL, com cargos de nível médio e
superior. Candidatei-me ao cargo de nível médio, que era o diploma que tinha.
Só existia uma vaga para o cargo que me candidatei e fiquei na 11ª posição.
Diante do resultado, não vislumbrei a possibilidade de entrar no serviço público
federal, embora desde os 19 anos soubesse que era o serviço público que me
encantava, que era lá onde queria estar.
3. TRAJETO PROFISSIONAL E ACADÊMICA
No início da década de 1990, comecei a namorar um técnico em
química, que trabalhava no Pólo Cloroquímico de Marechal Deodoro. Casamos
em 1992, e em 1993 recebi telegrama de convocação para me apresentar na
ETFAL para assumir o cargo de nível médio em Palmeira dos Índios, o primeiro
Campus a ser construído do programa de expansão do Governo Federal aqui
em Alagoas. Em 1993, também foi o ano que tive meu primeiro filho, e em 1995
consegui minha remoção para o Campus Maceió, um ano depois fui
presenteada com a chegada de minha segunda filha.
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Desde que ingressei no serviço público fui lotada na Diretoria de
Administração e Planejamento (nas Coordenações de Administração,
Patrimônio, Compras, Licitações e Planejamento), 1995 fui removida para o
Campus Maceió, em 2010, mesmo com a mudança para o prédio da Reitoria
continuei a desempenhar meus trabalhos na atual Pró-Reitoria de
Administração (Coordenação de Administração, Transporte e Manutenção),
2019 recebi o convite para participar da equipe de Gestão de Fiscalização e
Contratos, e atualmente recebi o convite para trabalhar na Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, no Comitê de Ética em Pesquisas com
Seres Humanos.
Minha formação acadêmica foi paralela à minha formação profissional,
devido à minha necessidade de trabalhar e de ter a tão sonhada independência
financeira, para poder aliviar minha mãe das custas de mais um filho. Pelo fato
de estar casada, grávida e ter sido deslocada para trabalhar em Palmeira dos
Índios, não consegui, à época, ingressar no ensino superior. Quando meus
filhos estavam com 4 e 7 anos de idade, e eu lotada já no Campus Maceió,
resolvi que era o momento de entrar na universidade, uma vez que já tinha
meu emprego, assim prestei vestibular para o curso de Ciências Sociais pela
Universidade Federal de Alagoas.
O encanto de retornar à sala de aula e de aprender sobre política,
sociologia e antropologia me encheram de vitalidade. Autores como Durkheim,
Norberto Bobbio, Max Weber, Karl Marx e outros, me colocaram noutro
universo ideológico. Desdobrar-me entre família, trabalho e universidade foram
tarefas desafiadoras, mas encarei de pronto o desafio.
Logo no primeiro ano do curso, interessei-me bastante pela disciplina
de antropologia, não somente por conta da paixão com que ensinavam os
professores, mas pelo objeto da matéria: o ser humano e todas as suas
dimensões. Não podendo ser diferente, minha monografia seguiu esta área,
onde estreitei o olhar para estudar a religião do Santo Daime.
A doutrina daimista é baseada em rituais, que seus adeptos chamam
de trabalhos. Todo trabalho tem como escopo a cura que, para Achterberg
(1996), está ligada ao físico, mental e/ou espiritual. Ainda segundo a autora,
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corpo, mente e espírito não são partes nosológicas16 separadas, não havendo
distinção entre as mesmas “[...] o corpo é mente e a mente é espírito [...] (1996,
p.56). Esta ideia de unicidade também é corroborada por Maria Cristina Pelaez
(2004), ela analisa a bebida ingerida na religião daimista como agente eficaz
na cura das doenças, fundamentalmente espiritual, seus estudos apontam que
é a partir do espírito que geram os desequilíbrios físicos e mentais.
Em 2013, abriu edital para seleção de servidores para custeio de curso
de pós-graduação, sendo contemplada para área de especialização em
Gestão de Pessoas em Educação. Ao final deste curso, minha inquietude para
ampliar ainda mais meus conhecimentos não findaram, ao contrário, se
infiltrava cada vez mais em meu ser. Assim, ingressei no curso de Direito e, ao
final do curso, resolvi trabalhar com a questão da maternidade inserida no
contexto do sistema carcerário.
Pimentel (2008) aborda em seu livro que, na maioria dos casos, as
prisioneiras foram inseridas no cárcere por razões passionais, para agradar a
seus companheiros, ora executando suas ordens, ora assumindo seu lugar no
mundo do crime. E quando ocorre de serem capturadas pela polícia, terminam
se afastando dos pais de seus filhos e dos próprios filhos. Salienta-se que os
homens raramente assumem a paternidade ou a responsabilidade de cuidar
dos filhos, deixando-os em situação de abandono e desespero.
Já em 2020, abracei a oportunidade de entrar no mestrado do
Programa PROFEPT. Tal oportunidade trouxe para mim e para minha família
uma grande honra e alegria.
CONCLUSÃO
Por fim, chegamos até o momento presente, o capítulo atual desta
história. Revivendo o meu passado, percebi o caminho percorrido e que minha
primeira necessidade sempre foi a de saber mais, conhecer mais sobre o
mundo e tudo nele envolta. Acredito que, como mãe, devo dar o exemplo, para
os meus filhos, de persistência, garra, enfrentamento do medo do

16

Agrupamento de doenças segundo características comuns.
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desconhecido e de nunca parar de querer um país justo e igualitário para todos
nós brasileiros.
Neste cenário inquieto, evidenciou-se o que deveria ser o meu
produto, em razão dos últimos trabalhos desenvolvidos na Academia, a saber
a religião do Santo Daime e a situação feminina em âmbito carcerário. Não
sendo diferente do contexto dos trabalhos anteriores, o produto escolhido é a
religião indígena e seus rituais que, ao longo de séculos, apesar da
catequização jesuíta e perseguição colonial, vêm sendo preservados pelos
povos indígenas até os dias atuais.
Após a análise das noções dos pesquisados (docentes e discentes)
acerca do tema, será desenvolvida uma cartilha expositiva, de modo a
possibilitar o conhecimento mais aprofundado da questão, a ser publicada e
direcionada aos alunos da rede de Educação Profissional Tecnológica - EPT.
Importa ressaltar que o direito à cultura é previsto na Declaração Universal dos
Direitos Humanos, a qual o Brasil é signatário, na Constituição Federal de
1988, na Lei 11.645/2008.
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Capítulo 10
MEMORIAL ACADÊMICO DE UMA
PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA –
ENSINO MÉDIO INTEGRADO E EDUCAÇÃO DE
JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
Arlene Leão de Lima Duarte17

INTRODUÇÃO
Elaborar um memorial é voltar nosso olhar para o caminho que
percorremos durante a nossa vida, e contar essa história que foi construída
através de decisões que, por muitas vezes, mudaram o meio em nossa volta;
é um momento cheio de emoções, não sendo uma tarefa muito simples de ser
realizada.
Para esta análise retrospectiva, trago o compilado de memórias que
foram relevantes positiva e negativamente em minha trajetória pessoal,
acadêmica e profissional.
1. FORMAÇÃO ACADÊMICA
1.1 - OS ANOS INICIAS
O JARDIM INFANTIL, PRIMÁRIO, GINASIAL E CURSO
CIENTÍFICO
Aos seis anos de idade fui matriculada no Jardim Infantil Maria
Rosália Ambrózio, à época localizado no CENTRO EDUCACIONAL
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ANTONIO GOMES DE BARROS (CEABG), hoje conhecido por CEPA (Centro
de Estudos e Pesquisas Aplicadas), já considerado o maior centro
educacional do Brasil. Por lá dei início a meu intinerário formativo. Segui aos
sete anos para o primário e fui acolhida pela saudosa professora Tânia,
docente dedicada e sensível às necessidades dos “pequenos” que chegavam
assustados com a grandiosidade da Escola Professor Vitorino da Rocha,
também no CEAGB. Aos 12 anos iniciei o ginásio na Escola Professor José
da Silveira Camerino – PREMEN, onde principei os treinamentos no meu
esporte favorito, HANDEBOL, e vivi os melhores anos da minha vida de
estudante.
O HANDEBOL me abriu portas para ganhar uma bolsa de estudos no
Colégio Sagrada Família, em 1986, quando iniciei o científico (Ensino Médio),
depois de (quase) realizar matrícula na Escola Técnica Federal de Alagoas,
no Curso de Eletrotécnica, e consequentemente (quase) realizar o sonho da
dona Madalena, minha mãe, que acreditava ser lá na ETFAL, que “eu sairia
com uma profissão, e se fizesse somente o científico, a minha formação não
seria completa”. No entanto, o amor pela prática esportiva foi mais forte, e
minha trajetória de atleta deu uma reviravolta. Em 1997, fiz a minha primeira
de muitas viagens para jogar handebol nos Jogos Escolares Brasileiros, na
cidade de Campo Grande-MS, onde alçamos uma honrosa terceira
colocação, e daí por diantes muitas competições aconteceram pelo Brasil
durante boa parte de minha adolescência e juventude. A minha formação
esportiva tem uma relevância fenomenal, corroborando o que preconiza a
Organização Mundial de Saúde, OMS (2009), acerca da Atividade Física
listada como um dos principais indicadores de saúde, e por estimular a
participação e a prática a serem desenvolvidas em atividade físicas e de lazer.
A Educação Física Escolar e a Prática do Desporto Escolar foi fundamental
no meu desenvolvimento físico e cognitivo. Até hoje, carrego comigo os
amigos que fiz na escola e no esporte, estes são mais que especiais. Sempre
nos encontramos, celebramos, choramos, damos muitas risadas relembrando
as conquistas, as derrotas, os perrengues vividos pelas estradas do Brasil
rumo às competições, os amores e, fortemente, celebramos as pessoas que
nos tornamos. Parte dessa formação devemos ao empenho e a entrega do
nosso treinador, professor José Roberto Alves Araújo, hoje Diretor Geral do
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IFAL-CAMPUS CORURIPE, cuja atuação como professor, nos influencia até
hoje em nossas atitudes, confirmando a importância do professor na formação
integral do aluno enquanto indivíduo e membro da sociedade.
1.2 - A LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Em 1989, ingressei na Universidade Federal de Alagoas, no Curso de
Licenciatura Plena em Educação Física, instigada pelo meu treinador. Queria
ingressar na academia e me especializar na área para seguir na docência da
Educação Física, e confesso que sem muitas pretensões acadêmicas,
almejando somente ministrar aulas de handebol e Educação Física Escolar.
O caminho acadêmico percorrido durante o curso foi bem árduo, com
dificuldade na aquisição de livros, necessidade de trabalhar para ajudar no
sustento da casa, e mais um tanto de intempéries por mim enfrentadas.
Sinto muita falta de uma formação pluralista e embasada nas mais
diversas concepções filosóficas, e acredito que a minha formação tem um
hiato, devido à ausência de várias disciplinas, que após algumas mudanças
curriculares foram incluídas na grade curricular dos Cursos de Educação
Física. Nunca estudei filosofia nem sociologia, durante a graduação, eu e Karl
Marx nunca fomos apresentados. Trago comigo as marcas desse hiato, nas
dificuldades que tenho no entendimento de inúmeros conceitos e concepções.
1.3 – A ESPECIALIZAÇÃO EM PROEJA
No ano de 2009 foi lançada no IFAL uma especialização em
PROEJA, na qual dez vagas foram reservadas a professores que atuassem
em EJA na esfera estadual. Pleiteei e consegui uma dessas vagas, e então
pude durante um período de doze meses, transitar, às sextas-feiras e aos
sábados, pelos corredores do IFAL-CAMPUS MACEIÓ, para assistir às
aulas riquíssimas, com mestres cuja trajetória evidencia a dedicação à
Educação de Jovens e Adultos em Alagoas, como as mestras Marinaide e
Abdízia, que me marcaram pela entrega em suas práticas docentes nesta
caminhada da especialização. Ao final da especialização, em 2010, com
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a orientação do professor José Roberto Alves Araújo, pude escrever o
artigo O ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO PROEJA COMO
PERSPECTIVA NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, cujo tema foi o
objeto do trabalho de conclusão final da Especialização em PROEJA do
IFAL.
2. TRAJETÓRIA PROFISSIONAL
2.1 - A JORNADA DOCENTE NA ESCOLA PÚBLICA E
PRIVADA
Logo no segundo período da graduação, já estava atuando nas salas
de aulas de diversas escolas da rede privada de Maceió, dentre elas, o
Colégio Sagrada Família, Colégio Batista Alagoano, Colégio Cristo Rei,
Colégio INEI (COC), e na Escola Pastor Antonio de Barros, mantida pela
Igreja Assembleia de Deus. Essa escola, em especial, marcou a minha
experiência como docente, pelo fato de ser proibido usar bolas nas aulas de
Educação Física para realizar qualquer tipo de jogo, isso por conta das
doutrinas da igreja. Em 1992, jogar futebol, jogos pré-desportivos ou ainda
qualquer outro esporte, ainda era um grande tabu a ser vencido na
comunidade da Assembleia de Deus. Segundo Darido e Rangel (2005,p.160)
o jogo nos traz questões ligadas aos valores, normas e atitudes que pode ser
vivenciadas e discutidas, entre outras: a cooperação, a solidariedade, a
inclusão, a relação de gênero, a ética, a pluralidade cultural e a resolução de
conflitos.
Ao concluir a graduação em setembro de 1993, prestei o concurso da
Prefeitura de Maceió para o cargo de docente de Educação Física, ficando
em quinto lugar, contudo a pouca experência e os poucos títulos
apresentados, me levaram ao trigésimo terceiro lugar, sendo nomeada
somente em agosto de 1997.
No ano 2000, prestei concurso para a Secretaria de Educação do
Estado de Alagoas, e fui nomeada em 2001 para assumir as minhas
atividades na cidade de Murici, na Escola Professor José Loureiro, em uma
experiência única, por ter que dividir a quadra da comunidade para realização
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das aulas e, por muitas vezes, ter que negociar com os populares a breve
utilização dessa quadra. Foi uma passagem curta, e logo após um ano e meio,
consegui a remoção para Maceió, onde fui lotada no Instituto de Educação de
Alagoas, na Escola Professor José Correia Titara, no curso de Magistério, e
foi uma experiência desafiadora, por trabalhar na formação de
professores(as), lidando com faixas etárias bem diferentes e com anseios,
medos e dúvidas das mais diversas.
Quando a Secretaria Estadual de Educação ofertou o aumento da
carga horária, eu aceitei e de imediato fui lotada no Centro de Educação de
Jovens e Adultos Paulo Freire (CEJA), onde dei os meus primeiros passos na
EJA. Na escola situada bem no coração do centro de Maceió, na Rua João
Pessoa, antiga Rua do Sol, tínhamos uma clientela bem diversificada, desde
trabalhadores do comércio a trabalhadores da construção civil e empregadas
domésticas, que buscavam na EJA a compensação do tempo perdido em
alguma das etapas da sua educação formal.
2.2 – O INGRESSO NO IFAL
No ano de 2010, prestei o concurso para o Instituto Federal de
Alagoas-IFAL, sendo nomeada em fevereiro de 2013, para assumir as minhas
funções de docente de Educação Física, no Campus Santana do Ipanema. Ali
começava uma mudança radical em minha vida. Pedi exoneração das 40h
que lecionava na Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Já casada,
com dois filhos, Maria com nove anos e Marcus com seis anos, era desafiador,
sair de casa na madrugada de terça-feira e só retornar na noite de quintafeira, para passar três longos dias longe de casa, das crianças, que nunca
haviam se apartado da mãe, e do esposo que ficava com toda a
responsabilidade de cuidados com a casa e filhos, mas, o trabalho no Campus
Santana do Ipanema compensava todo esforço realizado, pelo ambiente
excelente, pelos colegas de trabalho, que se tornaram amigos e amigas.
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2.3 – A DOCÊNCIA E GESTÃO NO IFAL
Em setembro de 2013, fui removida para o Campus Murici, que por
ser mais perto de casa, acabava com a necessidade de ficar ausente por dias,
já que a cidade fica a 50km de minha casa, e dava pra ir e voltar no mesmo
dia. Assumi, então, as aulas de Educação Física Escolar dos primeiros e
segundos anos do Ensino Médio Integrado dos Cursos de Agroecologia e
Agroindústria, e também os treinamentos das equipes de handebol masculino
e feminino e voleibol masculino e feminino. Muitas foram as participações em
várias edições dos Jogos Intercampi do IFAL, como também dos Jogos dos
Institutos Federais – ETAPAS REGIONAL E NACIONAL.
Durante minha caminhada no Campus Murici, pude colaborar com a
gestão, seja chefiando a Coordenação de Apoio Acadêmico durante dois anos,
seja assumindo a Chefia do Departamento de Acadêmico por um ano e meio.
Em ambos os cargos, sempre buscando um desenvolvimento educacional e
profissional, observando as necessidades de cada setor ligado ao
Departamento Acadêmico, em suas mais diversas peculiaridades.
2.4 – A EXTENSÃO E A PESQUISA NO IFAL
Na busca da interação entre insitutição de ensino e comunidade,
participei dos projetos de extensão intitulados, Esporte é Vida, Educação é
Tudo, e Formando atletas cidadãos, ambos desenvolvidos em escolas
públicas da cidade de União do Palmares-AL, tendo o handebol e futsal como
esportes que estabeleceriam um círculo vituoso entre IFAL Campus Murici e
comunidade. Participei de várias mostras de extensão realizadas durante estes
oitos anos de caminhada no IFAL, e dos Congressos de Extensão Universitária
(CBEU) nas cidades de Belém-PA, Ouro Preto-MG e Natal-RN, como
representante do IFAL na organização da caravana e responsável por toda a
hospedagem dos estudantes e de alguns docentes.
3. O INGRESSO NO MESTRADO
Sempre que conversava com colegas docentes sobre as exigências
feitas nos processos seletivos stricto senso, não me considerava a estudante
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idealizada pelos docentes dos programas, pois em minha visão, estes não
incluem profissionais que, como eu, não têm um vasto currículo na área de
pesquisa e, além disso, possuem uma carga de trabalho semanal que pode
dificultar as atividades propostas pelo programa.
Apesar disso, iniciei o ano de 2020 animada com a preparação para o
processo seletivo do PROFEPT, junto com mais dois colegas do Campus
Murici. Adquirimos um curso preparatório fizemos cópia de todo o material e
começamos os estudos. Não fomos muito longe, a pandemia nos deixou super
desanimados, e logo vieram as incertezas, os medos, e abandonamos os
estudos aos poucos, sem vislumbrar como seria de fato o processo seletivo
2020. Contudo, a forma de ingresso definida pela coordenação do PROFEPT
nacional junto aos seus colegiados, me deu a oportunidade de adentrar ao
programa, e isso só foi garantido por conta da valorização da minha trajetória
profissional.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, é possível perceber que todo o desenvolvimento da
minha vida profissional e acadêmica foi construído nos corredores das escolas,
nas quais, em diversas épocas da minha vida, pude conhecer, aprender,
ensinar, apreender, compartilhar conhecimentos e até, por muitas vezes, me
sentir impotente diante da grandiosidade de algumas situações que surgem no
ambiente escolar.
Costumo dizer que em escolas não temos “rotinas”, todos os dias
temos acontecimentos que nos levam a refletir sobre a nossa práxis, e nos
fazem reabastecer nosso “padlet” para proporcionar transformação dos
indivíduos em nosso entorno.
“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo
buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque
indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho,
intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer e o que ainda não
conheço e comunicar ou anunciar a novidade” (FREIRE, 1997). Assim, levando
em consideração tão sábia afirmação, espero contribuir com o PROFEPT na
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construção de um Produto Educacional, que apresente relevância social,
através da vivência de atividades corporais, e propicie uma melhor qualidade
de vida a estudantes da Educação Profissional, além de colaborar com as
escolhas que precisam fazer em suas trajetórias.
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Capítulo 11
MEMORIAL ACADÊMICO DE UMA
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E
APAIXONADA PELAS PRÁTICAS CORPORAIS
DE AVENTURA NA NATUREZA
Vanessa Cavalcante Tavares Monteiro18
“Com a aventura não sou apenas o(a) professor(a), sou
alguém que entende quão necessário é arriscar-se para colher
os frutos mais saborosos da vida” (PEREIRA, 2019, p. 16).

INTRODUÇÃO
O compromisso de escrever e reviver minha história de vida pessoal,
profissional e cultural, através deste memorial, solicitado pela disciplina de
Seminário de Pesquisa, no Mestrado Profissional em Educação Profissional e
Tecnológica (PROFEPT), IFAL, campus Benedito Bentes foi um tanto
desafiador. Mas, "O que não te desafia não te transforma."
(Autor desconhecido). Sendo assim, darei início a este processo reflexivo e
autobiográfico.
Sou Vanessa Cavalcante Tavares Monteiro, nasci em 13 de fevereiro
de 1983, na cidade de Palmeira dos Índios, Alagoas. Fui formada no convívio
de uma família amorosa, com princípios de respeito ao próximo, honestidade,
responsabilidade e companheirismo. Na cidade conhecida como a Princesa do
Sertão, localizada no agreste alagoano, passei minha infância e adolescência.
Desde cedo aprendi que a vida não é fácil, que é através de muita luta,
determinação e fé que se conquista sonhos. E, assim, persisto nas batalhas
diárias, com a certeza que através da docência posso promover profundas
transformações na vida dos meus alunos.

Mestranda em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT), pelo IFAL, Campus
Benedito Bentes. E-mail: vanessactm3@gmail.com
18

- 97 -

Do que foi exposto, para concluir, parece-me importante, na
linha apontada por Florestan Fernandes, de que o intelectual
não cria o mundo em que vive, mas faz muito quando consegue
ajudar a compreendê-lo para transformá-lo (FRIGOTTO, 2009,
p. 193).

ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO
Minha formação na Educação Básica teve início em uma escola
particular da cidade, Centro Educacional Cristo Redentor, cursei até a 3ª série
do Ensino Fundamental, sem boas recordações, pois vivenciei na prática a
dualidade educacional, ou seja, fenômeno social próprio de uma sociedade
dividida em classes, a burguesia e o proletariado, decorrente do sistema
capitalista. (Araújo, 2009). Sendo meus pais da classe trabalhadora, o
tratamento comigo era diferenciado comparado aos colegas, filhos dos
médicos da cidade.
Ingressei na 4ª série e concluí meu Ensino Fundamental no Colégio
Cenecista Pio XII, pude observar que aquele era um espaço sem desigualdade
social.
Do ano de 1998 até 2001, cursei o Ensino Médio e Técnico em
Edificações na Escola Técnica de Alagoas - ETFAL, sendo substituída em
1999, por Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas – CEFET/AL.
Para mim, estudar nesta Instituição de Ensino foi e é “motivo de orgulho, dada
a excelência de seus professores, a integralidade de seus conteúdos e a
formação laica e humanista, em que o ensino não se limitava à transmissão de
conhecimentos e ao desenvolvimento de capacidades, mas buscava o
compromisso de cultivar princípios éticos, como o respeito aos direitos
humanos e o compromisso social, o exercício do espírito criativo e crítico, que
complementava a formação familiar” (BOLSANELLO, 2017, p.319). Ali
conheci bons amigos que cultivo até os dias atuais, e que pelas rotinas
atribuladas os encontros são raramente.
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPECIALIZAÇÕES
No ano de 2003, passei na seleção do vestibular para o curso de
Licenciatura Plena em Educação Física na Universidade Federal de Alagoas
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(UFAL). Apesar de não ter boas experiências com as aulas de Educação Física
na Educação Básica, o motivo de escolher o respectivo curso foi o fato de
vivenciar a prática da atividade física na academia, foi a partir desse momento
da minha vida surgiu o interesse pela profissão. No decorrer da graduação, fui
desmistificando a visão de uma Educação Física que privilegiava apenas os
mais habilidosos em detrimento dos menos habilidosos e que se resumia a
prática do esporte. Pude compreender a importância deste componente
curricular na escola, corroborando com Darido (2018, p. 7) quanto “a
integração dos alunos na esfera da cultura corporal de movimento,
instrumentalizando-os para usufruir desses saberes de maneira
contextualizada e autônoma. E que a aprendizagem das práticas corporais
seja realizada considerando uma visão integral de corpo e de mundo.”
Nesse processo participei de projetos de extensão, em destaque o de
Ginástica Laboral na Universidade, sob orientação da professora Dra. Maria
do Socorro Meneses Dantas, com objetivo de promover qualidade de vida aos
servidores de setores da reitoria e biblioteca por meio da prática da ginástica
laboral e diminuir a incidência de lesões por exercícios repetitivos e doenças
osteomusculares relacionadas ao trabalho. Também nesse período colecionei
alguns simpósios, congressos, encontros, entre outros eventos acadêmicos,
todos importantes na minha formação profissional.
Concluído em 2007, tendo como Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC): “A Incidência de Stress em professores da UFAL”, orientado pelo
professor Dr. Antônio Passos Lima Filho.
Seguido do curso de especialização Gestão Pedagógica em Saúde,
finalizado em 2008, apresentei a monografia com o título: “Modelo de
Avaliação Lampert no curso de Educação Física da UFAL - um estudo de
caso”, sob orientação do professor Dr. Antônio Passos Lima Filho. No ano de
2012, concluí o curso de especialização Educação Física e Cultura, a
monografia teve como tema: “O Mapeamento da Atuação dos Professores de
Educação Física na Gestão Escolar da rede Estadual de Ensino do Município
de Maceió”, orientada pela professora Dra. Patrícia Cavalcanti Ayres
Montenegro. Em 2018, a especialização em Treinamento Desportivo para
Crianças e Jovens, com uma temática inovadora, elaborei a monografia com
base em uma das minhas mais relevantes experiências no campo profissional,
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“Atividades Físicas de Aventura na Natureza: uma experiência na escola”,
orientada pela professora Dr. Maria do Socorro Meneses Dantas.
Este trabalho teve como objetivo analisar o sentido da prática das
Atividades Físicas de Aventura na Natureza para os alunos de duas escolas
do município de Palmeira dos Índios-AL, tendo em vista que as Atividades
Físicas de Aventura na Natureza são possibilidades inovadoras para
diversificar as aulas de Educação Física, indo além da prática com os esportes
tradicionais. Através da inserção desse conteúdo, o professor de Educação
Física estará dando oportunidade ao seu aluno de receber muitos outros
conhecimentos presentes na cultura corporal do movimento e, assim,
aumentar as experiências, reflexões e possibilidades de escolha.
(MONTEIRO; DANTAS, 2018).
Cardoso, Silva e Felipe (2006) corroboram com a afirmação anterior,
quando apontam que esse tipo de atividade quando implantada nas aulas de
Educação Física permite trabalhar a educação ambiental, a atividade física, o
conhecimento do corpo e a qualidade de vida.
Ressalto a apresentação e publicação deste trabalho, nos Anais do I
Simpósio Nacional de Educação: Ciência, Responsabilidade Social e
Soberania, no evento 70ª Reunião Anual da SBPC, em Maceió, no ano de
2018.
EXPERIÊNCIAS COM A DOCÊNCIA
Parafraseando Paulo Freire (1996, p. 25): “A teoria sem prática vira
verbalismo, assim como a prática sem teoria vira ativismo. No entanto, quando
se une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora
da realidade.”
Sendo assim, foi que iniciei a minha experiência com a docência por
meio do estágio extracurricular no Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil (PETI), núcleo: CAIC/UFAL, pela Secretaria de Assistência Social de
Maceió, SEMAS, no período de 2005 a 2007. Nesse processo tive a
oportunidade de colocar em prática muito da teoria vista nas aulas do curso de
Educação Física. Com êxito no desempenho das minhas atividades, fui
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contratada como professora de Educação Física ao término da função como
estagiária, no período de 2007 a 2008.
Assumi em 2008 a monitoria da Secretaria de Educação do Estado de
Alagoas, pela 3ª GERE, município de Palmeira dos Índios/AL. Neste período
desenvolvi minhas atividades na Escola Estadual Luiz Duarte, localizada no
município de Estrela de Alagoas.
Em 2009, fui convocada, através da realização de concurso público,
como professora efetiva do Munícipio de Palmeira dos Índios, no qual
permaneço até os dias atuais. Inicialmente, fui lotada na Escola Municipal
Francisco Pinto Pimentel, experiência inesquecível, vínculos de amizade que
se perpetuam ainda hoje, diversos projetos desenvolvidos, a exemplo do
Projeto Atividades Físicas na Natureza, que teve o objetivo de inovar os
conteúdos das aulas de Educação Física, através de caminhadas ecológicas
em trilhas da região, por considerar uma prática acessível que une saúde
física, mental e social aliada a preservação do meio ambiente.
A partir desse projeto, fui convidada pela Secretaria Municipal de
Educação e Esporte – SEMEDE para apresentar o trabalho: Educação Física
Escolar e Atividades Físicas na Natureza – um relato de experiência, no I
Colóquio “Um olhar multidisciplinar: ações pedagógicas das escolas
municipais de Palmeira dos Índios/AL”. Este mesmo trabalho resultou em um
dos capítulos de um livro publicado.
Em 2017, fui transferida para a Escola Municipal Dr. Gerson Jatobá
Leite, atual vínculo. Além de desempenhar a docência no componente
curricular Educação Física com compromisso ético e político, destaco os
projetos, Esportes de Aventura na Natureza e Semana de Atividade Física,
Nutrição e Qualidade de Vida na Escola como importantes trabalhos
desenvolvidos.
No período de 2018 a 2020, fui professora substituta no Instituto
Federal de Alagoas – IFAL, Campus Santana do Ipanema. Sem dúvida uma
das minhas maiores experiências na carreira docente, por ser uma instituição
a qual fui discente e voltar como docente, foi uma honra e privilégio. Além de
poder contribuir na sua missão, visão e valores, ou seja, colaborar com a
promoção de uma educação de qualidade social, pública e gratuita,
fundamentada no princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
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extensão, a fim de formar cidadãos críticos para o mundo do trabalho e
contribuir para o desenvolvimento sustentável. Na consolidação de uma
instituição de referência nacional em educação profissional, científica e
tecnológica, pautada na cultura e na inovação, em consonância com a
sociedade. Com ética; compromisso social e institucional; gestão democrática;
transparência; busca pela excelência; e compromisso com a sustentabilidade.
Destaco alguns trabalhos realizados nessa Instituição, na função de
comissão organizadora: a) Conferência sobre Intercâmbio; b) Torneio de
Atividades Esportivas; c) Dia do Administrador – 2ª edição; d) Festa Junina do
Campus Santana do Ipanema; e) Jogos Internos, edição: Germinando Valores.
Vale salientar que foram proporcionadas aos discentes práticas corporais de
aventura, ou seja, “atividades que requerem um repensar sobre o ambiente a
partir de três principais aspectos interdependentes: a prática; o processo
educativo; e a conservação ambiental” (BERNARDES, 2013, p. 25). Evidencio
caminhada em trilhas ecológicas, a Reserva Biológica de Pedra Talhada, em
Quebrangulo; a Reserva Indígena Mata da Cafurna, em Palmeira dos Índios;
ao Parque Municipal - Bebedouro, Maceió - AL; trilha e rapel na Serra da
Camonga, Santana do Ipanema; trekking na SBPC Jovem 2018, em Maceió e
as etapas do trekking Princesa do Sertão, em Palmeira dos Índios. Assim,
acredito que “quanto maior e mais aprofundado o leque de conhecimentos
adquiridos no decorrer da Educação Básica maior será a autonomia desse
jovem na escolha apropriada das atividades físicas para o resto de sua vida”
(FRANCO, 2013, p. 210).
PRODUÇÕES RELEVANTES
No período de 2014 a 2017 desempenhei a função de tutora presencial
no Programa Universidade Aberta do Brasil, na Universidade Federal de
Alagoas, no curso de Especialização em Gestão Pública Municipal, na
modalidade EAD.
Também fui tutora a distância, da disciplina Métodos e Técnicas de
Estudo (30h) no curso de Administração Pública a Distância, vinculado à
UAB/IFAL, no período de 05/09/2020 a 19/09/2020. E, disciplina Educação a
Distância: fundamentos, ambientes e ferramentas, no curso de especialização
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em Docência para Educação Profissional. A disciplina tem uma carga horária
de 20h e ocorrerá de 26.09.2020 até 03.10.2020.
No decorrer da carreira, foram 06 orientações de monografias, todas
ocorreram no curso de Especialização em Especialização em Gestão Pública
Municipal) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, nos anos
de 2016 e 2017. No que diz respeito
a participação em bancas de trabalhos de conclusão, foram 18, sendo 11 de
monografias no curso de Especialização em Gestão Pública Municipal Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. E, 07 TCCs na
Graduação em Educação Física - Universidade Federal de Alagoas.
Em 2017 participei da ação de extensão Colóquio: Treinamento
Desportivo em Foco, coordenada pela professora Dra. Maria do Socorro
Meneses Dantas, promovida pelo curso de pós-graduação lato sensu em
Treinamento Desportivo para Crianças e Jovens, na Universidade Federal de
Alagoas, ministrando relatos de experiências com as Atividades Físicas na
Natureza e a oficina Esportes de Aventura na Escola. Esta oficina também foi
ofertada na VI Semana Acadêmica de Educação Física da Faculdade São
Tomás de Aquino – FACESTA, em Palmeira dos Índios.
Por meio desta minha relevante experiência com as Práticas Corporais
de Aventura na Natureza fui convidada a ministrar palestras nas disciplinas
Temas Atuais em Educação Física, Esporte e Lazer (2017) e Estágio
Supervisionado (2021), curso de Licenciatura em Educação Física – UFAL.
Assim como, recebi homenagem pelo Conselho Regional de Educação Física
de Alagoas – CREF19 AL, através da Comissão Especial da Mulher
Profissional de Educação Física, em 2019.
Em 2020, participei do curso Pedagogia da Aventura na Escola,
ministrado pelos professores Dimitri Wuo Pereira e Igor Armbrust, autores
consagrados quando o assunto são as práticas de Aventura na Natureza.
AS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, é possível perceber o meu compromisso com uma Educação
Física na Escola, através de um enfoque interdisciplinar, com a promoção das
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práticas Corporais de Aventura na Natureza em detrimento as concepções
construídas ao longo do tempo, como as tradicionais práticas esportivas.
A elaboração deste memorial me deu a oportunidade de reviver
muitas dessas experiências e então lembrei-me da música de Luiz Gonzaga,
“Minha vida é andar por este país.
Pra ver se um dia descanso feliz
Guardando as recordações
Das terras onde passei”.
Nessas minhas vivências, coleciono momentos que demonstram o
desejo e a vontade de continuar os estudos com as Práticas Corporais de
Aventura na Natureza. Enquanto discente do Mestrado Profissional em
Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT), IFAL, campus Benedito
Bentes, tenho a intenção de aplicar esta proposta aos objetivos do programa,
fazendo uso da pesquisa-ação, que segundo Tanajura e Bezerra (2015, p.12),
surgiu da lacuna existente entre teoria e prática, com a característica de poder
intervir no decorrer do processo de forma inovadora e não apenas como mais
uma metodologia. Ou seja, na identificação do (s) problema (s) cotidiano (s),
produção de saberes e possível transformação da realidade.
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Capítulo 12
ATÉ CHEGAR AQUI!
Janeíne de Oliveira Valido19

INTRODUÇÃO
Escrever sobre a minha trajetória acadêmica e profissional é o mesmo
que falar da minha existência como um todo. Difícil acreditar que a minha vida
pessoal, sempre esteve ligada ao que era definido na minha formação
acadêmica e profissional. Então, vamos seguir em uma cronologia permeando
os acontecimentos relevantes das três faces desta trajetória: acadêmica,
profissional e pessoal.
A Educação sempre esteve como principal norte nas minhas vivências.
Foi através dela, em um primeiro dia de aula na 5º série (atual 6º ano), que
descobri o que eu faria o resto da minha vida, dar aulas, especificamente, aulas
de Geografia.
Não posso deixar de fora, a pessoa fundamental que esteve presente
durante toda a minha jornada até aqui, Manoel José Valido, meu pai, Que
mesmo depois do seu falecimento, continua sendo a minha maior referência
no que diz respeito à ética, honestidade e sabedoria.
1. UMA VISÃO GERAL
Nascida na cidade de Maceió, estado de Alagoas, no dia 15 de
dezembro de 1985. Filha do taxista Manoel José Valido e da dona de casa
Josefa de Oliveira Valido, segunda filha, em um total de três meninas. Filha,
irmã, tia e madrinha de 9 afilhados (não posso ter filhos, então tento compensar
de alguma forma). Descendente de negros e indígenas, atualmente, segundo
o IBGE, pertencente a classe D.

Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica –
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Sou professora de Geografia, formada na Universidade Federal de
Alagoas, bacharela em Geografia, pela mesma instituição. Especialista em
Educação Especial e Inclusiva (minha primeira experiência no ensino à
distância), pelo Centro Universitário Internacional – UNINTER e Especialista
na Formação de Professores em Mídias na Educação, pela Universidade
Federal de Alagoas – UFAL. Atualmente, mestranda do Programa de
Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Alagoas – IFAL.
Leciono em três redes de ensino, professora de Geografia na rede
estadual de ensino no estado de Alagoas, professora de Geografia na rede
municipal de ensino da cidade de Arapiraca e professora de Atualidades em
uma escola da rede privada.
2. ANTES DO ENSINO SUPERIOR, TEM A EDUCAÇÃO
BÁSICA
Comecei meus estudos aos três anos de idade. Fui levada para uma
escola pequena, onde passava as minhas tardes, envolvida nas atividades
mimeografadas, com aquele cheiro de álcool inconfundível, para as pessoas
da minha geração. Segui para o Ensino Fundamental I, quando entrei no
Colégio Santa Lúcia.
A minha experiência no Colégio Santa Lúcia foi uma mistura de
entusiasmos e êxtase, por estar entrando na adolescência, mas também, foi
onde surgiram os primeiros traumas, por conta da minha pele e situação
financeira. Meu pai era taxista, que tinha ensino fundamental incompleto, mas
que sempre colocou a educação das filhas em primeiro lugar. Não tínhamos
luxos, roupas novas, até mesmo o lanche para levar para a escola, mas o
dinheiro da feira e das mensalidades escolares, era sagrado.
O Ensino Fundamental II não foi só traumas e experiências ruins,
descobri a ciência que até hoje, faz o meu coração bater forte, a Geografia.
Professora Alba, minha primeira professora de Geografia, me mostrou o
quanto a Geografia é interessante e como o ensino dela pode ser prazeroso.
No Ensino Médio, experimentei novas situações dentro da escola
pública. Matriculada na Escola Estadual Moreira e Silva, localizada no CEPA,
bairro do Farol, conheci um mundo novo, cheio de possibilidades e
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aprendizados que vão além da sala de aula. Imaginem uma adolescente de 14
anos, que mal sabia pegar ônibus.
Durante os três anos do Ensino Médio, convivi com pessoas de
diferentes grupos sociais, com histórias de vida bastante diferentes da minha,
que me levaram para uma formação verdadeiramente humana. Lembro que
me deparei com adolescentes que já eram mães, colegas que já estavam no
mercado de trabalho e professores fascinantes, que não ensinavam apenas os
conteúdos que estavam nos livros, ensinavam para a vida. Conheci gente com
tanta vivência, mesmo tendo tão pouca idade, que até hoje, consigo lembrar
das conversas nos intervalos das aulas vagas, das atrapalhadas para
conseguir lanchar e ter como ficar para as aulas da tarde ou caminhar até o
Centro de Maceió, só para acompanhar o amigo que tinha que resolver os
problemas da vida adulta na qual ele já estava inserido, antes mesmo dos 15
anos de idade.
Estudar na Escola Moreira e Silva me fez conhecer uma figura
importante para os rumos que me levaram até a Geografia, Professor Ailton,
professor de Geografia. Professor Ailton Feitosa, aquele que nunca colocou os
seus alunos no papel de vítimas, pelo contrário, a cobrança das atividades, o
rigor nas avaliações dos seminários, só contribuíram para a formação de
cidadãos mais responsáveis com os seus compromissos. Mas, Ailton Feitosa
tem um lugar especial no meu coração. No alto do meu desespero para marcar
o X, na ficha de inscrição do vestibular da UFAL, Professor Ailton me fez
relembrar tudo o que eu sempre admirei na Geografia e também na Educação,
a figura e a importância de um professor.
3. FORMAÇÃO PARA O TRABALHO, FORMAÇÃO PARA A
VIDA
Vestibular de 2003 da Universidade Federal de Alagoas, entrei na
primeira tentativa no curso de Geografia. A sensação de ouvir o seu nome ser
pronunciado errado (sim, todos erram o meu nome) pelo locutor da rádio,
enquanto você vibra com um homem de dois metros de altura (meu pai), não
tem preço.
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Durante toda a graduação, foram vários desafios, a Geografia não é
só aquela ensinada na Educação Básica. Relacionar o meio físico, as relações
sociais e as implicações causadas com a interação destes dois elementos,
pode ser um tanto complexo, imagine então aprender para ensinar toda essa
dinâmica.
Entre as participações nos congressos, simpósios, encontros de
estudantes regionais e nacionais, consegui ter interações com professores de
todo o país. Tive o prazer e a honra de interagir com Manoel Correia de
Andrade, Ana Fani e Maria Adélia Aparecida de Souza. Meus professores
também foram fenomenais (em sua grande maioria), desde Ailton Feitosa, que
eu já acompanhava desde o Ensino Médio, outros grandes mestres
influenciaram na minha formação acadêmica e profissional.
A segunda graduação, desta vez em Geografia – Bacharelado, serviu
para me ofertar um maior embasamento teórico e argumentativo sobre
Geografia. Não basta saber “dar aulas”, é preciso ter conhecimento daquilo
que você ensina. Eu já estava inserida no mercado de trabalho, ministrava
aulas nas escolas particulares de Maceió, ainda participava de um projeto de
extensão da UFAL, o Conexões de Saberes.
Fazer uma especialização, me parecia como algo para atender as
exigências do mercado de trabalho, cada vez mais competitivo. Então julguei
que seria interessante fazer em uma área em expansão e que também me
identifica-se com o objeto de estudo, logo, enxerguei a chance de trabalhar
com pessoas com deficiência. Encontrei a UNINTER, que ofertava o curso de
especialização em regime semipresencial que possuía uma grade bastante
diversificada, uma vez que também contemplava a Educação Especial, voltada
para outras especificidades além do trabalho com deficientes.
Em 2012, a abertura de vários editais de especialização na UFAL
motivou a minha volta para a universidade, berço das minhas duas
graduações. Dentro das opções ofertadas, escolhi a especialização de
Formação de Professores em Mídias na Educação. Foi um curso bastante
produtivo, tive a chance de retomar o meu objeto de estudo da graduação,
então produzi o meu artigo final intitulado, “Instrumentação para o Ensino da
Geografia: a internet como instrumento pedagógico”.
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Seguindo uma vida de correrias, boletos para serem pagos e 3
vínculos empregatícios, o mestrado acadêmico não era uma realidade
alcançável. Depois da morte do meu pai, não tinha condições financeiras de
abrir mão do trabalho, para voltar-me aos estudos. Mas, em 2018, tomei
conhecimento do Mestrado Profissional Em Educação Profissional e
Tecnológica – PROFEPT. Com uma proposta mais enxuta e objetiva, acreditei
que era interessante as linhas de pesquisa do programa uma vez que, entre
os objetos de estudos que podem ser abordados, estavam a Tecnologia e o
EJA (uma paixão que surgiu na prática da sala de aula).
Fiz a inscrição para a seleção, que na época era uma prova objetiva,
mas devido à uma cirurgia de emergência, retirada do útero, perdi a prova. Foi
algo muito triste, estava tão abalada com tudo que tinha ocorrido, que não tinha
condições psicológicas de participar da seleção. No final de 2019, já
estabilizada emocionalmente e financeiramente, retomei os estudos para
participar da seleção para a turma de 2020.
A rotina do mestrado me trouxe a motivação que eu já tinha perdido
para seguir aprendendo. Novos conhecimentos, uma dinâmica bastante
diferente da qual eu tinha em mente. Tem sido gratificante, estar participando
dos debates.
Trabalho e graduação, sempre caminharam juntos. Comecei as minhas
atividades remuneradas na Educação Infantil, na Escola Denisson Menezes,
localizada no bairro Cidade Universitária (na localidade onde fica o sistema
prisional de Maceió). Passei dois anos trabalhando com a alfabetização de
crianças de 5 anos.
Concomitante ao trabalho na Educação Infantil, desempenhei a
monitoria na graduação, da disciplina de Ciências Sociais Aplicadas à
Geografia. Nela desempenhava trabalhos rotineiros de acompanhamento dos
alunos, mas em especial, ficava responsável por mediar os encontros
presenciais que ocorriam quando a professora da disciplina estava em outras
atividades. Considero que foi uma experiência esplêndida na minha formação.
Terminei a graduação e consegui entrar no mercado de trabalho de
forma definitiva, lecionando na monitoria do estado de Alagoas e nas escolas
particulares, consegui uma vaga em uma das escolas mais tradicionais da
- 110 -

parte alta de Maceió, o Colégio Dinâmico. Lá comecei lecionando Geografia
no ano de 2010.
Em 2011, através de concurso público, consegui o meu primeiro
vínculo empregatício municipal, na cidade de Teotônio Villela, interior de
Alagoas. Foi um momento de muita alegria, não só conseguir passar no
concurso, mas obter o 1º lugar na seleção.
No ano seguinte, consegui o meu segundo vínculo empregatício
municipal, desta vez na cidade de Arapiraca. Foi a primeira oportunidade que
tive para trabalhar com a EJA. Passei por dificuldades no que diz respeito à
didática para o desenvolvimento das atividades, mas consegui dar conta do
recado.
Meu vínculo de trabalho público mais recente é na Rede estadual de
ensino e estou atuando nas turmas do Ensino Fundamental II, Ensino Médio,
EJA Fundamental e EJA Médio. Considerei mais um desafio, por estar com
turmas de EJA Médio, mas adotei uma metodologia mais voltada para a
resolução de problemas, empregando a teoria ao contexto prático, logo
consegui que o trabalho se flui.
Tenho pretensões futuras, ainda desejo lecionar no Ensino Superior.
Estou buscando meios para que isso ocorra. Espero continuar tendo condições
físicas, psicológicas e sociais para continuar na Educação, afinal, não me
imagino fazendo outra coisa.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Descobrir a sua vocação é um privilégio, trabalha nela é a realização
de uma vida. Minha formação me trouxe até aqui, trabalhando na Educação
Básica e no EJA. Não tenho arrependimentos, poderia fazer o meu trabalho de
forma mais satisfatória, mas infelizmente, outros fatores interferem de forma
negativa.
Continuo na busca da minha melhor versão como professora e como
ser humano, não acredito que uma coisa está separada da outra.
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Capítulo 13
RESSIGNIFICANDO MEMÓRIAS:
OPORTUNIDADES E DESAFIOS FORMATIVOS
Josimar Barbosa dos Santos20

INTRODUÇÃO
Relembrar minhas memórias e contá-las, mais adiante, será tarefa
desafiadora, mas permitirá reviver diversos momentos significativos que me
constituíram. E, sem dúvidas, esse processo promoverá reflexões profundas
e, por conseguinte, a possibilidade de aumentar a consciência sobre quem
verdadeiramente sou e a partir disso, motivar transformações.
1. ANOS INICIAIS
Nesta fase da minha vida, guardo lembranças marcantes de minha
família, minha base, minha fonte de inspiração: minha bisavó Mariinha in
memoriam; meus avós D. Carminha, Sr. Silva e Sr. João Chiné in memoriam;
meus pais D. Mazé e Sr. Tonho Chiné in memoriam; e irmãos Josielma,
Giselma, Gilmar, Janielma e Janilma.
Nasci aos cuidados de D. Mariinha, minha bisavó querida e parteira
experiente naquela época, na zona rural do Município de Campo Grande,
em 1992, cidade localizada no Agreste do estado de Alagoas, distante
168km da capital dessa unidade federativa.
Da infância, lembro-me das lamparinas à querosene e dos lampiões
clareando nossa modesta casa à noite, enquanto jantávamos e
conversávamos até a hora que iríamos dormir cada um em sua rede, por
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volta das 20h, cansados depois de um dia longo, pois acordávamos ao
“nascer” do sol.
Lembro das incontáveis idas com meus irmãos ao açude buscar
água para o uso nas necessidades básicas do dia a dia. Assim como os
momentos em que minha mãe levava uma bacia cheia de roupa na cabeça
e, em meio ao sol e sentada no chão, lavava as roupas sobre uma tábua.
Gostava de brincar com meus irmãos de pega-pega, escondeesconde, amarelinha, jogo da velha e bola de gude. Recordo-me também
que construía meus próprios brinquedos: animais de barro; carrinhos de
madeira e de garrafas pet; bolas feitas com tecidos e sacolas plásticas.
Meus pais possuíam pouca instrução, cursaram somente o Ensino
Fundamental I em virtude dos condicionantes socioeconômicos exigirem
desde cedo o trabalho na agricultura e pecuária para ajudar a família. Esse
fator desestimulava a continuidade nos estudos, porque não existia outra
perspectiva de garantir os meios de sobreviver, na fase da adolescência,
para além dos mencionados. Mas, prezavam pelos meus estudos e de meus
irmãos, assim como pelos valores de respeito ao próximo e honestidade.
Motivado pela vontade de proporcionar melhores condições de vida
para si e família, meu pai viajou para São Paulo para trabalhar na construção
civil como servente junto ao meu tio, Edu, que residia naquela cidade. Em
um curto período de tempo, conquistou a habilitação para dirigir carro e
ônibus e, em seguida, iniciou o trabalho como manobrista de carro e depois
como motorista de ônibus. Ao final de cada mês ele mandava parte dos
proventos para minha mãe manter os gastos de casa.
Após receber uma promoção na empresa, meu pai decidiu junto com
a minha mãe morar com toda a família em São Paulo. Lembro-me da longa
viagem que durou três dias, em um ônibus, até chegar à nova residência.
Essa, por sua vez, possuía melhores instalações que a anterior, sobretudo
pelo fato de ter energia elétrica e TV, assim como água encanada.
Em São Paulo, a família aumentou com o nascimento de minha irmã
mais nova. Posteriormente algumas conquistas vieram, a exemplo da
compra do carro pelo meu pai. Lembro-me da felicidade dele e de toda
família, pois podíamos passear e ter mais facilidade em uma eventual
necessidade.
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Mas, impulsionados por dificuldades financeiras e o desejo de rever
os familiares, após dois anos e meio morando na cidade supracitada,
voltamos a morar em nossa cidade natal, na zona rural de Campo
Grande/AL.
Todavia, apesar de continuarmos nessa cidade, meu pai viajou
novamente a São Paulo a trabalho em 2000. No ano seguinte, veio visitar a
família, em suas férias, dirigindo seu próprio carro e trouxe duas bicicletas
e brinquedos para mim e meus irmãos, momento inesquecível. Lembro-me
do quanto ficamos felizes, em pouco tempo ele nos ensinou a andar de
bicicleta e eram uma aventura os passeios pelas estradas daquele povoado.
Mas, infelizmente, no seu retorno a São Paulo sofreu um acidente
fatal. Este acontecimento abalou a todos. Parentes e amigos comentavam
com frequência o quão jovem ele tinha falecido, aos 33 anos de idade,
deixando a família, bem como o seu legado a todos.
2. MUDANÇA DO POVOADO PARA A CIDADE
Em 2001, minha mãe conseguiu a aposentadoria. E, em virtude das
dificuldades que enfrentávamos, relacionadas à moradia, segurança e
sobretudo à minha educação e dos meus irmãos; e ávida por melhores
condições de vida, iniciou-se o planejamento para a compra de uma casa
na cidade, fato ocorrido em 2005.
Essa mudança promoveu melhorias significativas na qualidade de
vida da família. Reflexo disso, é o fato de que todos os meus irmãos são
graduados em universidade pública, pós-graduados e concursados, com
exceção da minha irmã mais nova que é graduanda.
Lembro-me das novas amizades, dos jogos de bolinhas de gude,
jogo de cartas Yu-Gi-Oh, jogo de sinuca, futebol na rua e futsal em uma
quadra ao ar livre. Essas experiências proporcionaram a ampliação das
minhas possibilidades de socialização, para além das realizadas com a
família e na escola, e estimulou a minimizar minha dificuldade em falar em
público.
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3. ENSINO MÉDIO E TRABALHO
O ensino médio foi finalizado em 2009 no mesmo prédio da escola
em que cursara o Ensino Fundamental II, mas ela funcionava como anexo
da “Escola Estadual Deputado Gilvan Barros”, localizada na cidade vizinha,
Girau do Ponciano/AL. As aulas ocorriam no período noturno, única opção
de horário. Em muitos dias, era nítido o cansaço dos professores, até
porque, vários lecionavam nos três horários e notava-se que alguns colegas
não valorizavam e, por vezes só atrapalhavam as aulas.
Enquanto cursava essa última etapa da educação básica, iniciei a
trabalhar na lan house e assistência técnica GAinformática. Experiência que
foi importante, sobretudo porque passei a receber meu primeiro salário, que
era pouco, mas significava muito, especialmente pelo fato de não depender
exclusivamente da renda de minha mãe. Essa vivência profissional também
despertou meu interesse em assistência técnica de computadores e a
trabalhar nessa área como autônomo.
4. GRADUAÇÃO,
CONCURSOS

TRABALHO

E

ESTUDOS

PARA

Em função do gosto pela prática esportiva, sobretudo nas
modalidades futebol de salão e futsal, escolhi cursar Educação Física na
UFAL/Campus Arapiraca. Logo no seu início me identifiquei com esse curso,
principalmente ao conhecer de forma mais detalhada essa área e o quão
importante é para a formação humana.
Em meio a rotina de estudos da faculdade, os trabalhos enquanto
técnico de informática e o tempo que era destinado aos cuidados de um
terreno que possuíamos; reservava um horário para os estudos destinados
à concursos públicos. Dessa forma, após concorrer em alguns, o primeiro
concurso em que obtive a aprovação foi para o cargo de Vigilante escolar
da Prefeitura de Limoeiro de Anadia em 2013.
Em 2015, rompi o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho,
enquanto jogava futebol de salão. Acontecimento marcante, uma vez que
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interrompeu a prática desse esporte que tanto gostava e limitou a minha
participação em algumas disciplinas práticas ao longo da graduação.
Por consequência, resolvi focar mais nas atividades teóricas da
graduação, dentre as quais estavam inclusas as participações nos dois
grupos de pesquisa da UFAL relacionados à Educação Física. A decisão por
não realizar a cirurgia de reconstrução de LCA, naquele momento, partiu de
as condições econômicas não serem favoráveis e atrapalhar o meu
planejamento de estudos na graduação e para concursos públicos.
Nesse contexto, em 2016, foi lançado o edital do concurso do IFAL
e decidi estudar para o cargo de Auxiliar de biblioteca, haja vista que os
conteúdos eram interessantes e esse cargo me agradava. Em novembro de
2017, fui nomeado para esse cargo no IFAL/Campus Coruripe, atual
ocupação profissional. Em dezembro desse ano supracitado, colei grau no
curso de Educação Física da UFAL/Campus Arapiraca.
Importante mencionar que em agosto de 2018 realizei a cirurgia de
reconstrução do LCA, rompido em 2015. Relembro com muita felicidade o
momento em que, após quatro anos e nove meses desde a lesão e oito
meses da cirurgia mencionada, voltei a jogar futebol de salão e outras
práticas corporais com mais segurança.
5. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE ESTUDO E EVENTOS
CIENTÍFICOS
Enquanto membro do Laboratório de Cineantropometria, Atividade
Física e Promoção da Saúde - LACAPS (UFAL/Arapiraca), no período de
2014 à 2018, participei de alguns projetos e eventos científicos, dentre os
quais destaco a minha inserção no Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica - PIBIC (2016/2018), na condição de voluntário, pois foi
decisiva para experiências enriquecedoras de minha formação no âmbito
das atividades de pesquisa na UFAL/Campus Arapiraca e eventos
científicos.
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6. CASAMENTO E MUDANÇA PARA A CIDADE DE
ARAPIRACA/AL
No que se refere a vida amorosa, casei em novembro de 2015 no
regime civil e com cerimônia religiosa realizada na igreja evangélica em que
congregara ao longo de sete anos, em minha cidade natal, Campo
Grande/AL. Nesse período, passei a residir com minha esposa, à época, na
cidade de Arapiraca/AL, onde moro até os dias atuais.
Já em relação ao matrimônio, foi um período promotor de diversas
experiências enriquecedoras: os momentos de partilha de afeto e amor; as
diversas viagens; as programações caseiras; os cuidados de ambos; os
ensinamentos obtidos. Contudo, em fevereiro de 2020, fora decidido pelo
divórcio em virtude dos projetos de vida não mais se complementarem.
Momento de novas adaptações, sobretudo relacionadas à busca por maior
desenvolvimento pessoal e mais contato com minha família em meio a
pandemia da Covid-19.
7. CURSAR UM MESTRADO
Desde a graduação, apesar das diversas ocupações descritas ao
longo deste memorial, procurava participar dos grupos de estudos e dos
eventos científicos tendo em mente a importância disso para a minha
pretensão de cursar um mestrado. Pois enxergava, já naquele momento, a
importância de continuar meus estudos para além da formação inicial que
seria obtida na graduação.
Nesse sentido, ao tomar conhecimento do ProfEPT, principalmente
no que se refere à sua base teórica marxista, decidi participar de sua
seleção. Uma vez que durante minha graduação estudei alguns textos
alinhados a esse viés e seus conteúdos me cativam bastante.
8. CONCLUSÃO
Minha trajetória é marcada por todas as experiências trilhadas até
agora: muitos momentos repletos de alegrias e outros de grandes desafios.
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Em todos eles credito muita gratidão a Deus, aos familiares e amigos, pois,
sem dúvidas, foram fundamentais.
Há uma longa jornada pela frente enquanto mestrando do ProfEPT
e sei as inúmeras dificuldades que enfrentarei nesse processo, mas cada
uma delas enxergo como degraus de uma escada que me elevarão rumo a
uma transformação qualitativa nos diversos âmbitos de minha vida:
acadêmico, profissional, político e sociocultural.
Assim, buscarei aproveitar ao máximo e me dedicarei com afinco em
cada etapa dessa nova oportunidade formativa, pois tenho convicção de que
quanto mais preparado estiver, mais condições terei de agir
conscientemente na realidade e ser agente de mudanças no meu meio
social e profissional de modo mais expressivo.
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Capítulo 14
MEMÓRIA: PERSEVERANÇA POR UMA VIDA
DIGNA
Gerônimo Vicente dos Santos21

1. ENTRE DOR E ROCK’ON ROLL
Pela primeira vez, publico um relato tão fiel sobre minha vida pessoal,
profissional e acadêmica. A impressão que tive ao ser provocado pela
disciplina Seminário de Pesquisa foi de que era o momento de demonstrar um
desabafo diante de tantas idas e vindas no contexto sociopolítico e econômico
do país, não só de âmbito individual, mas coletivo durante essa mais de meia
década de vida.
Essa exteriorização de pensamento ou de sentimento íntimo, como
significado do substantivo desabafo, pode também ter como sinônimo, na
interpretação pessoal, um sentido de ser testemunha de retrocessos depois de
alguns avanços sociais observados ao longo de minha existência ou então de
superação dos desafios, mediante, outrora, as incertezas vividas.
Sou Gerônimo Vicente dos Santos, filho de Vicente Cândido dos
Santos, profissão, pedreiro e Arlinda Maria da Conceição, doméstica. Nasci
numa sexta-feira, à meia-noite, de parto normal, em casa. A data era 2 de
novembro de 1961, Dia de Finados e de homenagear os mortos. Aquele era
um ano atípico no mundo e, especialmente no Brasil no que se refere ao
movimento sociopolítico, cultural e científico. Embora a televisão já existisse,
o aparelho doméstico ainda era um artigo de luxo. O rádio sim, esse era o meio
de comunicação mais popular e, mesmo assim, para quem tinha o poder de
comprá-lo. A música “Biquíni de Bolinha Amarelinha”, de Ronnie Cord
entretinha do rico ao pobre. Elvis Presley engrenava um de seus sucessos do

21. Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT-IFAL, bacharel em
Comunicação Social – habilitação Jornalismo. Especialista em Comunicação empresarial.
Servidor do Instituto Federal de Alagoas onde exerce o cargo de produtor cultural.
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rock It's now or never (É agora ou nunca) embalado no ritmo Iê, Iê, Iê22. Oito
meses antes, em abril daquele ano, Yuri Gagarin, fazia um voo na órbita da
Terra e descobriu que o planeta era azul. Berlim começou a construir o
chamado “Muro da Vergonha”23. O presidente do Brasil eleito em 1960, Jânio
Quadros, e que assumiu em janeiro, renunciou ao cargo em agosto daquele
ano, abrindo espaço para a chegada dos militares ao poder. Naquele dia 2 de
novembro de 1961, o Jornal do Brasil trazia como manchete de capa, a morte
de 52 dos 88 passageiros do avião DC-7C da empresa aérea Panair
procedente de Lisboa-Portugal e que caiu, na madrugada do dia anterior, a
três quilômetros do aeroporto de Guararapes, em Recife-Pernambuco. A
aeronave foi denominada de “Voo da Amizade”, porque trazia intelectuais e
eclesiásticos portugueses para o Congresso Mundial da Juventude Operária
Católica (JOC), além de oficiais da Marinha de Portugal que vieram buscar um
navio no Brasil.
Alheia a todos esses acontecimentos estava uma família com uma mãe
pobre, traída e abandonada pelo marido com seis filhos (cinco mulheres e um
homem) todos na faixa entre a adolescência e a juventude. Nasci como fruto
de um outro relacionamento conjugal materno em ambiente inóspito no bairro
do Vergel do Lago em Maceió e me lembro de assistir, aos dois anos, às
repetidas cenas de caixões brancos passando à porta da casa onde morava o
que indicava um retrato cruel da situação da época em Alagoas: a alta taxa de
mortalidade infantil, devido à desnutrição e falta de condições sanitárias. O
Estado detinha 80% de sua população formada por analfabetos e não havia
saneamento básico em ponto nenhum do território alagoano.

22. Iê-Iê-Iê foi usado como denominação do rock'n'roll brasileiro da década de 1960. O termo
surgiu a partir da expressão yeah, yeah, yeah, presente em algumas canções dos Beatles,
como She Loves You, por exemplo, o mesmo aconteceu em Portugal onde o rock era chamado
de ié-ié (ou grafias similares como ye-ye) e na França onde o pop rock local surgido em
meados dos anos 50 recebeu o nome de Yé-yé.(WikIpedia)
23(alemão: Schandmauer) é uma expressão mais comumente associada ao Muro de
Berlim. Nesse contexto, foi cunhada por Willy Brandt e usada pelo governo de Berlim Ocidental
tendo, posteriormente, sido popularizada no mundo de língua inglesa e em outros lugares
desde o início dos anos 1960.Inspirado por seu uso em referência ao Muro de Berlim, o termo
foi usado mais amplamente. (Wikipedia).
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Aos 2 anos e meio perdi minha mãe, que morreu de derrame cerebral
aos 40 anos. A responsabilidade paterna aumentou, ainda mais, porque além
de mim, havia outros seis irmãos distanciados pelo pai genético, para serem
criados. Posteriormente, fui morar no bairro Bom Parto junto com meus irmãos,
local bem mais próximo do meu pai, que era solteiro e morava com duas irmãs
no bairro Mutange, zona oeste de Maceió, localidade que, atualmente sofre um
processo de erosão devido a mais de 40 anos de mineração.
Aos cinco anos, ingressei na educação infantil, o chamado Jardim de
Infância, onde recebi os primeiros ensinamentos de Dona Vanira, uma
professora aposentada que usava sua casa como escola para crianças. Nunca
esqueço do meu primeiro choro na escola, depois que sentei por cima de uma
pinha, fruta que havia guardado dentro da bolsa escolar para comer na hora
da merenda. Aos sete anos, fui para o ensino primário no Grupo Estadual
Cincinato Pinto, próximo de casa. O chamado primeiro grau (da 5ª a 8ª série)
comecei cursando no Colégio Nossa Senhora das Graças, uma escola privada
que meu pai pagava com extrema dificuldade. Conclui, o primeiro grau,da 6ª à
8ª série, na Escola Estadual Maria José Loureiro, no Centro de Ensino e
Pesquisa Aplicada (Cepa). O denominado segundo grau, eu cursei no Colégio
Estadual Moreira e Silva, também no Cepa, entre 1976 a 1980, época em que
a unidade de ensino era considerada uma referência, contudo, embora fosse
pública, era difícil o acesso de alunos pobres, porque as vagas eram trocadas
por votos eleitorais. Meu acesso à escola pública se deu por influência de uma
prima que tinha um salão de beleza e que tinha como uma das clientes uma
diretora de escola pública. Não fosse esse episódio, não sei onde e como
estaria hoje do ponto de vista profissional.
Sem ter orientação familiar quanto ao rumo educacional, decidi ter
como base para definir meu futuro as mesmas intenções dos colegas de salas
de aulas e filhos da classe média baixa, entre essas, ingressar em uma
universidade pública. Em casa, eu convivia com duas tias cinquentenárias e
analfabetas que me cobravam um emprego aos 16 anos. Na visão delas,
estudar não representava ter “dinheiro no bolso”.
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2. UNIVERSIDADE COMO SINAL DE CIDADANIA
A pressão da família sobre o ingresso no mercado de trabalho
somente foi amenizada com a conquista de uma vaga na universidade federal,
em 1982, no curso de Jornalismo. E o fim da cobrança tinha um motivo
evidente: dificilmente uma pessoa negra e pobre tinha acesso à universidade
pública por meio de vestibular naquele período.
Ingressei na universidade na efervescência da luta pelo resgate da
democracia no Brasil. Vivíamos sob a ditadura militar com Congresso Nacional
funcionamento com limitações, imprensa censurada e partidos políticos na
proscrição. O processo de reabertura política era lento e, apenas com a
mobilização de três segmentos, os quais eram, o movimento estudantil, o
sindicalismo e a imprensa, a reconquista democrática começava a se
restabelecer. Fui integrante do Centro Acadêmico de Comunicação Social e
na entidade me engajei na reivindicação pelo reconhecimento desse curso
superior. Fui integrante do Teatro Universitário de Alagoas (TUA) exibindo-se
em bairros populares com temáticas sobre o poder hegemônico e a alienação
dos trabalhadores, uma delas a peça “O Subdesenvolvido”, (1983), baseado
em uma composição musical de Carlos Lyra e Francisco de Assis “Canção do
Subdesenvolvido (1963)”. Formei em 1983 um grupo musical denominado
“Sementes” que também se exibia em festas populares tocando canções
latino-americana e de compositores engajados no na luta pela
redemocratização.
O quadro social adverso com o qual eu me deparava serviu como
senha para uma pesquisa que resultou no meu Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) que foi, um documentário intitulado Cana Amarga, sobre a vida e
o trabalho dos cortadores de cana nos canaviais da Zona da Mata alagoana.
Foi o primeiro documentário do curso de Comunicação Social
Apesar de naquela época a universidade ser um foco de resistência à
ditadura militar, seus gestores eram aliados ao chamado aparelho repressivo
do Estado e, de uma forma pessoal, isso ficou latente durante minha colação
de grau, em janeiro de 1986. A turma resolveu homenagear Nelson Mandela,
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líder sul-africano preso na época por denunciar o Apartheid24 em seu país. Fui
escolhido como orador e, antes de discursar, um alerta do reitor deixou-me
constrangido. “Essa universidade não reconhece Nelson Mandela como líder
político”, declarou a então magnífico. Contudo, a plateia formada por cerca de
500 pessoas, em forma de protesto, reverteu a situação e, ao final do discurso,
formou uma fila para me cumprimentar.
3. DA ACADEMIA PARA ATIVIDADES LABORAIS
Meses depois de entrar na Universidade, prestei concurso público para
o cargo de agente administrativo daquela mesma instituição. Somente fui
convocado a assumir o cargo em 28 de novembro de 1984. Em 2 de janeiro
de 1985 fui nomeado servidor da Delegacia do Ministério da Educação em
Alagoas (DEMEC-AL). Em 1987, fiz outro concurso público e fui aprovado
como técnico em Comunicação Social. Na DEMEC-AL, tive uma grata
experiência profissional, pois passei a compreender todas as modalidades de
educação (infantil, média e tecnológica e superior). Desenvolvi um projeto de
criação da Assessoria de Comunicação local, integrei a comissão julgadora do
Concurso Nacional de Monografia do Ensino Fundamental e participei da
elaboração do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Fundamental (FUNDEF).
Posteriormente, fui transferido para o então
Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas (Cefet AL), em 1999, no
cargo de comunicólogo. No Instituto Federal de Alagoas, fui coordenador de
Comunicação Social entre 2002 e 2019 e participei da produção de duas
edições da revista científica – Edutec, integrando o conselho editorial. Produzi
dois vídeos institucionais, participei da produção de um Guia de Fontes com
nomes de todos os pesquisadores da instituição e da organização de eventos
da rede federal (Reditec e do Connepi -2010 e 2016). A expansão do Instituto
trouxe uma preocupação quanto à minha área de atuação na instituição e
reivindiquei ao Reitor, em 2009, a realização de concurso público para
jornalista, no que fui atendido e, atualmente a instituição dispõe de onze
24Apartheid [apartáid][ pronúncia em africâner: ɐˈpɐrtɦəit], significando "separação") foi um
regime de segregação racial implementado na África do Sul em 1948 pelo pastor protestante
Daniel François
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profissionais de comunicação social.
Paralelo às atividades no serviço público federal, fui jornalista de
redação de jornais impressos de Maceió (Jornal de Alagoas, Gazeta de
Alagoas, O Diário, Correio de Alagoas). Engajei-me ainda no movimento
sindical e fui vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas e um dos fundadores
do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federal (Sintsep). Integrei ainda a
equipe de sindicalistas responsável pela implantação da TV Comunitária de
Alagoas (canal a cabo), da Cooperativa dos Jornalistas e Gráficos de Alagoas
e da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial de Alagoas (Cojira).
Integrei a comissão organizadora do concurso público do Instituto Zumbi dos
Palmares. Fui membro do Conselho Estadual de Proteção Ambiental por cinco
anos entre 2002 a 2007.
4. DE VOLTA À ACADEMIA
Em 2010, concluí uma especialização em Comunicação Empresarial
no Centro Universitário Cesmac com uma monografia voltada para um
diagnóstico sobre a gestão da Comunicação social nos órgãos federais em
Alagoas.
A falta de conciliação entre trabalho, família e estudo fez com que a
minha opção por prestar um mestrado retardasse. Somente com a implantação
do PROFEPT-AL é que observei um estímulo para reativar a condição de
aluno.
5. O QUE QUERO COMO PRODUTO EDUCACIONAL
Aprovado no certame de 2021, logo pensei em desenvolver como
projeto de pesquisa, buscar respostas para algumas questões que me intrigam
quanto à memória da educação profissional. A expansão da rede federal nos
trouxe modernos campi, novos cursos, laboratórios, profissionais alinhados às
inovações tecnológicas educacionais, cenário esse que contrasta com o
tradicionalismo de ensino das unidades centenárias da rede federal e que
pressupõem serem ainda espaços de memória por formar várias gerações e
transformar o mundo do trabalho. No Ifal, por exemplo, temos os campi Maceió
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(111 anos) e Satuba (109 anos) como pioneiros da educação técnica industrial
e da educação agropecuária no Estado. Portanto, há de se perguntar: onde
está essa memória? quais os atores que ainda preservam essa historicidade?
quem serão seus sucessores na preservação histórico-cultural e patrimonial
desses campi? Como os gestores se comportam diante de tal ostracismo? E,
os egressos, quais as lembranças que eles possuem da instituição e o que
eles gostariam de reviver? Como o corpo discente poderia ser um agente
multiplicador dessa preservação? A interdisciplinaridade seria um elo para
“eternizar” a memória das instituições?
Pollack (1989) enfatiza o que ele denomina de trabalho de
“enquadramento” da memória que significa reinterpretar de forma contínua o
passado em função dos embates travados no presente e em função da
identidade dos grupos detentores dessa memória. Além de Pollack, a pesquisa
terá como referencial teórico, Ciavatta (1998), Nora (1984) e Ramos (2003)
A proposta de trabalho é que essas questões sejam respondidas em
um produto educacional em formato de documentário de, no máximo, 20
minutos. A depender do contexto do trabalho, o projeto de pesquisa poderá se
expandir para outras ações como, a sugestão de criação de um Centro de
Documentação e Memória e/ou um Manual de Gestão de Memória da
Instituição.
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Capítulo 15
TRAJETÓRIA ACADÊMICA E PROFISSIONAL:
UMA BUSCA PELA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
PÚBLICA
Maria Jose Marques Nascif Sousa25

Meu nome é Maria Jose Marques Nascif Sousa, tenho cinquenta e
quatro anos, três filhos, professora aposentada e apaixonada pela minha
profissão. De origem humilde, me emociono ao dizer que a educação
transformou a minha vida, e com base em minha história acredito que ela
também pode transformar a vida de inúmeras crianças e jovens em meu
município, estado e país.
Por compreender de forma prática a importância da educação como
principal instrumento motivador da superação dos mais diversos desafios
apresentados pela vida, sempre fui movida pelo desejo de associar meu ofício
as inúmeras oportunidades de colaboração ao próximo, e vi na educação esta
grande possibilidade.
Apesar de grandes dificuldades enfrentadas nunca desisti dos meus
sonhos e o principal dele era concluir ao menos o magistério que na época não
era tão fácil chegar lá. Apesar de nunca perceber apoio nenhum ou incentivo
para continuar, sempre continuei firme na certeza que meus esforços e as
batalhas enfrentadas diariamente não seriam empecilhos para concluir o
ensino médio.
Concluí o ensino médio em 1984 e logo ingressei no curso de
contabilidade porque no momento era a única opção para continuar estudando
e não parar, tendo em vista que não havia faculdades ou universidades na
minha cidade. (Acaso houvesse teria que ser pública). Minha família jamais
poderia pagar uma faculdade e o sonho de cursá-la era muito distante.

25-

Mestranda em Educação Profissional e Tecnológica pelo ProfEPT-IFAL, Campus Benedito
Bentes.
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Em 2005, eu passei na seleção do programa PGP (Programa de
Graduação ´para Professores) para minha felicidade eu teria a oportunidade
de cursar o nível superior. Apesar de muitas críticas sobre a formato do curso
eu tentei tirar o máximo o que havia de melhor. Lia muito e buscava me
aprimorar e preencher as lacunas que eu percebia que ficava abertas nas
disciplinas. E penso que na realidade o aluno faz toda diferença na sua carreira
escolar quando o mesmo busca apreender todos os conhecimentos
necessários para conclusão de seu curso.
Diante da minha perspectiva de melhorar ainda mais a minha vida
acadêmica me escrevi e fui selecionada para uma pós-graduação pela UFAL
(Universidade Federal de Alagoas) em gestão escolar. Após finalizar deu início
as tentativas para o mestrado sem grande êxito. Pois no final nunca fui
classificada ou convocada para fazer parte da referida instituição.
Ingressei cedo no magistério, uma professora a qual admirava meu
desempenho enquanto aluna, havia me motivado a me engajar na carreira com
apenas 12 anos de idade, e ainda cursando a 7ª série comecei a auxiliá-la em
uma escola da rede particular da cidade. Em poucos anos de práticas
pedagógicas acumuladas, já era vista como uma das melhores alfabetizadoras
da cidade, e por esta razão recebi a proposta de assumir a função de
coordenadora pedagógica. Oportunidade onde tive a imensa alegria em
partilhar das experiências exitosas obtidas por mim, com vários professores de
Coruripe.
Já trabalhando na esfera pública municipal em 1987, passei a
coordenar programas federais de alfabetização de crianças e de adultos. E os
convites para assumir novos desafios e desbravar novos horizontes na esfera
educacional não pararam por aí.
Quando me senti mais preparada mediante a todas as experiências
vivenciadas, recebi em parceria com o Instituto Ayrton Senna um grande
desafio profissional, trabalhar com o público educacional mais vulnerável da
rede pública municipal: crianças e adolescentes com aprendizagem
comprometida, mediante as complicações causadas pelo ingresso tardio na
escola e a repetência escolar.
O cenário caótico sinalizava os piores índices educacionais da rede
pública municipal de Coruripe, pois 60% dos alunos do fundamental 1 e 66%
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dos alunos do fundamental 2 estavam em distorção idade-série e deste total
85% eram analfabetos. E como agravante, a maioria deste público não podia
contar com o incentivo da própria família para manterem-se firmes nos estudos
(SEMED/CORURIPE / 2020 e QEDU / cidades 2020).
Entre ameaças sofridas e portas fechadas por algumas famílias,
conseguimos ir gradualmente conquistando esta clientela, pois tive a
oportunidade de participar de inúmeros encontros formativos em São Paulo e
mediante as orientações recebidas pela equipe formativa do Instituto Ayrton
Senna e ao apoio da Prefeitura e de toda a equipe engajada, conseguimos
reduzir este número de 60% (fundamental 1) e 66% (fundamental 2) para 4%
apenas de alunos em distorção-idade nas series iniciais e 10 % nas series
(SEMED/CORURIPE / 2020 e QEDU / cidades 2020).
Ao longo de 33 anos de uma trajetória marcada por inúmeros
obstáculos encontrados e superados, meu inconformismo com relação à oferta
de um serviço público medíocre foi o combustível necessário para manter
minha resiliência e galgar inúmeras conquistas mediante as oportunidades
conferidas a mim, nos mais diversos cargos e funções desempenhadas.
No ensino superior ministrando aulas para turmas de graduação e pósgraduação.
Mediante a parceria com Fundação Lemman, enquanto participante e
apoiadora da Rede Conectando Saberes em meu município, tive a
oportunidade de participar de um painel organizado no encontro anual “Redes
que Transformam” ocorrido em São Paulo, em 2018, ocasião a qual pude
relatar enquanto gerente administrativa e pedagógica da Secretaria Municipal
de Educação de Coruripe toda a trajetória de sucesso do município registrada
pela elevação do IDEB de 3,5 em 2005 para 8,5 nas séries iniciais em 2017 e
de 1,4 em 2005 para 6,3 nas séries finais em 2017, relatei com orgulho
imensurável as diversas experiências vivenciadas por nossas escolas, as
quais 05 estão posicionadas no rol das melhores escolas públicas do país
(IDEB 2017), e o trabalho realizado pela escola de melhor IDEB do Brasil em
2017, Escola
Olhando para trás, consigo me certificar que todas as lutas travadas
até aqui com o propósito de ofertar um ensino de qualidade com equidade
foram extremamente válidas, e hoje posso acompanhar de forma literal a
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colheita dos frutos deste trabalho e comemorar os resultados das sementes
plantadas desde o ano de 1987. Me sinto extremamente honrada em estar à
frente do trabalho administrativo e pedagógico de uma rede que se tornou
referência em educação pública de qualidade no estado de Alagoas e no
Brasil, mediante a conquistas relacionadas a inúmeras premiações de alunos
na OBMEP, o que garantiu várias medalhas aos nossos alunos e o
reconhecimento ao trabalho construído pelo município, obtendo desta forma o
melhor resultado do estado de Alagoas nos anos de 2017 e 2018, e paralelo a
isto, resultados de excelência nas Olímpiadas MATIFIC a nível nacional.
Além disso, conseguimos implementar o conselho escolar em todas
as unidades de ensino, promovendo uma maior interação entre alunos,
escolas, pais e comunidade, mediante ao exercício vivo da cidadania em
nossas unidades escolares; e o grêmio estudantil, através do qual
conseguimos colocar em prática com sucesso o projeto “Suicídio e
Automutilação de Olho na Prevenção”.
E para complementar minha satisfação relacionada a todo este
trabalho construído, recentemente tivemos duas profissionais da rede
selecionadas entre os 50 profissionais do país com projetos inscritos no Prêmio
Educador Nota 10 da Fundação Victor Civita, ambos os projetos relacionados
a temas influenciados pelo trabalho realizado por nossa rede com relação a
matemática e a implementação do grêmio estudantil nas unidades de ensino.
Recentemente também pude contemplar mais duas grandes vitórias;
ver alunos do ensino fundamental 2, entre os 10 melhores resultados a nível
nacional no simulado on-line da OBMEP e a conquista do “Selo Qualidade Bom
Percurso”, sinalizando mais uma vez que o município vem ofertando uma
educação pública de qualidade para seus munícipes.
Acumular todas as vitórias relatadas não foi nada fácil, foi
extremamente necessário reafirmar diuturnamente minhas convicções com
relação a tudo que sempre acreditei. Muitas conquistas mencionadas,
representam lágrimas derramadas e sonhos pessoais abdicados em favor da
defesa do sonho de uma criança ou adolescente em ter um futuro melhor
garantido. E é desta forma que pretendo continuar contribuindo e acreditando
na prestação de um serviço público educacional de qualidade e prosseguir
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mobilizando e inspirando outras pessoas a acreditarem no poder
transformador da educação pública neste país.
Mas o maior dos meus sonhos no qual jamais eu imaginaria realizar
foi o ingresso no mestrado. Mesmo após ter me aposentado da educação,
sinto-me privilegiada em ter sido selecionada a fazer parte deste privilegiado
grupo. Serão grandes os desafios para a conclusão da pós-graduação, mas
com a certeza que como todos os desafios que enfrentei com força e coragem
eu sempre os superei então este será só mais um, porém o mais gratificante.
Durante a minha trajetória na educação tive oportunidade de participar
de diversos eventos porém os mais marcantes para minha carreira foram : A
participação do Programa Conectando Saberes da Fundação Lemman a nível
nacional e internacional onde na oportunidade fui relatar para todos as
experiências de desenvolver junto com a equipe de meu município o
referencial curricular em 2018, através do programa “ Redes que transformam.
Outro convite marcante foi do Ministério da Educação através da equipe do
censo escolar para apresentar o trabalho em Belo Horizonte em 2018 sobre a
melhoria do ensino. Em 2020, fomos convidados para apresentar os mesmos
resultados na secretaria de educação básica para toda equipe e mais seis
municípios presentes de estados diferentes.
A escolha do PROFEPT foi na realidade uma esperança de ter alguma
chance de ingressar no mestrado tendo em vista que já fazia alguns anos de
tentativas sem nenhuma possibilidade de realização e no momento não havia
chances de cursar o mestrado particular. Mas acredito muito no tempo certo
para que as coisas aconteçam na vida de cada pessoa e agora dentre tantas
pessoas concorrendo chegou o meu tempo a minha vez. E vale salientar que
na vida precisamos insistir e persistir no que desejamos e sonhamos, mesmo
quando não acreditamos que irá acontecer conosco.
Gosto muito de desafios, analisar e intervir. E nesta linha que irei me
fundamentar para contribuir para a melhoria do ensino não importa se na área
pública, federal ou particular. Nesta Perspectiva a minha pesquisa estará
fundamentada no processo de inclusão escolar de pessoas com necessidades
especiais buscando reduzir ou minimizar a distância estre a família e a escola
com um canal de informações que irá nortear não só o melhor atendimento e
acolhimento, mas como também facilitará a comunicação entre todos.
- 132 -

O produto será a criação de um aplicativo que receberá o nome de
“Incluir” e terá como objetivo principal integrar através de recursos tecnológicos
informações e orientações sobre os mais diversos assuntos que envolvam os
cuidados, características de cada necessidades, com linguagens simples,
clara e objetivas e tendo como mediadores especialistas de cada área. O
mesmo terá varias abas que oportunizará também ouvir experiências das
pessoas com necessidades especiais, família, professores e especialistas. A
princípio, a pesquisa dar-se-á no campus Coruripe.
Durante toda a minha trajetória profissional dentro da educação
sempre busquei analisar porque os alunos não aprendiam e quais os desafios
que necessitavam superar para que a aprendizagem acontecesse, sempre
busquei brigar pela inclusão de pessoas em todos os aspectos e melhorar o
gerenciamento das unidades. Como tudo levam para praticas a minha
pesquisa será dentro desta linha buscando sempre a melhoria da educação
em todos os aspectos. Este será o macro e o micro buscarei dentre estes o
mais relevante e o mais desafiador para que eu possa desenvolver o meu
projeto.
Mediante toda a minha trajetória foram muitos desafios enfrentado e
cada um superado, portanto vejo o mestrado como algo grandioso e um grande
presente que veio não no momento que eu desejava, mas no tempo de Deus
e será mais uma oportunidade na minha vida de aprendizagem, ampliar meu
círculo de amizades e progressão profissional. Espero, entretanto, poder de
alguma forma retribuir a sociedade tudo aprendizado adquirido nesta
instituição.
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Capítulo 16
MEMÓRIAS EM CONSTRUÇÃO: VIDA QUE SE
CONSTRÓI, A CONSTRUÇÃO DE UMA
HISTÓRIA DE VIDA COMEÇA PELO RABISCO
José Claudio dos Santos Silva26

INTRODUÇÃO
O presente memorial tem objetivo de discorrer sobre minha jornada de
vida acadêmica e profissional aqui neste universo até o momento atual,
propondo fazer uma breve reconstrução da memória que carrego e
constantemente emergi. Creio que cada indivíduo carrega sua história, seja ela
na sua memória guardada, ou, seja, ela no seu corpo ou semblante exporto
para que cada um tire as conclusões que convier.
Este memorial tem caráter de mostrar todas as fases pelas quais o
autor foi construindo a sua identidade até aqui. Um memorial narrativo próprio
pode assumir significados e definições diversos, segundo afirma Severino
(2001, p.175):
O Memorial constitui, pois, uma autobiografia configurandose como uma narrativa simultaneamente histórica e reflexiva.
Deve então ser composto sob a forma de um relato histórico,
analítico e crítico, que dê conta dos fatos e acontecimentos
que constituíram a trajetória acadêmico-profissional de seu
autor, de tal modo que o leitor possa ter uma informação
completa e precisa do itinerário percorrido.

Diante disso, posso fazer uma reflexão de tudo que vivi, e dizer que o
mundo é mutável “tudo muda, tudo se transforma”, o mundo hoje não era o
Mestrando do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica
(PROFEPT), pelo Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Bacharel em Arquitetura e Urbanismo
pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), especialista em Engenharia de Segurança do
Trabalho pela União de Faculdades de Alagoas (UNIFAL) e em Docência no Ensino Técnico
e Profissional pela Universidade Tiradentes (UNIT). E-mail: claudiosantosarq@gmail.com
26
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mesmo no passado, as pessoas também não, ou seja, tudo estar em constante
transformação, principalmente a memória das pessoas e suas relações, uns
com os outros.
Portanto, pretendo neste memorial discorrer sobre minha vida de
forma breve, um relato desde minha infância quando comecei a vida escolar e
ao ter contato com as primeiras letras, e saber que elas não eram só um
desenho, rabisco ou traço, sem relação entre si, mas significava alguma coisa
e sentido até chegar ao atual momento, onde sei, o que falamos e escrevemos
soa com efeito.
1. MEUS PRIMEIROS ANOS
Venho aqui relatar um pouco da minha história de vida. Nasci numa
manhã de domingo de verão do dia 29 de janeiro de 1984, na cidade de
Arapiraca, estado de Alagoas, nordeste do Brasil. Venho de uma família
humilde, composta por três filhos, Carlos o mais velho, eu o segundo filho e
Fábio o filho mais novo, ainda compondo a família, meu pai Cícero que sempre
trabalhou como cortador de pedras, tais pedras que são destinadas para
calçamentos, minha mãe maior parte dona de casa e, algumas vezes trabalhou
em empresas de beneficiamento de fumo, e outras vezes, na agricultura
voltada ao cultivo de fumo, pois em nossa região o cultivo do fumo foi
predominante, até a sua decadência no final da década de 1990, mesmo
assim, ainda existe o cultivo de fumo em conjunto com outros cultivos. Meus
pais frequentaram pouco a escola, e não terminaram nem o Ensino
Fundamental I.
Iniciei minha vida escolar aos seis anos de idade na primeira série, em
uma escola estadual, durante o Ensino Fundamental 1, antes chamado de
primeira à quarta série. Nesse período passei por duas greves escolares
atrasando a conclusão. Já no Ensino Fundamental 2, da quinta à oitava série,
iniciei aos onze anos e conclui aos quatorze anos, sempre na mesma escola
que se localizava na mesma rua que eu morava. Durante o Ensino
Fundamental 2 estudava um período e outro sempre ajudava minha mãe em
casa com alguma tarefa ou quando tinha colheita de fumo na roça, que
geralmente era de aproximadamente uns dois meses por ano, como sempre
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fui o mais esperto e danado dos filhos, minha mãe sempre me levava junto
com ela para ajudar e não ficar em casa aprontando travessuras. Apesar das
greves e todos os obstáculos terminei o Ensino Fundamental 1 e 2 27 sem
repetir nenhum ano, não era melhor aluno, mas sempre me dediquei, e em
algumas matérias conseguia me destacar, principalmente matemática,
história, geografia e ciências.
2. ENSINO MÉDIO28
A partir de agora vou falar do Ensino Médio, antigo Segundo Grau.
Só comecei a cursar o ensino médio no segundo semestre do ano de 1999,
por causa de mais uma greve escolar. A escola em que cursei, conhecida por
Escola Estadual Quintella Cavalcanti, ficava a cinco quilômetros de minha
casa, mas era uma escola que tinha os maiores índices de aprovação nos
vestibulares da época. Estudei os três anos em escola pública estadual, sendo
primeiro ano no turno vespertino e, os outros dois, segundo e terceiro anos no
turno noturno. Nessa época, já tinha dezesseis anos e precisava trabalhar para
contribuir com as despesas da casa, já que o que meu pai ganhava não era o
suficiente para os gastos da casa, eu e meu irmão mais velho contribuía com
as despesas. Depois de ter concluído o Ensino Médio, continuei trabalhando,
trabalhei de ajudante de pedreiro, ajudante de marcenaria, depois comecei a
fazer os desenhos e planejar os móveis, além de ajudar na execução, mas
como era um ofício que tinha altos e baixos, um tanto inconstante naquele
momento, então procurei outros trabalhos que podia assinar a carteira de
trabalho e me promovesse um pouco de estabilidade. Comecei a trabalhar em
um supermercado de bairro, a partir daí pude pagar cursinhos que queria fazer
como informática e inglês. Passei quatro anos após ter concluído o ensino
médio trabalhando e fazendo alguns cursos de aperfeiçoamento.

O ensino fundamental compreende a fase do 1º ao 9º ano, atualmente e atende crianças
dos seis aos 14 anos de idade. Por ser o período mais longo da educação básica, é dividido
em anos iniciais e finais.
28 O conceito de ensino médio foi criado a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB), de 1996, em substituição ao antigo Segundo Grau.
27
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Durante estes quatro anos que passei após terminar o ensino médio,
eu ficava imaginando como seria minha vida dali para frente e me perguntava
o que queria fazer? Então, lembrei-me de quando criança gostava muito de
construções, casas, edifícios e praças, isso tudo me chamava atenção e me
fazia passar horas imaginando todas as construções que já tinha visto. Quando
ainda criança não sabia o que significava a palavra arquitetura, só bem depois
descobri o que era arquitetura e urbanismo, quando vi uma reportagem na TV
falando da cidade de Brasília29 e sobre Oscar Niemeyer30 e Lucio Costa31 que
foram os arquitetos e urbanistas, que projetaram a cidade de Brasília,
construída entre 1958 e 1960 e atualmente sede do governo federal. Pois bem,
sempre gostei de construções e ficava imaginando e pensando formas de
construções e de melhorar meu bairro e, por que não, a minha cidade também,
então vi uma frase do arquiteto Le Corbusier32 “Você utiliza pedra, madeira e
concreto, e com esses materiais constrói casas e palácios. Isso é construção.
A engenhosidade está em ação”. A partir deste momento comecei admirar
ainda mais arquitetura, porque materiais tão simples como estes fazem coisas
interessantes, busquei notícias e pesquisas sobre arquitetura e tudo que
estava ligada a ela e fiquei encantado.
3. TRABALHO E VIDA ACADÊMICA
Já adulto, trabalhando numa empresa que produzia materiais para a
construção civil, fiquei sabendo que a UFAL instalaria um Campus aqui na
minha cidade, Arapiraca, devido ao processo de interiorização das
Universidades, e também, que nesse Campus vários cursos superiores seriam
contemplados e um deles seria Arquitetura e Urbanismo. No exato momento
já sabia qual o curso tinha afinidade, com meus desejos desde criança e
Brasília, inaugurada como capital do Brasil em 1960 é uma cidade planejada que se
distingue pela sua arquitetura branca e moderna, essencialmente concebida por Oscar
Niemeyer e Lúcio Costa.
30 Oscar Niemeyer foi um arquiteto, urbanista brasileiro moderno e contemporâneo.
31 Lúcio Costa foi um arquiteto, urbanista e professor brasileiro nascido na França. Pioneiro da
arquitetura modernista no Brasil
32 Le Corbusier foi um arquiteto, urbanista, escultor e pintor de origem suíça e naturalizado
francês em 1930.
29
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adolescência, não hesitei, fiz a inscrição para o Vestibular, chamado PSS,
Processo Seletivo Seriado. Passei no vestibular para Arquitetura e Urbanismo
em décimo lugar num total de quarenta vagas.
Durante a graduação, trabalhava na mesma empresa de fabricação de
materiais da construção civil no turno da noite e fazia faculdade pelo dia na
UFAL Campus Arapiraca. Ainda, no intervalo da graduação passei por
algumas provações, tive um acidente na empresa que trabalhava e passei por
cinco cirurgias nos joelhos até o momento atual. Não foi fácil continuar o curso
com tantos obstáculos, trabalho, problemas de saúde etc., devido aos
obstáculos mencionados aqui, atrasei algumas disciplinas do curso, mas como
sou persistente e obstinado em tudo que disponho a fazer, recuperei todas as
disciplinas que estavam atrasadas, sendo o primeiro TCC apresentado e o
primeiro a colar grau do curso de arquitetura do Campus Arapiraca.
Ainda na graduação, participei de diversas atividades e eventos
acadêmicos, tais como: congressos acadêmicos; minicursos; seminários;
mesas redondas e grupos de pesquisas. Em um dos grupos chamado
“Nordestanças”33, fui membro por quatro anos, de 2008 ano da sua fundação
até o ano de 2012, neste grupo desenvolvi vários projetos de pesquisas
direcionados à cultura, identidade e territórios, patrimônio cultural, políticas
públicas, etc. Neste grupo aprendi muita coisa sobre pesquisa acadêmica com
a coordenadora do grupo e minha orientadora, professora Juliana Michaello
Mâcedo Dias, e também foi nesse grupo que adquiri base para que pudesse
segui desenvolvendo pesquisas e pelas quais tenho três capítulos de livros
publicados. O primeiro capítulo do qual tenho publicação e participei é do livro
“Avaliação Pós Ocupacional da UFAL – Campus Arapiraca: uma experiência
didática”, publicado em 2011 pela editora EDUFAL. Os outros dois falarei mais
adiante, já que foram publicados pela EDUNEAL, editora da UNEAL. Ainda na
graduação, participei do Plano Diretor Campus Arapiraca da UFAL, neste foi
feito pesquisas de campo e referências bibliográficas para fazer um
levantamento de todo o Campus, sendo este o primeiro PD do Campus.
O grupo, atuante desde 2008, desenvolve Projetos de Pesquisa e Extensão
vinculados às seguintes temáticas: Abordagens contemporâneas da Cultura,
Identidades e Territórios, Patrimônio Cultural, Políticas Públicas da Cultura,
Antropologia da Imagem audiovisual, Mapeamentos Sonoros.
33
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Antes de concluir a graduação, fui convidado a fazer uma seleção para
instrutor da construção civil na Unidade SENAI Arapiraca, passei na seleção
e, tão logo comecei a fazer parte do corpo docente da instituição. Como
docente uni o que aprendi durante a graduação sobre conhecimento teórico
das construções ao conhecimento prático que adquiri no SENAI formando uma
base dos aprendizados acumulados e encarei desafios que me foram
incumbidos. Ministrei aulas em variados cursos em várias cidades do Estado
de Alagoas. Ministrei aulas também no Presídio do Agreste Alagoano. Lá, foi
uma fase de bastantes desafios, pois não é fácil está num lugar que tem
normas e regras distintas de outros ambientes de ensino. Também ministrei
aulas em duas turmas de Aprendizagem Industrial na Construtora OAS no ano
de 2014 e 2015, para jovens aprendizes na cidade de Inhapi e no canteiro de
obras da construtora, sertão alagoano, esta empresa estava construindo um
trecho do canal do Sertão nesse período. Ainda como docente do SENAI,
ministrei diversos cursos da construção civil em outras cidades do estado de
Alagoas e também na unidade em Arapiraca, a maioria das turmas eram para
jovens aprendizes de idade entre 14 a 21 anos. Também ministrei aulas na
periferia da cidade Arapiraca, turmas só para mulheres, onde a faixa etária
delas variava muito, de 18 a 65 anos, foi outro desafio satisfatório e pude
aprender muito com elas ao mesmo tempo que ensinava. Como diz Paulo
Freire, em sua pedagogia da autonomia: “Quem ensina aprende ao ensinar e
quem aprende ensina ao aprender”. Esta é afirmação do educador que coloca
como indispensável o diálogo e da troca de conhecimentos entre os indivíduos.
Falei sobre algumas experiências profissionais na docência, que foram
de grande valor para formação que adquiri. Além de ter experiência na
docência, trabalho como arquiteto com variados projetos, tais como:
arquitetônico, urbanístico, hidráulico, sanitário, elétrico, remembramento,
desmembramento, usucapião, além de consultoria e vistoria técnica voltada a
arquitetura e engenharia de segurança do trabalho. Mesmo com tanta
ocupação na atuação profissional, não deixei de lado outra coisa que gosto
fazer, estudar e pesquisar. Depois que terminei a graduação, fiz três pósgraduações Lato Sensu. A primeira foi em Desenvolvimento Regional na
UNEAL de 2013 a 2015. Esta pós-graduação tinha como objetivo desenvolver
olhar dos discentes sobre as perspectivas de desenvolvimento regional no
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contexto alagoano e desenvolver uma postura crítica e investigativa referente
às problemáticas da região. Ao final desta pós tivemos que elaborar um artigo
como trabalho final de conclusão do curso (TCC), depois de todos os artigos
prontos, alguns foram escolhidos para compor a publicação de um livro, e o
meu artigo foi escolhido para fazer parte do mesmo, em formato de capítulo.
Logo após terminar a pós fui convidado pelo meu orientador o professor
Roberto Silva de Souza a participar do Grupo de Pesquisas Urbanas
(GRUPURB), do qual ele é coordenador.
A segunda pós-graduação que fiz foi em Engenharia de Segurança do
Trabalho, de 2015 a 2017, esta área me fez ter um olhar mais crítico em
relação às construções, já que vi muitas irregularidades na área da construção
civil e também em algumas empresas que trabalhei e visitei. Nesta pósgraduação, ampliei minha visão sobre tudo que já tinha adquirido de
conhecimento profissional e pessoal. Com ela também, ampliei o campo de
atuação profissional, já que é uma área que oferece um mercado mais amplo.
Ao final desta especialização tinha como trabalho final um TCC, então, escolhi
um tema que me motivasse e ao mesmo tempo tivesse inter-relação com a
arquitetura, segurança do trabalho e inserisse o indivíduo como objeto de
estudo, e para isso a Ergonomia no ambiente trabalho faz jus.
A terceira especialização foi na área do Ensino Técnico e Profissional.
Esta especialização é voltada área de ensino, uma área que me identifico
muito, pois como já mencionado anteriormente, ministrei aulas em cursos
técnicos, profissionalizantes e de aprendizagem. Então, essa pós contribuiu
para tornar o método de ensino que eu praticava mais dinâmico e mais efetivo,
além de me proporcionar um campo de visão ampliado em relação à educação.
Também tenho desejo de continuar fazendo parte da educação como um
processo de transformação na minha vida e de outros indivíduos.
Por último, comentarei sobre o outro capítulo de livro que publiquei.
Este capítulo foi intitulado como, “Estudo das Mudanças e Transformações
Urbanas Ocorridas em Cidades de Porte Médio Nordestinas com Foco na
cidade de Arapiraca”, ele foi fruto de um artigo apresentado e submetido aos
Anais do I Seminário de Dinâmicas Territoriais e Culturas do Nordeste, sendo
selecionado para compor um dos capítulos do livro no evento que foi realizado
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pelo programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Cultura
(PRODIC- Mestrado da UNEAL), publicado em 2020.
5. MESTRADO PROFEPT
Desde do início da minha graduação percebi a minha inclinação pela
pesquisa e a curiosidade em descobrir algo novo, a partir daí, que nasceu à
vontade de seguir neste caminho. Com a participação em grupos de pesquisas
só fez aumentar o desejo de querer fazer um mestrado. Quando soube que
existia um mestrado profissional aqui no Estado de Alagoas, foi então que
pensei, é este que quero fazer. Isso foi em 2019, mas já tinha passado o
período de inscrição, tive que esperar para o ano seguinte. Em 2020, então
abriu o edital, realizei a inscrição. Organizei a bibliografia para a prova e
comecei a estudar, então, veio a Pandemia e o processo de seleção foi adiado,
saíram várias notas da comissão organizadora sobre a seleção, já nesse meio
tempo fiquei sem saber se a seleção ia ocorrer mesmo. Enfim, saiu a
retificação do edital em janeiro de 2021 com novas informações sobre o
processo, aí voltei criar expectativas novamente. Então, foi feita uma seleção
através do curriculum profissional e acadêmico, nessa seleção consegui ser
aprovado em quarto lugar num total de vinte e quatro vagas, e agora estou
com muitas expectativas.
Sobre o Produto Educacional a ser desenvolvido no mestrado
ProfEPT, gostaria de trabalhar com algo que já tenho estudado ou pesquisado,
como: Avaliação Pós Ocupacional no ambiente de ensino, Ergonomia no
Ambiente de Ensino.
CONCLUSÃO
Analisando tudo que apresentei aqui, é possível perceber que minha
relação com o processo de educação que tive desde o início da minha
formação e, ainda, minha experiência profissional adquirida tornam-se
relevante para prossegui nessa caminha rumo a campo educacional e como
pesquisador. Lembro que fiquei um tanto feliz com a minha aprovação no
processo de seleção, mas um pouco ansioso para o início das aulas e
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preocupado em relação ao que me aguardava. Tudo isso, passou com o início
das aulas, conhecendo os professores que são todos excelentes, além de
serem muito receptivos e dispostos a colaborar com a nossa continuação no
programa. Quero deixar uma frase que expressa o sentimento que passo
nesse momento de distanciamento social e com tanta gente fingindo que nada
está acontecendo, “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem
ela tampouco a sociedade muda”, Paulo Freire34.
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Capítulo 17
MEMORIAL ACADÊMICO:
O ACASO DO EU EM MINHA LINHA DO TEMPO
Byron Loureiro Lanverly de melo Junior35
“Tudo flui e nada permanece. O mesmo homem não pode
mergulhar duas vezes no mesmo rio, porque muda o rio e
muda o homem” Heráclito de Éfeso

INTRODUÇÃO OU PREÂMBULO
Neste memorial, descrevo de forma sintética o meu “Eu”, as minhas
impressões de mundo com ênfase em uma linha do tempo, por vezes
orquestrada pelo destino.
Aqui, de forma sucinta, irei narrar lembranças em forma de releitura de
minha vivência, um CTRL+C e CTRL+V de como foi moldada minha história.
O Eu, o sujeito, e a identidade, trarei também alguns aspectos determinantes
para minha formação.
Relembrar e Reviver me traz orgulho em ser quem sou hoje, apesar
de em alguns momentos trazer um pouco de dor neste processo de formação.
Lembranças que o tempo levou e rememorá-las é um exercício de
autoconhecimento.
Sou filho de classe trabalhadora, meu pai representante comercial e
minha mãe bancária. Minha família simples, mudamos bastante, moramos
durante muito tempo no bairro do Poço em algumas casas. Minha mãe tinha
uma jornada de umas 36 horas diárias, pois trabalhava fora e ao chegar em
casa tinha os serviços domésticos para dar conta, mas sempre foi uma mulher
cheia de afeto e amorosidade.

Professor Auxiliar na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas UNCISAL.
Mestrando no Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT. Email: byron@lanverly.com.br
35
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Passei grande parte de minha vida próximo ou morando com minha
avó e tive uma educação fundada em respeito, ética e disciplina. Meus avós e
mãe me ensinaram a ter empatia e generosidade, virtudes valiosas e raras na
sociedade individualista atual.
Primeiros passos
No início não havia nada, daí surgiram os Dinossauros, brincadeira,
Parte de mim é humor e alegria, uma forma que encontrei para exorcizar as
dificuldades que são inerentes à vida.
Minha primeira escola foi o Pingo de Gente, uma escola pequena e
situada no mesmo bairro onde morava. Lembro-me do meu entusiasmo em
fazer as primeiras atividades de colorir. E, segundo minha mãe, minha primeira
nota 10 foi em comer bem. Nesta época, eu levava lanches generosos e ainda
ficava de olho no lanche dos colegas. Lembro que a professora fazia arguição
para saber se realmente tinha memorizado. Eu acertava todas as perguntas e
ela escrevia meus parabéns em uma agenda. Em casa, chegava orgulhoso, e
com fome.
Desde pequeno me destaquei em áreas lógicas, fato este
representado por uma das histórias que minha avó contava, onde eu
desmontava as coisas em casa para ver seu funcionamento e depois
remontava sem problema algum, antes dos dez anos, já consertava o vídeo
cassete, aparelho importante na época. Me sentia bem em realizar tais
atividades. Era prazerosa a descoberta de como as coisas funcionam.
Durante o Ensino Fundamental e Médio, não tinha o melhor
desempenho acadêmico, sempre sentava ao fundo e tirava notas regulares.
Lembro que durante minha formação no Ensino Médio eu “sobrevivia” aos dias.
Fato este, que neste momento tento buscar na lembrança o que me fez agir
de tal forma. Nunca fui o aluno número um da educação física, sempre fui um
pouco acomodado, vocês podem dizer até preguiçoso, eu falo que era um
modo de economia de energia para focar em atividades que me dessem
prazer. Mas, eu era um excelente Judoca e consegui trazer meus filhos para
esta arte também.
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Levando em consideração que eu enxergava o ensino baseado em
conteúdos, datas e fórmulas, sem nenhuma aplicabilidade cotidiana,
descontextualizado da realidade. Vivendo uma educação acrítica, fragmentada
e engessada orientada pelos livros didáticos. Era criada em mim uma rejeição
à escola, pois a meu ver, era uma obrigação sem aplicabilidade futura. Hoje
consigo perceber que na época, mesmo sem ter as palavras que escrevo hoje,
que o currículo não expressava o trabalho como princípio educativo e eu não
conseguia seguir os ideais de uma educação omnilateral e unitária, onde eu
não percebia preocupação alguma na orientação da minha escolha profissional
ou o que eu faria quando concluísse o Ensino Médio.
Minha profissão me escolheu
Meu primeiro vestibular foi para RRPP, a única coisa que aprendi
sobre Relações Públicas, sem êxito. Mas como ser um profissional da área, se
não me identifico com essa profissão? Nem me matriculei.
Fui aprovado na Estácio de Alagoas em 2001 no curso Sistemas de
Informação. Adorava ler textos e de fotografia, encantava-me com a prática da
administração e com a tecnologia computacional. No início da faculdade,
dedicava-me aos estudos em tempo integral. Orgulho-me de ter tido
professores excelentes e faço questão de exaltar a qualidade do ensino da
Universidade onde me formei. Entretanto, acho que poderia ter tido uma maior
articulação do conhecimento teórico com a prática.
O sujeito e o labor
Iniciei minhas atividades laborais não tão cedo. Fazia manutenção de
computadores e era responsável por servidores de Internet antes da faculdade,
após iniciar a faculdade para ajudar a pagar as contas, mesmo minha mãe
pagando minha faculdade e eu tendo bolsa de 50% devido os estudos,
trabalhei na área de tecnologia de uma empresa de bingo eletrônico, onde
sempre eu estendia o trabalho indo para a rua fazer arrecadação nos pontos e
fazer um salário extra para poder comprar meus materiais de estudo.
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Na metade de meu curso, tranquei a faculdade, recebi uma oferta em
Belém do Pará para uma empresa de tecnologia, nesta época casei e fomos
aproveitar essa oportunidade. Não foi o que imaginava, e tivemos que voltar,
dessa vez com mais dívidas, mas uma de minhas primeiras ações após
retorno, foi reabrir a faculdade. Neste momento, devido ao estágio obrigatório,
fui contratado como estagiário na área de tecnologia da Caixa Econômica.
Onde consegui perceber minha facilidade em ministrar cursos e palestras, bem
como resolver problemas tecnológicos de forma criativa, pois tínhamos
diversos problemas de limitação técnica imposta pela matriz do banco.
Conheci um novo grupo de pessoas em minha sala de aula, um grupo
mais voltado à academia, hoje, esse grupo quase que em sua totalidade é de
professores Doutores e muitos encontram-se na rede Federal. Fui questionado
do porque estar em situação diferente, neste momento entram as entrelinhas
deste memorial.
Em 2004, minhas raízes se reforçaram, nasce meu primeiro filho.
Minha vida profissional, assim como a de acadêmica, estava em progresso,
ralando muito, e em 2005 comecei a trabalhar na Universidade Estadual de
Ciências da Saúde de Alagoas UNCISAL como desenvolvedor web, e ganhei
alguns prêmios acerca dos produtos que criei, evoluí administrativamente até
assumir a gerência de tecnologia da universidade.
Apesar de adorar explorar os temas transversais: meio ambiente,
saúde e ética. Gostava de realizar atividades lúdicas e diversificadas. e como
me encontrava em um meio altamente produtivo, iniciei minhas atividades
acadêmicas como docente em 2009 na UNCISAL e na Faculdade Alagoana
de Tecnologia FAT.
Neste período, já havia concluído o curso e já era pai. Decidi deixar
meu currículo na faculdade onde me formei e tentar uma vaga como professor.
Realizei a entrevista e fui selecionado. Comecei a trabalhar no curso
tecnológico no início de 2011. Nossos alunos em grande parte eram de classe
favorecida. Foi um grande desafio lecionar para esse público mais seleto, mais
cheio de vontades. No início, foi bem difícil, mas logo depois a prática do dia a
dia e com a ajuda das colegas, o trabalho foi ficando mais leve. Acho que as
responsabilidades e raízes, bem como a minha criação, me tornaram uma
pessoa mais adaptativa ao momento, pois segue fato que narro em momento
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mais adequado, meu segundo rebento nasce no final de 2010 aumentando
minhas responsabilidades familiares.
Entre diversos momentos atribulados, em 2013 foi fixada a assentada
de meu divórcio, onde ficou acordado que a guarda de meus filhos é minha.
Meus amigos falavam para me inscrever em concurso público, mas eu
não acreditava que fosse possível a aprovação. Ouvia na televisão e de alguns
amigos de trabalho que tinham muitas fraudes nestes concursos. Na
faculdade, um colega me incentivou a tentar, deu-me várias dicas e falou que
era possível. Tentei a primeira vez para para o Tribunal Regional Eleitoral em
Alagoas em 2004. Fiquei em 39º, e achei que não era para mim, pois não tinha
tempo o suficiente para estudar, devido às minhas escolhas de prioridades da
época.
No final de 2014, abriu-se uma oportunidade acadêmica, foi o
concurso para provimento de vagas docentes da UNCISAL, fui aprovado e
continuo nesta renomada Instituição até hoje.
Tive que optar entre os empregos e minha progressão acadêmica, e
continuei na UNCISAL e em outro labor técnico, mas devido à pandemia, parte
do corpo técnico teve que ser dispensado, dentre eles, eu.
Hoje, tenho apoio psicoemocional de minha companheira, presente
em todas as horas, e graças a ela, consegui orientação e forças para realizar
mais um de meus sonhos, continuar minha vida acadêmica paralisada por
diversos problemas, mas entre vindas e idas, eis que surge o Programa de
Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica ProfEPT, onde me
traz novamente a chama do crescimento pessoal e profissional em um
momento de tantos porquês.
Praxe e a práxis transformadora
No ensejo de aprofundar os conhecimentos na área profissional no
início de 2021, participei da seleção de mestrado ProfEPT e logrei êxito.
Enveredando por caminhos de pesquisa permeados de autonomia e alicerçada
pelo desejo de mudança. A proposta da pesquisa é utilizar conceitos
pedagógicos da gamificação para tornar o aprendizado mais atrativo,
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motivador e enriquecedor, criando um ambiente que pode ser levantado no
recurso tecnológico do docente e do discente sem necessidades absurdas de
hardware e software.
A temática surgiu da minha vivência como aluno, moldada por uma
educação unilateral e restrita às tecnologias existentes.
Para avaliar a adaptação do instrumento, serão utilizados
questionários com os professores e os alunos para investigar suas concepções
sobre a relação entre o uso da plataforma e o hardware existente. A
investigação é necessária para quebrar paradigmas e trará achados que
viabilizarão novas práticas.
O produto educacional é oportunizar o deploy facilitado de ferramentas
de estudo no âmbito educacional, auxiliando os momentos de discussão com
os professores e alunos, propiciando uma reflexão sobre educação
emancipatória e a sala de aula invertida. A materialização do produto dar-se-á
por meio de uma máquina virtual distribuída por um código que pode ser
executado em qualquer plataforma de sistema operacional que trará conceitos
ancorados em práticas vistas em sala de aula. O olhar de pesquisadora
possibilitará uma nova apreensão da realidade, contribuindo para uma práxis
transformadora.
A singularidade do sujeito e o devir
Neste memorial, sob o olhar de um pesquisador, tive a mais difícil
tarefa: desvendar a minha subjetividade, um universo tão particular, tão meu.
Investigação complexa e singular. Esse ser incompleto que se reinventa a cada
nova experiência em um constante devir. Como aponta Heráclito: “Tudo flui,
nada permanece” Buscando o novo, o que desafia. A mudança constitui-nos
em um movimento dialético cheio de surpresas, obstáculos e aprendizados.
Sujeito que se transforma, um mundo, meu “Eu”.
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Capítulo 18
BUSCA PELA EXCELÊNCIA PESSOAL,
PROFISSIONAL E ACADÊMICA: UMA ETERNA
CONSTRUÇÃO NO HOJE PARA O AMANHÃ
Renata Portela das Chagas Coimbra36
“É que não existe ensinar sem aprender ... quem ensina
aprende, de um lado, porque reconhece um conhecimento
antes aprendido”

Paulo Freire

1. PARA COMEÇAR A PENSAR
A tarefa de escrever um memorial autobiográfico, a principio, gerou em
mim uma sensação de preocupação sobre o que e como me expor ao mundo
uma vez que a partir do que eu colocasse em palavras, descreveria e resumiria
minha vida através de um único viés. Contudo, essa ideia não me pareceu tão
difícil fazê-la visto que pensar em um memorial como vivência e/ou memórias,
pareceu-me algo que me fez lembrar-me do quão abençoada nesta vida eu
sou.
2. A BASE DA VIDA: UMA EVOLUÇÃO SEM FIM
Eu sou muitas pessoas ao mesmo tempo, mas a minha essência é a
mesma em todas elas: a menina alegre e brincalhona que se chama Renata
Portela das Chagas Coimbra, que a depender do momento do dia, assume
papel de mãe, dona de casa, filha, esposa, estudante, professora, irmã, amiga,
nora, cunhada, tia, sobrinha, vizinha, psicóloga.
Professora de Educação Básica Técnica e Tecnológica, EBTT, do Instituto Federal de
Alagoas. Mestranda no Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica –
ProfEPT. e-mail: renata.coimbra@ifal.edu.br
36
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Portela, vem da minha mãe, Wilma, nascida em Recife, Pernambuco
em 18 de junho de 1958; das Chagas vem da família paterna, do meu pai Rui,
santanense de Santana do Ipanema, Alagoas; Coimbra é o sobrenome de
opção, escolhi para mim, quando decidi fazer parte dos coimbras do meu
marido, Fabrício, parceiro de vida, que me acompanha desde os anos 2000.
Sou mãe de duas meninas, Letícia, 11 anos e Marina, 7 anos. São elas que
enchem meu coração de amor, que me dão sentido à vida, e que me fazem
estar sempre em evolução porque é nelas que eu me vejo, quando criança,
quando adolescente porque a partir de muitos de seus comportamentos que
eu consigo refletir sobre essa pessoa que existe em mim e que precisa
melhorar em tudo a cada dia, mas a cada dia um pouco.
Nasci na cidade de Maceió, no dia 02 de abril de 1983, em uma noite
de sábado de aleluia, após um dia de sol e praia, de uma placenta prévia,
minha mãe entra para cirurgia cesariana, aos 7 meses de gestação, para dar
a luz à menina que se chamou Renata pelo significado forte do nome, e pela
esperança de já renascer diante da vida. Um parto difícil, que talvez nem mãe
nem filha estivessem para contar a história hoje, mas aqui estou, a mais velha
de três irmãos, Roberta que nascera após 2 anos e Rui Junior, o caçula, hoje
com 35 anos.
3. A VIDA DE ESTUDANTE
Da fase da infância e adolescência me marca até hoje a trajetória
estudantil, passando por quatro colégios, tendo sido uns mais significativos
que outros em minhas memórias afetivas, contudo, todos tiveram papel
importante na minha formação humana e na maneira como vejo o mundo hoje.
Tenho muitas memorias da vida de estudante. Lembranças de
festinhas na escola, de eventos com os colegas, de reuniões de trabalhos de
grupo. São lembranças boas de um tempo bom e que não volta, mas que
também não desaparecerá porque desses momentos ficaram alguns amigos,
uma afilhada, e diversas outras recordações.
Saindo da educação básica, tentei o vestibular na Universidade
Federal de Alagoas – UFAL - para o curso de Relações Públicas, não consegui
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a vaga. Em seguida, aprovei-me no curso de Turismo, no CESMAC - Centro
de ensino superiores de Maceió – onde estudei por porquíssimos dias porque
fui aprovada no curso de Publicidade e Propaganda no antigo CEFET – Centro
Federal de Educação Tecnológica.
Da Publicidade pensei que iria tirar o sustento diário, gostava do que
fazia, mas às vezes as coisas não saem como planejamos, e para minha
surpresa e satisfação da minha mãe, que sempre dizia que “faculdade boa é a
que dá um emprego a gente”, eu fui aprovada no vestibular da UFAL, no curso
de Letras (Habilitação Português e Espanhol). Como era muito jovem,
aventurei-me aquela faculdade. Fiz planos, alguns não se concretizaram como
a participação no PET/Letras (Programa de Educação Tutorial), mas outros
planos que não estavam no script se realizaram, graças aos planos perfeitos
de Deus em minha vida.
No segundo ano da graduação, apareceu-me a oportunidade de
trabalhar com ensino de espanhol para crianças e desde então, aquela paixão
pelo espanhol, que eu não sabia que existia dentro de mim, acordou com uma
força, que tomou conta dos meus dias, a ponto de hoje não ter mais nenhuma
dúvida que ser professora de Língua Espanhola me realiza profissionalmente.
Desde os 22 anos de idade, o interesse pelo mundo hispânico foi se alargando
e me fazendo ter interesse em ler, em estudar, em conhecer, em viajar e em
viver a cultura dos países colonizados pela Espanha. Já fui a alguns, já viajei
bastante, mas ainda falta muito para realizar-me nesse quesito.
Em 2008, terminei a faculdade em Letras e colei grau no dia 30 de
janeiro do ano seguinte, e tão logo terminei, já estava matriculada para um
curso de especialização na área, que me trouxe o título de Especialista em
ensino de Língua estrangeira moderna (Centro de Ensino Superiores de
Maceió). Terminando a especialização, não tive mais vontade de seguir na
especialização stricto sensu porque a vida de mãe já me exigia muito tempo e
atenção, não deixando mais que eu pensasse sobre a possibilidade de respirar
novos ares acadêmicos. Duas crianças, marido morando sempre distante,
muitos empregos, enfim. A vida de estudante se resumia a minicursos,
palestras, congressos, seminários e outros afins.
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4. A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Minha vida profissional não é tão extensa, porém é muito intensa.
Comecei a lecionar aulas de Espanhol em um curso de idiomas, sentia-me feliz
e realizada quando estava com aquelas crianças. E foi ali que a vontade seguir
no curso de Letras começou a fazer sentido. Posteriormente, lecionei aulas de
espanhol, no Ensino Fundamental 2, em outras escolas particulares, e foi
quando aprendi sobre questões éticas, morais e valorização pessoal e
profissional. E a partir dali, novas experiências não paravam de acontecer:
aulas no Ensino Médio, em cursos de aperfeiçoamento para funcionários em
hotel, aulas particulares.
Pelos anos 2010 iniciei a experiência na vida de servidora, quando fui
aprovada para uma seleção de professora substituta no Instituto Federal de
Alagoas - IFAL, quando pude viver novas experiências em relação à docência,
vencendo medos e enfrentando desafios. No IFAL, Campus Maceió, como
contratada substituta, vivi a docência no ensino superior, nos cursos de
Turismo e Hotelaria e acabando o contrato, já havia sido aprovada em novo
concurso, mas agora para professora Efetiva de Língua Espanhola, no mesmo
instituto, para assumir a vaga de professora de educação básica e tecnológica,
EBTT, no mesmo instituto, em outro campus, com nova experiência, que é
onde estou desde setembro de 2013 até os dias de hoje, em 2021.
5. CAMPUS MURICI
Foi no campus Murici37, inaugurado em 02 de setembro de 2010 como
resultado da expansão da Rede Federal de Educação Técnica e Tecnológica,
que desenvolvi as primeiras atividades de ensino e extensão com alunos dos
cursos de nível médio na modalidade integrada na área de agronegócio, de
Agroecologia e de Agroindústria. Apesar de o campus estar localizado na
cidade de Murici, o Campus atende também a cidades circunvizinhas, como
Messias, União dos Palmares, Branquinha, São José da Laje e Ibateguara.

37

O Campus — Instituto Federal de Alagoas (ifal.edu.br)
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São muitos alunos que vão e voltam de suas cidades com suas realidades
distintas, todos os dias. Dias mais fáceis e mais tranquilos, outros nem tanto.
Desde 2013, trabalho sempre no ensino, contudo, nem sempre
submeti projetos seja por insegurança ou por alguma outra razão que me
limitou, contudo, listo alguns projetos desenvolvi: em 2015, Projeto de
Extensão: ¡Mucho Gusto! Iniciação À Língua Espanhola; em 2016, Projeto de
Extensão: Espanhol por uma análise contrastiva com o português; em 2017,
Projeto de Pesquisa aplicado ao Ensino: ludicidade no ensino de espanhol
como ferramenta que rompe fronteiras, Projeto de Extensão: espanhol através
de textos; em 2018 Projeto de Pesquisa aplicado ao Ensino: invertendo o
projeto de ensino: laboratório habitado e aluno ocupado.
Desde então, mantenho-me em atividades relacionadas à sala de
aula, e a participação em comissões temporárias e permanentes dentro do
IFAL auxiliando o fluxo do dia a dia.
6. OS ANSEIOS
As leituras feitas até aqui, neste pouco tempo de mestranda, têm
aberto os horizontes e me ajudado a romper alguns paradigmas,
apresentando-me novas possibilidades de poder fazer diferente, despertando
em mim a vontade de investigar e produzir algo - que primeiro era limitante
(pesquisar nunca esteve na lista das minhas prioridades) e acreditar na
possibilidade de transformar o mundo do outro e o meu mundo.
Certa de que pesquisar exige disciplina e dedicação, e que o
processo não será fácil, mesmo assim, acredito que estudar é prazeroso desde
o ponto de vista que é mais um desafio a ser vencido, como todos os outros
que listei, o mestrado stricto sensu, logo entrará na atualização deste memorial
em um momento futuro. Estudar exige preparação. Paulo Freire (2001, p.260)
já colocava a preparação do sujeito como um “um que-fazer crítico, criador,
recriador” que traz em si uma reflexão crítica sobre acontecimentos social ou
natural e que, como necessidade da própria reflexão.
Vejo agora uma possibilidade de trabalhar com a pesquisa-ação
colaborativa, porque torna possível uma reflexão dialógica entre os pares,
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permitindo reconciliar duas dimensões da pesquisa em educação: a
construção de saberes e a formação contínua de professores. Na educação
faz-se necessário que professores e pesquisadores se comprometam a rever
suas práticas pedagógicas, numa perspectiva crítica e questionadora de
mundo, associada a uma atitude coletivo-reflexiva, objetivando minimizar os
problemas que angustiam os sujeitos docentes na área da Educação
(CAVALCANTI, 2019).
Acredito no clichê da educação pública, gratuita e de qualidade.
Acredito também no poder de mudança que existe na educação. Acredito no
que faço e nos meus colegas de profissão. E acredito também na necessidade
de reflexão e diálogo porque não é somente aceitando as ideias de outros que
a mudança acontece, principalmente porque muitas vezes há dentro do
processo momentos de erros (tentativas de acertos não bem sucedidas) e
imparcialidade, então, acredito principalmente na “potencialidade de um
diálogo aberto entre os dois modos de conhecer e agir, aquele da investigação
e da reflexão crítica e aquele da ação política e profissional” (CAMPOS, 2009,
p.269).
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Capítulo 19
MEMORIAL ACADÊMICO DE UMA
ENFERMEIRA DOCENTE QUE LUTA
DIARIAMENTE PARA FORMAR PROFISSIONAIS
ÉTICOS E COMPROMETIDOS COM A SAÚDE DA
POPULAÇÃO E AINDA ATUA NA LINHA DE
FRENTE EM COMBATE À COVID
Andreza Gomes de Andrade38

INTRODUÇÃO
O presente Memorial trata-se de um breve relato sobre a minha vida
pessoal e profissional, sendo parte integrante do conteúdo do Programa de
Pós Graduação em Educação Profissional e Tecnológica- ProfEPT na
modalidade Mestrado pelo Instituto Federal de Alagoas-IFAL.
Por meio deste, apresentarei alguns passos percorrido neste grande
mistério fascinante chamado VIDA, através de fases vivenciadas e momentos
marcantes.
A vida é o presente mais belo dado por Deus, cada dia um novo passo,
uma nova conquista e até mesmo derrotas e pedras no caminho, pois se a vida
fosse uma linha reta não teríamos nada para contar, provavelmente em
assistolia, em plena Parada Cardiovascular.
E assim vamos evoluindo enquanto ser humano, profissional da saúde
e docente, a base de muita fé e otimismo, na certeza de que sempre tem algo
de bom para acontecer em nossa vida e que independente da situação Deus
Mestranda em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT- IFAL)- Organização e
Memórias de Espaços Pedagógicos na Educação Profissional e Tecnológica(EPT).Enfermeira
Graduada pelo Centro Universitário CESMAC, Especialista em Docência para o Ensino
Superior- CESMAC, Especialista em Educação Permanente em Saúde- UFRS, Especialista e
Urgência, Emergência e UTI, Vigilância Sanitária, Enfermagem do Trabalho, Pediatria e
Neonatologia e Auditoria.
38
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nunca nos abandona, sempre mostra uma solução, um caminho, uma luz e
quantas forem necessárias.
Saliento a importância de estudar, focar e acreditar que é possível por
mais difícil que seja, pois o conhecimento é algo único e individual e cada
degrau percorrido rumo ao saber nos damos conta que o conhecimento é
infinito e sempre existe algo novo a ser explorado, ninguém nunca sabe tudo.
Augusto Cury (2013) em suas publicações refere que os sonhos se
comparam ao vento, pois a gene sente, mas não sabemos de onde vem nem
para onde vão e nascem como flores nos terrenos da inteligência, crescendo
dia após dia nos vales secretos da mente humana.
1. O INÍCIO
Não sou de falar sobre a minha vida pessoal por conta que é algo
íntimo a ser preservado, nem sempre quem curte e comenta postagens em
redes sociais de fato torce por você, e não me importo com o que os outros
acham ou pensam ao meu respeito, o que importa é a pessoa que eu sou e o
que as pessoas que eu amo acham sobre mim.
Mas nem sempre foi assim...
Nasci na linda Maceió que eu amo muito, lugar mais belo não há meus
olhos não se cansam de admirar...
Tive uma infância feliz ao lado da minha família a base de muito
amor, carinho e disciplina. Desde cedo cresci entendo que não seria fácil
vencer na vida, que o caminho seria árduo, mas que nunca deixasse de
estudar e crer que Deus sempre estará do nosso lado.
Era uma criança tímida que iniciou os estudos em uma escola
particular, de elite, apesar de que eu não fazia parte da burguesia. Em 1986,
logo no primeiro ano me mudaram de série por conta que eu se destacava em
raciocínio e agilidade das demais crianças. Posteriormente ganhei até nos
anos subsequentes um certificado de “Aluna mais comportada e educada da
Escola”- meu primeiro certificado.
Minhas férias eram maravilhosas em Recife ao lado dos meus primos
e à base de muitas confraternizações de família. Lá, eu era livre, jogava bola,
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podia andar descalça, subir em árvores, comer o pudim da Tia Valdete (in
memoriam) que até hoje nunca encontrei igual, ganhava presentes tão
sonhados do Tio Val (in memoriam) que sempre foi um pai para mim.
Minha irmã sempre comprava brinquedos educativos e me apoiava
a ler livros assim como ela. Eu adorava jogar, trabalhar a mente.
Na 6ª série fui estudar no Colégio Batista Alagoano, instituição de
grande porte que infelizmente faliu e foi demolido dando lugar a prédios
habitacionais.
Gostava muito do ensino de lá, muitos professores bons e
preparados, gostava de ir à biblioteca em busca de conhecimentos, nessa
época nem sonhavam com internet, as ligações eram realizadas por meio de
orelhão e o fato de imaginar ter um telefone próprio e ainda por cima falar e
visualizar a pessoa era algo surreal, extremamente futurista que não cabia em
nossas mentes.
No primeiro ano do Ensino Médio, tive que mudar de colégio por
conta que as condições financeiras apertaram, foi muito difícil, um verdadeiro
retrocesso na minha vida.
2. RUMO À TÃO SONHADA GRADUAÇÃO
Apesar de muito esforço, não consegui ser aprovada no meu primeiro
vestibular e isso foi decepcionante, meus familiares torciam e acreditavam no
meu potencial, mas infelizmente aprovação não depende de sonhos e desejos,
o que conta é o conhecimento adquiridos no colégio e fui prejudicada por conta
disso. Porém, minha mãe sempre foi minha força, meu amparo e minha alegria,
companheira de todos os momentos e sempre tinha algo de bom para falar e
levantar a minha bola.
Naquele tempo, faculdade era para poucos, os cursos da área de
saúde só existiam na Universidade Federal, bastante concorrido, cursos para
ricos oriundos de bons colégios, educação excludente. Se o discente não
passasse no vestibular era sinônimo de ano perdido na vida, já que não
existiam outras opções.
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Mal poderia acreditar no grande passo que estava dando na minha
vida com a minha aprovação no vestibular. Todo respeito aos meus
professores, que me mostraram o fantástico mundo da saúde, poder intervir
no processo saúde x doença. Que fantástico!
Tudo isso sem perder a humildade e o carisma, já que para trabalhar
na área de saúde é preciso gostar de gente e ter coragem de enfrentar os
desafios, lutando por pessoas que você nem conhece.
Dessa forma, se passaram 5 anos de muita luta, não tinha dinheiro
para tirar xérox, então tudo que o professor falava eu anotava e diariamente ia
à biblioteca, andava de ônibus com livros pesados, mas satisfeita por aprender
algo novo a cada dia e sonhar com o momento de colocar tudo em prática
algum dia.
Durante a vida acadêmica gostava de participar de eventos científicos,
minha curiosidade e busca por respostas a tantas indagações me motivava no
mundo da pesquisa. Fiz alguns artigos científicos e apresentei em eventos
acadêmicos.
No dia da minha formatura, senti nos ombros o peso da
responsabilidade, passo importante ao qual cortamos o cordão umbilical com
a vida acadêmica e nos tornamos profissionais, mesmo sem ter experiências
e habilidades.
Neste dia, o coração da minha mãe transbordava de felicidade e
orgulho. Minha irmã sempre do meu lado, me protegendo, recordo que quando
tinha aula à noite, ela largava do trabalho, por volta das 16h, subia a ladeira do
Centro a pé e ficava sentada na faculdade durante horas me esperando, só
para que eu não voltasse sozinha no ônibus altas horas da noite. Tudo isso
passou como um filme na minha cabeça.
Ver minha tia Gera (in memoriam) me aplaudindo de pé, me tocou
profundamente e ficou registrado em minhas lembranças. Recordo de quando
passei no vestibular, minha tia tinha ganhado um dinheiro na loteria e pagou
minha matrícula na faculdade, já que não tínhamos condições de pagar a
matrícula e a mensalidade juntamente e o Financiamento Estudantil não foi
aprovado de imediato, mas foi o que me permitiu estudar.
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3. CAPACITANDO-ME, UM PASSO DE CADA VEZ
Iniciei minha primeira especialização que foi em Docência para o
Ensino Superior, onde eu aprendi que ser professor não é apenas ler e explicar
slides, foi lá que eu adquiri conhecimentos sobre técnicas vocais e que a voz
é o instrumento de trabalho do profissional docente.
Também nessa especialização conheci as obras de Paulo Freire, onde
me encantei ainda mais pela educação e até hoje recorro aos ensinamentos
deste grande mestre. Salve Paulo Freire!
Após a Especialização em Docência para o Ensino Superior, minha
vida ficou praticamente alguns anos dedicados quase que exclusivamente para
a docência, fiz outras especializações para agregar minha carreira como
docente.
Ensinar um conteúdo pela apropriação ou a apreensão deste
por parte dos educandos demanda a criação e o exercício de
uma séria disciplina intelectual a vir sendo forjada desde a préescola. [...] Mas, assim como não é possível ensinar a
aprender, sem ensinar um certo conteúdo através de cujo
conhecimento se aprende a aprender, não se ensina
igualmente a disciplina de que estou falando a não ser na e
pela prática cognoscente de que os educandos vão se
formando sujeitos cada vez mais críticos (FREIRE, 2006, p.82).

Aprendi muito e evoluí como ser humano com as pessoas simples do
campo quando fui trabalhar em uma usina na zona rural de Jequiá da PraiaAlagoas. Cada um tem algo de bom para compartilhar, lembro até de Paulo
Freire (1997, p.23) ao dizer que: “não há docência sem discência, pois quem
ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”.
Posteriormente, atuei como Supervisora de Ensino e Pesquisa em um
Hospital Acreditado Internacionalmente, onde pude participar como subinvestigadora do estudo Multicêntrico: Boas Práticas Clínicas em Cardiologia,
o que gerou Acreditação em Cardiologia fornecida pela Sociedade Brasileira
de Cardiologia e American Heart Association e do Programa de Melhoria
Assistencial do Hospital do Coração-São Paulo, recebendo a premiação das
maiores autoridades em Cardiologia no mundo sem dúvida foi extremamente
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gratificante nos seguintes braços: Insuficiência Cardíaca, Síndrome
Coronariana e Fibrilação Atrial, fato esse que também repercutiu manchete em
jornal local.
Foi um período de grande produção bibliográfica, congressos e
eventos, porém em 2018 a minha mais bela flor partiu em meus braços por
conta que sua bomba cardíaca falhou a levando vítima das patologias
cardíacas.
Foi então que surgiu a pandemia e passei a atuar na linha de frente,
no combate à Covid, onde sou plantonista e enfermeira da campanha vacinal.
Com a aprovação no Mestrado em Educação Profissional e
Tecnológica em 2021, pretendo fazer minha dissertação ressaltar a
importância o curso de Capacitação em Suporte Básico de Vidas no Ensino
Médio.
Sendo uma capacitação que pode ser realizada por qualquer pessoa,
independente da idade, não precisa necessariamente ser da área de saúde.
Deixando bem claro que o curso não visa que leigos realizem atribuições da
área de saúde, mas sim que prestem socorro até os especialistas chegarem e
assim contribuir para sobrevida do indivíduo.
Já que não se tem como prever uma situação de emergência, é preciso
manter a circulação sanguínea por meio das compressões torácicas pelo
tempo que for necessário até o socorro adequado chegar.
CONCLUSÃO
Na finalização deste Memorial, pude retomar ao meu passado e se dar
conta de a caminhada foi longa, sempre a base de humildade, muita luta,
perseverança e fé em Deus que me sustenta a cada dia, nada foi fácil, mas
seguimos caminhando de cabeça erguida.
Sendo importante também relembrar as pessoas importantes que
passaram na minha vida e contribuíram para tantas realizações. Somos fruto
de nossas caminhadas, derrotas e vitórias refletem o ser humano que nos
tornamos diariamente e a cada dia é uma nova oportunidade de fazer um final
melhor.
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Como docente, em um pouco mais que uma década pude exercer tudo
que se espera de um professor de nível superior, atuando na docência,
pesquisa e extensão e ainda poder contribuir na área de gestão em Educação
Permanente em Saúde, assumindo meu compromisso com os profissionais da
saúde que irão nos acolher nos hospitais e combater futuras pandemias.
Com relação as minhas projeções, pretendo continuar atuando na
minha dupla função, dom dado por Deus e poder contribuir com minhas
pesquisas, propiciando avanços no conhecimento científico da saúde e
educação.
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Capítulo 20
EVOLUINDO PARA MELHOR SERVIR
Frederich Duque Morcerf Ebrahim39

1. MEMÓRIAS QUE MARCARAM A MINHA INFÂNCIA
Sou Frederich Duque Morcerf Ebrahim, filho de mãe pernambucana e
pai paraibano, nascido em 1972, num domingo de carnaval, em Recife,
Pernambuco, no Hospital Barão de Lucena, situado no bairro de Caxangá. O
começo da minha infância ocorreu entre os bairros de Santo Amaro e Campo
Grande, em Recife/PE, locais onde residiam meus avós maternos e paternos,
respectivamente.
Meu primeiro lar foi na casa de meus avós paternos, pois meu pai
ainda não tinha condições de sustentar sozinho a mim e a minha mãe, motivo
pelo qual fomos acolhidos por meu avô Waldomiro Miguel e de minha avó
Deolinda Alves. Infelizmente meu avô partiu cedo, com 64 anos, quando eu
tinha apenas três anos de idade, deixando uma lacuna em minha vida, pois
não tive a oportunidade de dispor de sua companhia e ensinamentos por mais
tempo. Minha avó nos deixou mais recentemente, aos 98 anos de idade.
Os mencionados bairros são bem próximos um do outro e localizados
no mesmo município onde nasci. Isso me proporcionou estar frequentemente
na casa de meus avós maternos, Amália Aragão e José Duque, local onde me
divertia bastante, pois meu avô atleta e muito disposto, sempre inventava boas
brincadeiras e atividades para fazermos juntos, e minha avó, sempre
sorridente, não exitava em atender aos desejos do neto. Meu avô Duque
também partiu cedo, aos 63 anos de idade, quando eu estava com 9 anos de
idade, também deixando outra grande lacuna que não se preenche, se não
39Mestrando

em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) pelo Ifal. Licenciado em
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pelas boas recordações, deixando-me poucos, mas importantes bons
exemplos para o trato com as pessoas. Ainda aos nove anos, pouco tempo
depois de perder o meu avô Duque, sofri um acidente provocado por um amigo
de infância, vindo a perder a visão do olho direito, condição que ainda hoje me
limita para várias atividades, mas também me provoca para a busca da
superação.
2 Formação inicial
Segundo meus pais, iniciei a leitura com idade entre quatro e cinco
anos, com o apoio deles e da escola. Meu início escolar foi um pouco
conturbado, pois, por questões profissionais de meu pai, eu e minha mãe
tivemos que nos mudar de Recife/PE para o Rio de Janeiro/RJ, estado onde
passamos um curto período. Em seguida, viemos para Maceió, quando fui
matriculado no Colégio Madalena Sofia, onde estudei desde os 4 anos até a
conclusão do segundo grau, em 1990.
Pelo que recordo e segundo informações de meus pais, fui um aluno
dedicado até sofrer o comentado acidente e perder a visão do olho direito,
momento em que se iniciou um período conturbado em minha vida escolar,
pois a perda da visão de um dos olhos trouxe-me dificuldades relacionadas à
questão sensorial e psicológica, que somou-se ao falecimento de meu avô
Duque, motivos estes que acredito terem contribuído para que eu repetisse a
5ª série do primeiro ano ginasial. Aos poucos, com o apoio da família, da escola
e de amigos, fui me adaptando à nova condição visual e recuperando a
motivação para os estudos, passando a ter melhor compreensão de minha
limitação visual.
Não fui um aluno excepcional durante a vida escolar, principalmente
nas disciplinas de exatas, área em que sempre lutei para alcançar as médias
necessárias e ter possibilidades de progredir para as séries subsequentes.
Mas tive melhores êxitos nas disciplinas de geografia, história, biologia e
português, pois eram as que mais me atraíam.
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3. Graduação
Com um pai engenheiro e mãe contadora, embora sabedor de minhas
limitações na área de exatas, prestei equivocadamente o vestibular para
Engenharia Civil na Universidade Federal de Alagoas por dois anos, não
logrando êxito, por óbvio. No ano seguinte, por influência de amigos, prestei
novo vestibular para o curso de direito do Centro de Estudos Superiores de
Maceió - CESMAC, conseguindo aprovação para a segunda opção, que foi o
curso de Licenciatura em História, onde tive professores comprometidos e que
proporcionavam aulas envolventes, despertando o meu interesse pelo curso,
onde permaneci até a conclusão.
Mesmo após os anos do curso de Licenciatura em História, a vontade
em cursar direito não havia sido perdida, e até acredito que ela tenha sido
aguçada durante o curso de história, pois comecei a compreender que
praticamente todas as fases históricas nos conduzem a questões políticas, e
estas, por consequência, se entrelaçam com a área do direito, visto que a vida
em sociedade provoca necessariamente a existência conjunta de ambas.
Importante destacar que entre 1998 e 1999 prestei novo vestibular e
fui aprovado para o curso de direito junto à Universidade do Paraná - UNIPAR,
mas que, por questões financeiras, acabei desistindo, protelando a realização
desse sonho acadêmico.
Assim, só em 2006 retornei a desejada formação de bacharelado em
direito, agora pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Maceió FAMA, curso que muito me identifiquei e tive a expectativa contemplada com
a atenção, disponibilidade e dedicação da equipe de professores, que
proporcionaram inúmeros aprendizados, excelentes experiências acadêmicas
e vastas exemplificações profissionais, momentos que despertaram em mim
grande interesse pelo Direito Administrativo e Direito Constitucional, áreas em
que vim a me especializar em 2011 e atuar no serviço público federal.
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4. Experiências profissionais e concursos públicos
Iniciei minha vida profissional no Colégio Diógenes Jucá Bernardes,
em Maceió/Al, logo após a conclusão do segundo grau, onde laborei desde
1991, passando pelas funções de balconista, caixa e gerente de lanchonete,
esta que pertencia à escola, depois fui promovido para assistente de
tesouraria, e por fim, coordenador disciplinar. Em 1998, por questões e
necessidades pessoais, fiz um acordo para o meu desligamento.
Antes de 1991, eu e minha família já estávamos passando por
necessidades financeiras, pois minha mãe não estava trabalhando e meu pai,
empregado público estadual em regime celetista, havia sido demitido junto com
tantos outros durante o governo estadual de Fernando Collor de Mello. Diante
disso, precisei ajudar a minha família da forma que estivesse ao meu alcance,
pois eu também tinha uma irmã menor e precisávamos colocar comida dentro
de casa. Minha mãe passou a costurar colchas de matelassê para meu pai sair
para vender na rua e oferecer a conhecidos. Foi uma fase difícil para nós
quatro, mas superamos, com a reintegração de meu pai ao Estado de Alagoas
após luta judicial.
Em agosto de 1998, fui vítima de um violento sequestro junto com a
namorada à época, fato que deixou ambos bastante traumatizados e, após
reflexões familiares, foi-me sugerido ir morar em Cascavel/PR, local em que
possuo parentes próximos, tios e primos, que realizaram o acolhimento. No
novo lar fui incentivado a prestar vestibular para ingresso na Universidade do
Paraná - UNIPAR, unidade Toledo/PR, alcançando êxito para o curso de
bacharelado em direito, que cursei por breve período, abandonando em 1999
por falta de recursos financeiros, já que a reserva decorrente da rescisão do
trabalho anterior havia acabado e eu não tinha conseguido me inserir no
mercado de trabalho por conta do horário da faculdade, que era no período
matutino e o campus ficava numa cidade distante 1h30min da residência de
meus tios.
No segundo semestre de 1999, diante das mencionadas dificuldades,
retornei para Maceió e, logo nas primeiras semanas, tomei conhecimento de
uma seleção para integrar ao quadro funcional das Lojas Riachuelo S.A,
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quando me habilitei e depois de longas atividades e entrevistas, fui
selecionado, vindo a assinar contrato na função de caixa, laborando na
unidade do Shopping Iguatemi por mais de dois anos.
Em 2001, ainda com vínculo empregatício anterior, tive conhecimento
da abertura de seleção para a função de Assistente de Farmácia, função que,
na época, era responsável por auxiliar a gerência das farmácias da Rede de
Supermercados Bompreço. Submeti-me aos testes aplicados e obtive êxito
nessa nova seleção, vindo a extinguir contrato com com as Lojas Riachuelo
S.A e iniciando na nova relação de trabalho, com novos desafios e
aprendizados na área gerencial, que contribuíram para o meu aprimoramento
profissional. Permaneci junto ao Bompreço por aproximadamente três anos,
entre 2001 a 2003, quando fui convocado por concurso pela Prefeitura
Municipal de Maceió, vindo a extinguir contrato com a referida rede de
supermercados.
Em 2003, iniciei minha experiência no serviço público junto à
Prefeitura Municipal de Maceió, no cargo de Secretário Escolar, com lotação
na Escola Municipal Henrique Equelman, localizada no bairro do Jacintinho,
onde permaneci até 2004. Lá desempenhei as atividades relacionadas ao
cargo, com atuação de registro e organização dos históricos acadêmicos dos
alunos, tendo como horário de trabalho os períodos vespertino e noturno.
Neste novo vínculo, compreendi o quanto a escola pública é necessária à
população carente brasileira, pois, além de proporcionar o ensino e acesso a
livros, também se oferta pelo menos duas refeições às crianças, que em sua
maioria não possuem em casa, principalmente pelas difíceis condições
financeiras de seus pais. A experiência foi enriquecedora e aprendi muito com
todos que tive a oportunidade de conviver, inclusive com os estudantes e
alguns surpreendentes relatos voluntários de seus pais.
Assim, em 2004, após novo concurso, fui nomeado e empossado no
cargo de Assistente em Administração junto ao Instituto Zumbi dos Palmares,
autarquia estadual vinculada à Secretaria de Comunicação do Estado de
Alagoas. Naquele no órgão fui lotado na Diretoria Administrativa, onde
realizava assessoramento técnico, elaboração de planilhas, ofícios, pareceres,
instruções processuais e contatos com órgãos externos da administração
direta. Em 2006 fui convidado pela então Presidência do Instituto para assumir
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a chefia do Setor de Pessoal, função que me proporcionou novos aprendizados
relacionados à área. Permaneci nesse vínculo como servidor efetivo e
acumulando a função comissionada até dezembro de 2009, quando pedi
exoneração, após assumir novo cargo público concursado junto à
Universidade Federal de Alagoas.
Entrei na UFAL em 2009, no cargo de Assistente em Administração,
após 6 anos de batalha judicial, visto que a junta médica oficial do referido
órgão não reconheceu a minha visão monocular como deficiência. Esclareço
que passei no concurso em 2003, fui nomeado em 2004, e só tomei posse em
dezembro de 2009, após o trânsito em julgado. Tive lotação inicial na
Secretaria Jurídica, vinculada ao Departamento de Administração de Pessoal
da UFAL, e tive como atribuições analisar e emitir pareceres sobre os
processos relacionados à área de pessoal da Universidade. Também chefiei a
referida secretaria entre 2010 e 2012, quando fui convidado pelo Reitor à
época, Prof. Dr. Eurico de Barros Lôbo Filho, para responder pela Direção
Geral do Departamento de Administração de Pessoal da UFAL, onde
permaneci até 2019, também atuando na gestão da Reitora Profª. Dra. Valéria
Costa Correia, que durou de 2016 a 2019. No referido Departamento, tive
como responsabilidade o gerenciamento de uma equipe de 58 servidores,
subdivididos em 8 coordenações com competências distintas e relacionadas à
vida funcional e financeira dos servidores ativos, aposentados e pensionistas
da Universidade, do Hospital Universitário e dos demais campi da Instituição.
Atuei ainda no atendimento das notificações de auditorias da Controladoria
Geral da União e do Tribunal de Contas da União. Deixei o cargo em comissão
de diretor geral em março de 2019, pois já não me sentia confortável no seu
exercício, retornando ao exercício das funções de meu cargo de origem. Em
janeiro de 2020, pedi exoneração de meu vínculo de efetivo com a UFAL e
tomei posse no cargo concursado de Técnico em Assuntos Educacionais junto
ao Instituto Federal de Alagoas, onde fui lotado na Diretoria de Articulação do
Ensino, vinculada à Pró-Reitoria de Ensino.
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5. Minhas atividades no Instituto Federal de Alagoas
Meu vínculo inicial com o Ifal se deu em 08.01.2020, no cargo
concursado de Técnico em Assuntos Educacionais, com lotação originária na
DAE/Proen e tenho como atribuições o assessoramento da referida Direção e
Pró-Reitoria em assuntos e legislações relacionadas à área do ensino,
analisando processos, realizando pesquisas normativas na área e emitindo
pareceres para subsidiar amparo jurídico ao desenvolvimento das atividades
institucionais dos referidos setores e também atuando na alimentação do
Geplanes, que é um software de gestão estratégica elaborado para orientar o
planejamento estratégico do Instituto, sua execução e controle. Ainda integro
a Comissão de Análise de Calendários Acadêmicos da Proen, que possui
como atribuições, analisar e emitir pareceres sobre os calendários acadêmicos
propostos pelos diversos campi do Instituto.
Desde o começo de 2020, por meio de portaria do Magnífico Reitor do
Ifal, após concordância da Pró-Reitoria de Ensino, estou temporariamente
cedido à Diretoria de Gestão de Pessoas do Ifal para contribuir com a
Coordenação de Aposentadoria de Pensão e o Departamento Administração
de Pagamento de Pessoal, no atendimento das demandas oriundas da
Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União.
6. Pós-graduação
O meu interesse pela Administração Pública iniciou-se em 2003,
quando, na condição de servidor concursado da Prefeitura Municipal de
Maceió, tive a oportunidade dos primeiros contatos com o setor público na área
de educação do poder executivo municipal.
Essa primeira experiência contribuiu para ampliar o meu interesse por
voltar a cursar direito e concluí-lo junto à Faculdade de Ciências Jurídicas e
Sociais de Maceió e, em seguida, fazer especialização lato sensu em Direito
Administrativo junto às Faculdades Integradas de Jacarepaguá. Para esta, tive
a oportunidade de desenvolver trabalho de conclusão relacionado às ações
afirmativas correspondentes ao direito à reserva especial em concursos
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públicos para pessoas com deficiência, direito este muitas vezes lesado por
desconhecimento dos candidatos sobre o tema.
Assim, após passar em novo concurso e ingressar no quadro de
pessoal do Ifal, fui estimulado por minha esposa, Vivianne, e por meus pais,
Jussara e Rômulo, a participar do certame para o mestrado do ProfEPT/Ifal
2020, onde, após seleção curricular, fui aprovado, iniciando uma nova etapa
de estudos e desenvolvimento pessoal em minha vida.
Confesso que ainda sinto um sentimento misto de alegria e apreensão,
pois junto com a euforia pela aprovação também tenho a consciência de que
carrego a responsabilidade de executar uma pesquisa que proporcione uma
contribuição social. Para isso, junto com a turma do ProfEPT/Ifal, estamos
dando os primeiros passos com as disciplinas iniciais, com intenso fluxo de
atividades e leituras obrigatórias, tendo plena consciência de que o percurso
por todo o processo de aprendizagem é necessário para o embasamento
objetivando a devida compreensão da prática da pesquisa em educação, tema
que ainda não possuo experiência, mas que tenho a certeza de que abrirá
meus horizontes para mergulhos mais profundos em novos estudos.
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Capítulo 21
FOCADO NO SERVIÇO PÚBLICO – MEMORIAL
DE UM SERVIDOR
Enoch Freitas da Silva40

INTRODUÇÃO
Lembrar, esquecer, duvidar, certificar-me, ordenar, relutar e,
finalmente, expor informações pessoais, sejam familiares, escolares,
acadêmicas, profissionais etc, remotas ou recentes, não foi para mim tarefa
das mais simples. Inclusive, tentei fazer com que algumas não sejam
consideradas irrelevantes ou desnecessárias ao fim que se destina este
trabalho.
Esforcei-me bastante para relatar as memórias que considero mais
significativas, observando o objetivo de um memorial acadêmico, o que fiz ou
deixei de fazer durante a vida até agora, para que, de alguma forma, o leitor
possa alcançar um pouco de quem sou, meus sentimentos, inquietações,
frustrações, persistência e realizações.
1. Estreando
Nasci em Maceió, quando meus pais moravam no bairro de Jaraguá,
às 15h30 de 18/12/1975, no antigo Hospital do Açúcar (hospital dos usineiros).
Éramos minha mãe, meu pai, meu irmão mais velho e eu. Quando eu tinha
entre 2 e 3 anos meus pais se separaram, não lembro da época em que eles
estavam casados. Sempre tive contato e bom relacionamento com meu pai.
Minha mãe casou-se novamente e teve 2 filhas.
Minha infância e adolescência foram de liberdade, diversão e, com
muito esforço de minha mãe, algum estudo.
40 Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT (Ifal). Especialista em
Pregão Eletrônico pela Universidade Gama Filho - Brasília.
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2. Educação Básica
Dos quatro irmãos, fui o único pouco interessado nos estudos,
sobretudo na infância e adolescência. Considero que minha base educacional,
em algumas disciplinas, deixa a desejar, principalmente nas exatas, e isso
repercute negativamente na assimilação de diversos conteúdos.
Estudei o antigo primário nos educandários O Pequeno Príncipe e
Maria Goretti, o antigo ginásio no Moreira e Silva (CEAGB/CEPA) e Fundação
Bradesco, o médio (técnico em contabilidade) na Fundação Bradesco e na
Escola Técnica de Comércio de Maceió – ETCoM. Fiz estágio referente ao
curso de contabilidade, sobre o qual comentarei em tópico(s) posterior. Passei
de 1995 a 2000 por uma espécie de limbo educacional.
3. Academia
No início de 2001, decidi despretensiosamente prestar vestibular para
o curso noturno de Turismo e Lazer no antigo Cefet/Al, unidade Maceió, em
que acabei por ser aprovado. Um bom curso, com excelentes professores
como Hermínia, Luís Costa (o Lula), Herbert, Ângela Baraldi e outros, de cujos
nomes não me recordo agora. Infelizmente, cursei ainda sem um norte claro
do que pretendia fazer com a graduação concluída em 2005, após apresentar
com duas colegas, nosso TCC, sobre a viabilidade da construção de um
terminal de passageiros no Porto de Maceió. Entre 2003 e 2004, estagiei
durante 6 meses na então Secretaria de Turismo de Maceió - Seturma, parte
um pouco mais significativa em relação ao curso, pois consegui entender algo
da logística de eventos públicos. Entre 2009 e 2010 fiz uma especialização em
Pregão Eletrônico. Mas, para melhor contextualizar este período, também
discorrerei a respeito mais à frente.
Sempre incentivado a fazer concursos públicos por minha mãe, talvez
pela dura vida que teve, pela estabilidade, pela remuneração, em 2004, iniciei
meus estudos para concursos. Foi então, e somente nesse momento, que
comecei a me identificar profissionalmente.
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4. O Trabalho
Em 1994, iniciei um estágio de nível médio/técnico na Administração
do Porto de Maceió, sociedade de economia mista federal, referente ao curso
técnico de contabilidade que fazia na Fundação Bradesco. Estágio, ao menos
naquela época, servia mais de mão de obra barata para o contratante do que
de aprendizado na área de formação do estagiário.
Pois bem, tentei executar minhas atividades da melhor forma possível
e comecei a tomar gosto pelo funcionamento, normas, atividades do serviço
público.
Em dezembro de 1995, o Porto de Maceió começou a contratar, pelo
Sindicato dos Portuários a chamada Força Supletiva, em serviços
administrativos, uma inovação, pois esse tipo de trabalho era tradicionalmente
realizado por trabalhadores do cais do porto, no carregamento e
descarregamento dos navios.
Surgiu a oportunidade de continuar trabalhando nas mesmas
atividades que fazia, sendo remunerado com o quádruplo da remuneração de
estagiário. Fazia o que faziam os empregados de carreira, tinha até o mesmo
salário-base, mas não as mesmas vantagens, nenhuma estabilidade ou
reconhecimento. Com a pagamento de lá, consegui pagar minha faculdade,
pois quando fiz o curso de Turismo, havia um convênio entre o Cefet/AL e a
Fapec – Fundação de Apoio à Pesquisa, em que os cursos noturnos eram
pagos, e havia professores “da casa” e outros contratados apenas para esse
fim. Trabalhava de dia, estudava de noite.
Saindo um pouco do assunto...em 2001, conheci quem hoje é minha
esposa. Começamos a namorar em 2003, noivamos e 2005 e casamos em
13/7/2007.
Retomando...como dito em tópico anterior, em 2004, comecei a
estudar para concursos públicos. Dentre os que marquei mais presença estão
os do MPU e TRFs, Mas, pela distância que estava dos assuntos que
continham os editais dos primeiros concursos que fiz, e pela base ruim que eu
tinha nas questões de matemática, não conseguia sequer classificação.
Contudo, persisti. Tive que voltar à base para aprender. Fui melhorando nas
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classificações, até que numa manhã de dezembro de 2008, minha esposa, que
já era servidora administrativa da educação do Estado de Alagoas, recebeu o
telefonema de uma servidora do então Cefet/AL, dizendo que ela foi aprovada
e seria nomeada até o final daquele mês. Recebi a mesma ligação à tarde.
Aquele foi o dia que tive uma das melhores sensações da vida. Tomamos
posse em 26/1/2009 e começamos a trabalhar em Marechal Deodoro; nessa
época tivemos nossa linda e querida filha.
Como havia trabalhado no Porto de Maceió na área de compras,
durante uns 13 anos, na tentativa contribuir mais, procurei iniciar minhas
atividades na mesma área no Ifal. Ia sempre para a unidade Sede, em Maceió,
porque a maior parte das atividades administrativas eram centralizadas lá. Fui
conhecendo pessoas como Sueli (então coordenadora de licitações) Antonio
Santa Bárbara, Rita, Gilberto, todos pregoeiros, a saudosa Madalena Marques
(então chefe de Compras) e aprendendo o funcionamento da área de
licitações, mais especificamente de pregão, onde me identifiquei mais do que
em compras. Diante dessa identidade, cursei uma especialização em pregão
eletrônico, modalidade então recente e revolucionária, por ser totalmente online. Meu TCC tratou da qualidade dos materiais em pregão eletrônico, por
termo de referência e amostras.
Em 2010, com a primeira eleição para Reitor, na transformação de
Cefet para IF, o professor Sérgio Teixeira, reitor eleito, convidou o professor
Wellington Spencer, que era professor em Marechal Deodoro, para ser o PróReitor da então PrAP – Pró-Reitoria de Administração e Planejamento, hoje
Proad – Pró-Reitoria de Administração. Este, então, convidou-me para assumir
a Coordenação de Licitações da Reitoria. Aceitei o desafio, permanecendo
como coordenador por pouco mais de um ano, quando solicitei dispensa da
função por razões pessoais. Entretanto, permaneci na Coordenação, onde
estou até os dias atuais.
Buscando atualizações, participando de diversas capacitações, sendo
a principal delas, o Congresso Brasileiro de Pregoeiros, do qual participei em
6 edições, sempre procurei compartilhar o conhecimento com os diversos
colegas dos campi, que atuavam ou atuariam na área.
Na atual conjuntura política do País, em que a categoria dos servidores
públicos vem sendo solapada em seus direitos conquistados com tantas lutas,
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ao longo de tanto tempo, com perdas salariais significativas, na qualidade de
vida, na motivação, começamos (minha esposa e eu) a procurar, formas de
incrementar nossa renda, de reacender nossas motivações laborais e de
investir em capacitações e atualizações.
Eis que surgiu para mim, em 2020, a oportunidade de concorrer a uma
vaga no mestrado profissional do ProfEPT. Li atentamente o edital, interesseime pela bibliografia proposta, realizei minha inscrição e comecei a estudar.
Todavia, com a infame pandemia por corona vírus, que provocaria a doença
denominada Covid-19, a qual matou e continua matando milhares de pessoas
diariamente em todo o mundo, tudo ficou em suspenso na vida de grande parte
da população global, inclusive na minha.
A seleção para o mestrado foi adiada, arrefecendo meu ritmo de
estudo. Cada mês que se passava, mesmo com os informativos que a
Coordenação do ProfEPT enviava por e-mail, achava menos provável que
acontecesse a seleção.
Qual não foi minha alegria quando em janeiro de 2021, recebi o e-mail
de como seria a bendita seleção. Percorri todas as etapas exigidas e em março
do corrente ano, quase sem acreditar, recebi a notícia da aprovação. Um novo
“gás”!
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Agora, pretendo me dedicar ao curso e, com minha/meu
orientadora(o), sob o método de abordagem qualitativa ou quali-quantitativa,
tentar construir, inicialmente, uma dissertação, em que se proponha melhorias
ao fluxo de processos licitatórios do Ifal, demonstrando suas implicações, além
de confeccionar um produto educacional, que seria a reformulação do
fluxograma já existente, para orientar a comunidade do Ifal acerca dos trâmites
e procedimentos da fase interna dos pregões eletrônicos, com o objetivo de
dinamizar o processo e tentar minimizar os gargalos deste tipo de fluxo.
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Capítulo 22
MEMÓRIAS DE MIM: TRAJETÓRIAS DE VIDA
Rendrikson Gonçalves Alencar41

INTRODUÇÃO
Este memorial formativo versa de maneira narrativa e cronológica, as
vivências ao longo de minhas trajetórias: pessoal, acadêmica e profissional.
Primeiramente, apresento uma breve autobiografia, desde o
nascimento até a minha formação acadêmica; em seguida, caminho para
rememorar dos primeiros passos na escola até a entrada na graduação e, a
posteriori, na especialização.
O texto está divido em três partes que seguem uma ordem
cronológica: I) os anos iniciais de minha vida pessoal; II) o período dedicado à
graduação em Pedagogia e à especialização em Gestão Escolar; III) e, por fim,
algumas perspectivas relativas ao Programa de Pós-Graduação em Educação
Profissional e Tecnológica - ProfEPT.
1. OS ANOS INICIAIS DE TRAJETÓRIA PESSOAL
Nasci na cidade de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas, no
Hospital Regional Dr. Arsênio Moreira, no dia 1º de janeiro de 1983, filho de
Paulo Gonçalves de Freitas e Edilane Alencar de Freitas, sendo o primogênito
da família com mais duas irmãs: Gislaine Gonçalves Alencar e Elaine Paula
Gonçalves Alencar.
Meu pai, Técnico em Eletrônica, e minha mãe, Professora de Letras e
Pedagoga, muito trabalharam para que eu e minhas irmãs pudéssemos
construir nossas oportunidades com os estudos. A eles, dedico esta produção,
Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica ProfEPT, pelo Instituto Federal de Alagoas. Graduação em Pedagogia pela Universidade
Estadual de Alagoas. Especialista em Gestão Escolar. E-mail: rendrikson.alencar@gmail.com
41
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com todo o meu amor e gratidão, por tudo o que fizeram e ainda fazem por
mim, ao longo de minhas trajetórias.
Iniciei a pré-escola no ano de 1988 e o ensino fundamental no ano de
1990, aos 7 anos, na Escola de 1º Grau José de Anchieta. Esta escola foi o
primeiro espaço escolar que frequentei, permanecendo nela até a finalização
da 4.ª série, em 1993. Hoje, a escola não existe mais.
No ano de 1994, fui transferido de escola e dei continuidade no Colégio
Cenecista Santana, que até o presente permanece ativo na cidade, sendo um
dos maiores espaços escolares da rede privada em Santana do Ipanema e
região. Nele, finalizei o Ensino Fundamental em 1997 e o Ensino Médio no ano
de 2000. Contudo, em paralelo, no turno noturno, resolvi cursar também o
Magistério, na Escola Estadual Professor Aloísio Ernandes Brandão.
Em 2000, casei-me ainda jovem, porém permaneci firme no propósito
de não parar de estudar, aliado ao desejo de ser servidor público, dado que eu
estudava bastante na tentativa de seguir uma carreira, mesmo apenas com o
Ensino Médio.
Os anos foram passando e diversas mudanças aconteceram até o
nascimento de minha filha em 21 de setembro de 2008, na cidade de Palmeira
dos Índios - AL. O nascimento de Yasmin trouxe para minha vida pessoal
mudanças ínfimas internas e externas, trazendo muita felicidade a minha
família na totalidade.
Por fim, destaco ainda meu profundo apreço pela música e o gosto
pela bateria musical, pois desde muito cedo até o presente, passou a ser meu
passatempo preferido. Hoje, permaneço investindo na área musical e
coordeno uma banda na igreja em que participo.
2. O ENSINO SUPERIOR E A TRAJETÓRIA PROFISSIONAL
O Ensino Superior surgiu em minha vida no ano de 2001, quando fui
aprovado na seleção da Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL, no curso
de Pedagogia. Naquela época, eu desejava muito cursar Ciência da
Computação, mas as condições financeiras não permitiam a logística da
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mudança para residir na cidade de Maceió - AL, visto que o curso almejado
apenas a UFAL ofertava.
O curso de Pedagogia foi de extrema importância para a ampliação
dos conceitos e oportunidades que foram surgindo ao longo de minha trajetória
profissional. As diversas experiências apresentadas e discutidas em diferentes
disciplinas foram muito importantes para demonstrar a construção e a
consolidação de uma trajetória de formação; em 24 de janeiro de 2006 concluí
o curso.
Permaneci firme estudando para concursos e no ano de 2002, fui
aprovado no concurso público da Companhia de Abastecimento de Água de
Alagoas - CASAL. Este foi meu primeiro emprego, permanecendo nele até o
ano de 2006. No cargo de Assistente em Administração, pelo trabalho
desenvolvido, tive a oportunidade de crescer na Companhia, exercendo em
2004 a função de Chefe de Unidade Local e, em 2005, a função de Chefe do
Departamento Comercial, até o pedido de exoneração do cargo em 2006.
Nestes tempos, já surgiu o desejo pela área de Gestão no meu espaço de
trabalho.
Em 2005, realizei inscrição no concurso público da Secretaria Estadual
de Educação em cargo de Nível Superior, o de Secretário Escolar, uma vez
que eu estava finalizando o curso de Pedagogia e desejava entrar na área da
Educação. Assim, realizei o concurso, mesmo sem a conclusão do curso de
Pedagogia, e fui aprovado em 1º lugar, entrando em exercício no dia 17 de
abril de 2006, na Escola Estadual Areia Branca.
Minha apresentação de TCC foi antecipada com o objetivo de não
perder a oportunidade de alcançar mais um pequeno degrau em minha
trajetória profissional. Na oportunidade, tive a orientação da Prof.ª Dra. Maria
das Graças Gomes Olegário para a minha produção de título: Gestor Escolar:
diversos momentos na historicidade educacional e seu papel na
contemporaneidade.
De março de 2006 a abril de 2007 cursei ainda uma Especialização
pela própria UNEAL: Pedagogia e os Desafios à Gestão, Novos Mercados,
produzindo a Monografia intitulada Gestão Escolar: uma mudança
paradigmática, também orientado pela Prof.ª Dra. Maria das Graças Correia
Gomes.
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Entre os anos de 2006 e 2014 permaneci atuando como Secretário
Escolar, na Escolar Estadual Areia Branca e, em seguida, na Escolar Estadual
Rotary. Nas oportunidades, auxiliava a gestão escolar na resolução de
diversas questões, incluindo questões burocráticas do Conselho Escolar, na
definição de compra de bens de consumo, patrimônio e aquisição de merenda
pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Em 2010, realizei inscrição em um novo concurso na área da
Educação, para o cargo de Pedagogo da Universidade Federal de Alagoas UFAL. No entanto, esse concurso público convocou pouquíssimos candidatos
nos primeiros anos e só passou a nomear mais pessoas a partir do ano de
2013.
O ano de 2014 foi de expectativas pela nomeação para exercer o cargo
de Pedagogo para o campus A.C. Simões da UFAL, em Maceió. Nesta
expectativa, eu havia realizado o ENEM 2013 e no resultado fui classificado
em 3º lugar para o Curso de Ciência da Computação - Campus A.C. Simões
da UFAL. Realizei assim, minha matrícula no curso que eu desejava no
passado e estava em paralelo aguardando a convocação da UFAL para o
cargo pretendido.
Em julho de 2014, recebi um e-mail e um telegrama da Universidade
Federal de Alagoas - UFAL, com uma proposta de nomeação, por
aproveitamento de concurso, para o Instituto Federal de Alagoas - IFAL,
Campus Piranhas.
Por orientação e auxílio familiar, refleti que naquele momento a melhor
via seria aceitar a proposta da UFAL em ser nomeado pelo IFAL, visto que a
logística pessoal nas mudanças necessárias seria facilitada, considerando a
proximidade do campus que eu seria lotado, distante apenas 100km da minha
cidade natal. Declinei então, da Graduação em Ciência da Computação e de
outros planos.
Iniciei assim, minha nova trajetória profissional no dia 29 de agosto de
2014, no Instituto Federal de Alagoas - campus Piranhas, como Pedagogo
para atuar na Educação Profissional e Tecnológica, desenvolvendo um
simples, mas importante trabalho ao longo dos anos. Naquele campus pude
aprender, crescer, experienciar da missão do IFAL, com dezenas de
estudantes, professores, técnicos administrativos e demais colaboradores que
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formam nosso grandioso IFAL. Por oportunidades, desenvolvi também funções
como Coordenador Pedagógico, Chefe de Departamento de Ensino e DiretorGeral substituto, o que me trouxeram a possibilidade de experienciar ainda
mais do que é a Gestão e as possibilidades de utilizá-la em favor do bem-estar
de toda a comunidade.
Em 2020, fui removido para o campus Santana do Ipanema - AL,
contudo guardo com muita felicidade o momento em que fui contemplado, pelo
campus Piranhas, com a Portaria nº 131, de 10 de janeiro de 2020, que
escreve em seu trecho ao citar que no período de 29/08/2014 a 10/01/202,
desempenhei “as atividades com profissionalismo, competência,
responsabilidade, coleguismo, conduta ilibada e alto comprometimento das
ações no âmbito de sua atuação.”
3. O PROFEPT E AS PERSPECTIVAS
Pausei por muito tempo meu processo de qualificação profissional,
pelas demandas da vida pessoal bem como na própria carreira profissional,
considerando as dificuldades de ordem financeira, de logística, de tempo
requerido, além das dificuldades normativas para afastamento para
qualificação de servidores Técnicos Administrativos.
Não participei de nenhum processo seletivo para Mestrados
Acadêmicos, apenas do Mestrado Profissional do ProfEPT, nos anos de 2017
e 2019, contudo pelas demandas da Coordenação Pedagógica no campus
Piranhas não me sobrava tempo para os estudos, visto que o campus
funcionava nos 3 turnos e durante 5 anos eu permaneci como único servidor
da Coordenação.
Realizei minha inscrição novamente para o ProfEPT 2020, uma vez
que diversas questões se acomodaram de forma melhor quando da minha
remoção para o campus de minha cidade, dando início às leituras do Edital
ainda no final de 2019, quando foram publicadas as obras.
Surgiu a pandemia e o processo de seleção ficou suspenso, trazendo
posteriormente, uma nova forma de seleção, sendo então contemplado na
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nova metodologia. Alegria enorme de poder fazer parte de um Programa de
reconhecimento nacional, poder crescer no acadêmico e no profissional.
Acredito que esse mestrado auxiliará na compreensão de como atuar
melhor no mundo, uma vez que surgirá a ampliação de meus conhecimentos,
aprender sempre e mais, com o objetivo de ser um profissional melhor.
Proponho desenvolver um Produto Educacional que tenha relevância
no meu espaço profissional de atuação, mas também contribuir com outros
profissionais. Pretendo abordar a temática da Gestão Democrática,
especificamente, resgatar os normativos gerais e específicos: a LDB, os
normativos da EPT além dos normativos do Instituto Federal de Alagoas, que
asseguram a participação dos pais na gestão escolar.
CONCLUSÃO
Por fim, finalizo este meu memorial formativo expressando que estou
refazendo minha vida pessoal, minhas prioridades e expectativas para um
futuro. Tenho me esforçado nesse início do Programa, pois não está sendo
fácil, uma vez que estou tratando uma situação de saúde aliada às
necessidades do Mestrado. Contudo, desde meados de abril de 2021, recebo
apoio e positividade dos colegas do ProfEPT, em especial, Gustavo Correia,
Renata Coimbra, Vanessa Tavares, Irene Batista, Arlene Duarte, pelo
acolhimento, carinho, palavras que me auxiliaram positivamente. Estou cheio
de expectativas e muito feliz para prosseguir nessa nova etapa de vida que
estou vivenciando, em paralelo a todas aquelas outras caixinhas que cada um
de nós temos em nossas vidas. Que eu possa dar prosseguimento nessa
trajetória de vida pessoal, acadêmica e profissional, com objetivos claros de
que o intuito será sempre a melhoria, o meu crescimento individual e o
fortalecimento desse grandioso Programa de Pós-Graduação em Educação
Profissional e Tecnológica - PROFEPT.
Deixo, com carinho, o meu agradecimento aos professores que já
conhecemos no primeiro semestre: o imenso zelo e acolhimento do Prof. Dr.
Ricardo Jorge de Sousa Cavalcanti, e os demais professores por também não
permitirem escapar a minha mão nesse início de curso: Prof. Dr. André Suêldo
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Tavares de Lima, Prof.ª Dra. Beatriz Medeiros de Melo, Prof. Dr. Eduardo
Cardoso Moraes, Prof. Dr. Fábio Francisco De Almeida Castilho, Prof. Dr.
Jarbas Maurício Gomes, Prof. Dr. Nelson Vieira da Silva e Prof.ª Dra. Rossana
Viana Gaia.
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Capítulo 23
MEMORIAL ACADÊMICO: AGORA SOU EU
QUEM FALO, EU, GUSTAVO
Gustavo Correia dos Santos42
“Peço desculpas de me expor, assim, diante de vós; mas
considero que é mais útil contar aquilo que vivemos do que
estimular um conhecimento independente da pessoa e uma
observação sem observador. Na verdade, não há nenhuma
teoria que não seja um fragmento, cuidadosamente preparado,
de uma qualquer autobiografia.”

Paul Valéry

INTRODUÇÃO
Este Memorial Acadêmico tem como principal objetivo fazer um
resumo das minhas trajetórias: vida pessoal, acadêmica, profissional e, por
que não, existencial? Neste sentido, antes de começar a discorrer sobre o que
me proponho de fato, não poderia deixar de descrever etimologicamente e
buscar alguns sentidos para a palavra memorial.
Uma simples busca, nos dicionários em linha, nos revela que se trata
de um substantivo masculino e caracteriza este vocábulo como uma
“Exposição escrita, dirigida a autoridade pública, na qual se pleiteia alguma
coisa.” Ou ainda como “obra escrita que traz relatos de memórias”. Memorial
se trata também de um adjetivo, ora, é algo “relativo à memória, à lembrança:
cartão memorial.” De acordo com Lopes (2019, p. 17), “um dos muitos
significados do termo memorial, encontra resguardo na concepção
sistematização de memórias, sendo a lembrança de fatos relevantes,
costumeiramente de um passado marcante de maneira positiva ou negativa”
(LOPES, 2019, p. 17).
Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT) no Instituto Federal de
Alagoas – Ifal, Campus Benedito Bentes.
42
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É este o sentido que busco dar para o presente trabalho, o de
sistematizar minhas memórias nas páginas seguintes, eternizando-as a partir
do texto, salvando-as da perda total, conforme assevera Chauí quando diz que
a “memória é uma evocação do passado. É a capacidade humana para reter
e guardar o tempo que se foi, salvando-o da perda total. A lembrança conserva
aquilo que se foi e não retornará jamais" (CHAUÍ, 2005, p. 138). E como
egresso estudante de Letras não poderia deixar de dispor etimologicamente e
lexicalmente os conceitos de memória e memorial que me interessam para o
desenvolvimento do presente trabalho.
Na seção seguinte, comprometo-me a tratar sobre os aspectos que
concernem a vida pessoal.
1. Vida Pessoal
Apesar deste texto se tratar de um Memorial Acadêmico, acredito que
não é possível escrever nossas memórias acadêmicas sem percorrer o que
diz respeito à nossa vida pessoal, posto que, ambas estão intrinsecamente
relacionadas com aquelas. Assim, segundo Borges “escrever um Memorial
Acadêmico não é unicamente elaborar uma "autobiografia", nem tampouco
elencar atividades acadêmicas desenvolvidas. É falar sobre a própria história
de vida, sobre uma práxis e sobre um processo de intervenção no mundo.”
(BORGES, 2020, p.8). O exposto acima me servirá como embasamento para
a próxima seção.
Nasci em São Miguel dos Campos, uma cidade de aproximadamente
62 mil habitantes situada na Região dos Mares e Lagoas do Sul43 no Estado
de Alagoas, em 27 de julho de 1992. Sou o filho mais novo de uma família de
cinco irmãos. Sou filho de Raimundo Nonato Matias dos Santos e Maria José
Correia dos Santos que, por alguma razão, se tornou Lúcia. O meu pai era
A região Lagoas e Mares do Sul abraça os municípios de Marechal Deodoro; incluindo a Ilha
de Santa Rita, a maior ilha lacustre do Brasil e o polo da Massagueira, além da praia do
Francês; Barra de São Miguel; com o Rio São Miguel; Roteiro; com a praia do Gunga e a
comunidade de Ostras da Palatéia; Jequiá da Praia, com as falésias de Jacarecica do Sul,
lagoa de Jequiá, Poxim e Dunas de Marapé; Coruripe, com a Lagoa do Pau; Feliz Deserto e
Piaçabuçu, com o Pontal do Peba, a APA das tartarugas marinhas e a Comunidade do Pixaim.
43
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motorista do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. Mas,
desafortunadamente, ele foi uma das mais de 535 mil vítimas da COVID-19
2. Vida Escolar
Boa parte da minha vida escolar foi em São Miguel dos Campos, da
Educação Infantil até o último ano do Ensino Fundamental, entre 1996 até
2007. Comecei a estudar no Colégio Gotinhas do Saber, onde fui aluno até a
3ª série do Ensino Fundamental, de lá eu tenho grandes lembranças e, além
disso, conservo alguns amigos da época. Em 2002, no 4º ano do Ensino
Fundamental, por alguma razão, eu fui transferido para a Escola Municipal
Professora Maria Rosa onde cursei dois anos letivos e não tenho muitas
lembranças desta época.
De 2004 até 2007, cursei a segunda parte do Ensino Fundamental (do
6º ao 9º ano) no Colégio Imaculada Conceição em São Miguel. Foi
basicamente um reencontro com os colegas do tempo da Escola Gotinhas do
Saber. Tenho boas memórias desta época.
Em 2008, comecei a estudar no CEFET (àquela época ainda não era
IFAL), eu havia escolhido o Curso Técnico de Guia de Turismo, em Marechal
Deodoro. Nesta ocasião, eu já tinha 14 anos e a experiência de estudar em
outra cidade foi gratificante. Para o adolescente da época, a sensação era de
liberdade, era de estar “longe” de casa e de poder fazer o que se queria. Mas
não era bem assim. Para o Gustavo de hoje, ter feito o curso técnico integrado
no CEFET é um divisor de águas: a instituição nos muda em diversos aspectos.
O conhecimento adquirido durante este processo (fui aluno do CEFET/IFAL
entre 2008 e 2011) foi de fundamental importância, visto que, os institutos
possibilitam uma educação que permite ao indivíduo
o desenvolvimento de sua capacidade de gerar conhecimentos
a partir de uma prática interativa com a realidade. Ao mergulhar
em sua própria realidade, esses sujeitos devem extrair e
problematizar o conhecido, investigar o não conhecido para
poder compreendê-lo e influenciar a trajetória dos destinos de
seu lócus” (PACHECO, 2011, p.6).
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Comecei o curso de Letras em fevereiro de 2012 e estar na UFAL para
mim foi de uma importância indescritível. Quando reprovei em 2010, ouvi de
muitas pessoas que eu mal conseguiria terminar o ensino médio ou que eu era
incapaz. Estas palavras nos deixam marcas, mas, ao mesmo tempo, nos
servem como incentivo para mostrar que a realidade pode ser diferente, pelo
menos foi assim para mim. Eu as usei como incentivo! A Universidade Federal
de Alagoas era um mundo novo em minha concepção. Um mundo cheio de
pessoas das mais diversas formas, um mundo cheio de oportunidades e eu
deveria saber como aproveitar cada uma destas.
Agradeço às oportunidades proporcionadas pela Universidade Federal
de Alagoas! No tópico seguinte, dedico-me a discorrer sobre a vida laboral. Há
alguns retomados com este tópico aqui, já que boa parte de minha vida laboral
ou foi na UFAL (enquanto bolsista dos projetos de pesquisa e extensão) ou
proporcionada por esta.
3. Vida Laboral
Acredito que não poderia começar esta seção sem tratar ou tentar
fazer uma definição do que, agora, após um semestre de aulas no mestrado,
concebo como trabalho44. Seria demasiado arriscado? Presunçoso? Não sei,
mas, conforme falei anteriormente, é apenas uma tentativa. Para Marx (1983)
citado por Frigotto (2009), o trabalho é um processo entre o homem e a
natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula
e controla seu metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a
matéria natural como uma força natural (MARX, 1983, p. 149 apud.
FRIGOTTO, 2009, p. 174).
Comecei a trabalhar em 2012, logo após começar a graduação.
Inicialmente, no Projeto de Extensão Casas de Cultura no Campus (doravante
CCC) na UFAL e no Colégio Luiza Costa em São Miguel dos Campos. Eram
trabalhos totalmente diferentes, embora fossem convergentes em um aspecto:
Aqui, o trabalho em seu sentido ontológico, visto que, este é um processo que faz parte da
formação humana, não apenas pelo fator econômico, mas também porque o trabalho produz
liberdade. Conforme Ramos (2007).
44
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a educação. No CCC eu estava trabalhando na minha área, o público era
aquele que eu mais me identificava e não havia as cobranças sem razão da
escola privada. No Colégio Luiza Costa eu era professor de inglês para
crianças. A experiência nesta escola durou até 2014. Apesar de serem
experiências diferentes, há aprendizado em ambas!
Em 2014, surgiu a oportunidade de ser professor na Casa de Cultura
Latino-Americana, a CCLA. Tenho um orgulho enorme de ter feito parte da
CCLA durante 3 anos. Basicamente, o formato desta casa era o mesmo do
CCC com a diferença de que os alunos da CCC não pagavam uma
mensalidade e tinham vínculo com a universidade.
Em resumo, considero as experiências de trabalho enriquecedoras.
3.1.Instituto Federal de Alagoas: fai quello che sei!45
“Porque ninguém pode te salvar dos medos que você tem
diante de si
Então, só você pode... do jeito que você é:
Faça aquilo que você é! Faça com orgulho!
Pois, para onde estiver indo, você chegará”.
Trecho de Fantástico (Fai Quello Che Sei) de Laura Pausini

Começo esta seção com este trecho de uma das minhas músicas
favoritas e isto não é apenas por gostar de Laura Pausini: a música tinha tudo
a ver com o momento. Ao final de 2017, eu estava bem insatisfeito com minha
vida pessoal: ela se resumia em trabalhar. Eu acordava às 4:30, tinha que estar
no trabalho às 7:00 e voltava pra casa às 23:00.
Nesta mesma época, uma amiga me falou que estavam abertas as
inscrições para o concurso do IFAL. Eu não entendi a razão dela estar me
falando aquilo, pois, para mim, não seria possível passar considerado que eu
ainda estava na graduação. E como graduando prestes a formar, na minha
cabeça da época, minhas chances seriam nulas. Fai Quello Che Sei! Se eu
fecho os olhos ainda posso sentir aquele momento e ouvir a música na minha

45

Expressão em italiano que significa “faça aquilo que você é”.
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cabeça. Naquela mesma noite, eu escrevi um texto que poderia ter sido escrito
ontem. É vigente, é latente! Uma série de palavras, perguntas, declarações,
pedaços da minha vida como os que escrevo aqui e compartilho com você,
pensamentos dispersos, vinham um atrás do outro como flashes de luz
intermitente que se uniram a este conceito: faça aquilo que você é!
Ora, eu sou professor! Me sinto vivo fazendo isto. E é o que me faz
exatamente ser o Gustavo de uma maneira única e irrepetível. Eu sou
professor e isto combina comigo! Fantástico! Realmente, entender quem
somos e o que queremos fazer das nossas vidas é fantástico!
Deixei de lado minhas inseguranças, fiz minha inscrição, concluí o
curso em janeiro e junto com ele uma pós. E me dediquei a estudar para o
concurso do IFAL. Eu não fazia outra coisa além disso. Mesmo sem saber se
aprovaria ou não.
O resultado foi a aprovação. A felicidade não cabia em mim, eu estava
voltando para a casa que me recebeu no ensino médio e, agora, como
professor. Não consigo colocar em palavras a sensação da realização deste
sonho, o de ser professor do IFAL. Logo comecei minha jornada de trabalho
no Campus Santana do Ipanema.
As coisas acontecem quando é o momento: o meu é agora. Levo este
pensamento comigo desde 2018 quando obtive a aprovação no concurso do
IFAL: a primeira volta ao instituto. Naquela ocasião, como docente. E a frase
que citei me serviu durante o processo de seleção do PROFEPT: volto mais
uma vez à casa! Talvez, de fato, eu nunca tenha ido embora.
CONSIDERAÇÕES (NÃO TÃO) FINAIS
“Não tão finais” pelo fato de que escrevi nestas páginas anteriores o
que selecionei do meu passado. E ressalto que, por gentileza, não me
resumam a ele! Risos! “Não tão finais” porque, apesar de vivermos tempos
nefastos e nossa vida valer bem menos, eu agradeço a vida que recai sobre
mim: bem-vinda seja! E acredito que há tanto para viver! Por exemplo, em 15
ou 20 anos escreverei outro memorial: o de progressão para titular! Então, “não
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tão finais” porque, embora eu não tenha controle de nada, espero e quero viver
para escrever o(s) próximo(s) memorial(is).
Talvez, um final para aquele que eu fui há 10 ou 15 anos. Pude
perceber ao escrever este memorial o quanto evolui enquanto sujeito e o
quanto há daquele menino em mim, por isto, o talvez. É isto! Somos seres
multifacetados e isto é o que nos faz ser singular.
Agradeço a todos e todas que me acompanharam até aqui na leitura
deste texto! Espero que não tenha sido difícil chegar até o final. Gracias!
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Capítulo 24
MEMÓRIAS DA VIDA ACADÊMICA DE UMA
ESTUDANTE-TRABALHADORA
Irene Batista Lima46

1. COMEÇOU ASSIM...
Nasci em 24 de janeiro de 1974, na cidade do Rio de Janeiro, que era
o Estadoda Guanabara à época. Sou a segunda filha dos cinco filhos do casal
Nilda Batista Lima e Isaías Valdomiro Lima, atualmente vivos e divorciados.
Minha mãe não teve oportunidade de estudar, trabalhou uns tempos como
empregada doméstica até se casar com meu pai, escolarizado até a 4ª série,
aposentou-se como metalúrgico. Em1973, saíram de Alagoas para o Rio de
janeiro.
Vivemos até 1984, na Baixada Fluminense, num bairro chamado de
Morro da Pedreira. Estudei na Escola Professor Escragnolle Dória de 1981 a
1984, o primário da 1ª a 4ª série. Guardo memórias felizes que me
emocionam muito lembrá-las. Acredito que foi dessa época que me despertou
o desejo de ser professora. Minhas professoras eram mulheres admiráveis!
Fui uma aluna quieta, tímida, obediente e disciplinada.
A minha paixão pelo estudo de História começou na infância com os
filmes da sessão da tarde sobre mitologia grega, romana, egípcia entre
outros. Era o que tínhamos de lazer. Os materiais de estudo disponíveis na
minha casa eram os livros didáticos, a coleção de livros enciclopédicos e
alguns de literatura brasileira, dicionários de língua portuguesa e inglesa.
Durante a vida escolar nunca visitei museus, nem cinema, nem bibliotecas. A
vida cultural era pobre: sem festas populares, shows, carnaval. Participava
apenas das festas escolares ou familiares.

- Mestranda em Educação Profissional e Tecnológica pelo ProfEPT/Ifal, Campus Benedito
Bentes.
46
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Em fevereiro de 1985, saímos do Rio de Janeiro para São Sebastião,
interior de Alagoas. A adaptação a uma vida no sítio não foi fácil. O mais difícil
foi deixar minha escola e amigas no Rio de Janeiro. A adaptação na escola
em São Sebastião foi sofrida. Tudo muito diferente! Estudei em São Sebastião
de 1985 a 1989, da 5ª até 1ª série do Curso Científico.
Viemos para Maceió em busca de melhores oportunidades para
estudar e trabalhar. Minha mãe comprou uma casa no Conjunto Residencial
Benedito Bentes I. Chegamos a Maceió em outubro de 1988. Fiquei feliz de
ter saído de São Sebastião. Apesar da dureza e das dificuldades com o nosso
sustento, me senti feliz de morar na periferia da capital.
Em 1991, comecei a estudar a noite na Escola Estadual Dra. Eunice de
Lemos Campos, no Benedito Bentes e procurar emprego. Consegui um
trabalho como babá numa casa próxima à rua que moro até hoje. Passei pouco
tempo como babá e fui chamada para trabalhar na surfshop 200 Milhas no
Shopping Iguatemi (hoje, Maceió Shopping). Trabalhei como auxiliar de
escritório. Ficou difícil conciliar estudo noturnoe trabalho, porém melhorou a
situação financeira em casa. Tentei fazer um curso de contabilidade na Colégio
Crispiniano Portal, para buscar melhores oportunidades de emprego no
comércio, desisti e retomei o curso científico no Colégio Jorge Assunção no
Benedito Bentes. Consegui concluir o curso científico em 1994, de forma muito
precária. A formação que tive no ensino médio não me dava preparo para
disputar uma vaga para Universidade Federal de Alagoas. Ir à universidade
não era um assunto corriqueiro no meio social que vivi.
Saí da loja 200 Milhas e fui admitida na loja de roupas masculinas
Mister´s, também no Iguatemi. Foi o contato com a clientela da loja Mister’s
que me fez despertar o desejo de ter o curso superior, passar num concurso
público e deixar de trabalhar no comércio. A renda baixa de uma vendedora,
a condição de ser arrimo de família, a formação em escolas com ensino
precário, não me animava para tentar umavaga na universidade pública. Um
dia, recebi o incentivo da amiga Joacyara para me inscrever num cursinho prévestibular. Me matriculei no curso Elos no Benedito Bentes e retomei os
estudos. Me inscrevi no vestibular para o curso de Direito na UFAL, não
passei. Mas a nota que obtive me permitia fazer um curso de licenciatura.
Fiquei animada com o desempenho, e me comprometi a estudar até
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conseguir entrar no curso de Direito da UFAL.
Retomei a preparação no pré-vestibular no Colégio D’Lins, à noite.
Enfrentei dificuldades no trabalho como mudanças no horário, a distância, os
ônibus lotados e muito cansaço.
O desejo de entrar no curso de Direito foi substituído pelo curso de
Licenciatura em História. Não mudei por minha conta própria. Seria difícil, ou
até impossível cursar Direito à noite na vida de estudante-comerciária. O
professor de Geografia do Curso D’Lins, Marcos Damasceno, que me
conhecia desde o Curso Elos do Benedito Bentes,sugeriu me inscrever para o
curso de Licenciatura de História. Os custos para manter o preparatório do
vestibular pesava muito no meu orçamento, sem contar o cansaço, as
dificuldades para conciliar trabalho e estudo, a falta de tempo etc., me
convenceram que o melhor caminho era o indicado pelo professor Marcos
Damasceno. Cito sua fala: “Sou professor na rede estadual, não sou rico [...],
mas não falta emprego pra mim. Sempre haverá concurso público para
professor [...] Depois que você tiver concursada, terá tempo para cursar
Direito”.
2. TRAJETÓRIA UNIVERSITÁRIA
Ingressei no curso de Licenciatura em História no ano 2000, no fim
do século XX. Que felicidade ser universitária!
Enfrentei muita dificuldade com os textos na graduação, a carga
horária das aulas e atividades extracurriculares. Também conflitos pessoais
sobre ser professorada educação básica nas históricas condições precárias
das escolas públicas e privadas.
No decorrer da graduação, vivi um relacionamento com um colega
de turma e engravidei. Sou mãe solo do Marcos Vinícius, desde 10/06/2001.
Encarar o desafio de ser estudante-trabalhadora e a maternidade ao
mesmo tempo, exige de nós coragem e perseverança. Agradeço a vida por
ter encontrado e convivido com pessoas que me incentivaram e não deixaram
trancar o curso. Em um certo momento da vida, não me senti capaz de
prosseguir na graduação.
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Durante a trajetória na graduação vivi a maternidade, as dificuldades
no trabalho, as questões de relacionamento com o pai de meu filho, o
desemprego e ummomento de greve. Participei de eventos apenas como
ouvinte. Me dediquei à produção do artigo para conclusão do curso. O meu
trabalho de conclusão foi uma entrevista com o maestro Manezinho sobre as
Memórias do Carnaval de Rua na cidade de Maceió, a metodologia aplicada
foi história oral e a pesquisa bibliográfica.
Em junho de 2004, me graduei em licenciatura em História. Realizei
o sonho do diploma de nível superior. Trabalhei uns 18 meses em escola
privada e depois voltei ao trabalho no comércio, porque não conseguia
sobreviver com o salário de professora e nem conseguia melhores
oportunidades pela falta de experiência docente.
3. CARREIRA DOCENTE
A jornada de concursos foi intensa, até ser aprovada em 2005 no
concurso paraprofessora de História na rede estadual. Somente em 2007 fui
nomeada e lotada na Escola Estadual Dra. Eunice de Lemos Campos, no
Benedito Bentes. Tenho um sentimento especial pela escola. Durante os 14
anos de serviço público, participei do Conselho Escolar como tesoureira e
presidente, coordenadora dos Programas Mais Educação e Mais Cultura nas
Escolas, assumi dois mandatos interinos como diretoraadjunta. Participei de
formações, cursos de extensões e aperfeiçoamento para aprimorar a prática
pedagógica e os conhecimentos em administração de recursos públicos na
escola.
Em 2014, fui aprovada em mais um concurso pela Secretaria
Estadual de Educação. Tenho 40 horas como professora de História na
Escola Estadual Dra. Eunice de Lemos Campos.
Participei dos cursos ofertados pelo Núcleo de Tecnologia e
Educação da Secretaria de Educação Introdução à Educação Digital (60 h),
Tecnologias na Educação – ensinando e aprendendo com as TICs (100 h) e
Elaboração de Projetos (40 h), no período de 21/07/2008 a 23/12/2010.
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4. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO NA UFAL
No período de abril de 2009 a junho de 2010, cursei no Centro de
Educação daUniversidade Federal de Alagoas, o Curso de Especialização
em Formação de Professores em Mídias na Educação. Produzi o artigo
Experimentando o Blog em Turmas do 3º ano do Ensino Médio de uma Escola
Estadual de Maceió, em coautoria com a Professora Maria Auxiliadora da
Silva Cavalcante. Foi publicado em 2013, no livro Práticas Pedagógicas com
Mídias na Escola, organizado pelo Professor Dr. Luís Paulo Leopoldo
Mercado, da Universidade Federal de Alagoas. O livro foi composto por
relatos de experiências deensino do uso integrado das mídias no processo
educativo, produzidos pelas participantes do Curso de Especialização em
Formação de Professores em Mídias na Educação, promovido pela Secretaria
de Educação a Distância do Ministério da Educação em parceria com o
Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas.
De 2010 a 2020, participei de formações e cursos na modalidade
Educação a Distância – EaD, que contribuíram para meu desenvolvimento
acadêmico e profissional. Acredito na Educação a Distância – EaD como um
instrumento viabilizador das políticas públicas para cursos de formação
continuada, pós-graduação com o intuito de ampliar as possibilidades de
acesso ao conhecimento qualificado e embasado cientificamente por
instituições reconhecidas. Fiz um curso de Tutoria On-line (20/09/2012 a
15/01/2013) pela Faculdade SENAC de Pernambuco, Curso de formação em
Tutoria (31/08 a 05/10/2013) e do Curso de Aperfeiçoamento Docente para o
exercício da Tutoria (19/10/2014 a 30/01/2015), ambos pela Coordenadoria
Institucional de Educação a Distância da Universidade Federal de Alagoas e
Universidade Aberta do Brasil.
Em 2014, fui selecionada para atuar como tutora a distância no Curso
de Especialização em Formação de Professores em Mídias na Educação
ofertado pela Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas.
Trabalhei no período de outubro de 2014 a setembro de 2015.
De 2016 a 2018, participei de eventos relativos ao ensino de História
na educação básica. Participei como ouvinte do 8º Encontro Nacional de
- 196 -

História da UFAL (28 a 30/09/2016) e do 9º Encontro Nacional de História da
UFAL (04 e 06/09/2017). Fiz parte do Grupo de Estudos Ensino, História e
Docência organizado por professores e licenciandos do curso de
História/UFAL, e a professores da rede estadual e municipal no período de
19/11/2016 a 12/2018.
Participei como membra da comissão organizadora da 1ª Olimpíada de
Históriade Alagoas (05/07 a 16/09/2017). Foi um trabalho desenvolvido com
muita dedicação,do qual obtivemos resultados satisfatórios no aprendizado e
conhecimento da História Local.
Em 2018, foi ofertado para professores da área de Ciências Humanas
da rede pública estadual alagoana o Curso de Formação Continuada e
Colaborativa “O ensino de História e a Formação da Consciência histórica de
professores e alunos”, numa parceria entre a Universidade Federal de
Alagoas e a Secretaria de Estado da Educação de Alagoas. O curso propôs a
elaboração de projetos com o uso de diferentes linguagens no ensino de
História, ao longo do ano letivo.
Trabalhei com uma turma de 2ª série do Ensino Médio Regular do
turno diurno, durante os meses de março a junho/2018 o Projeto Estudando
a Representatividade Feminina e seus desafios, com objetivo de estimular a
mudança de atitudes ecomportamentos das alunas e alunos, enfatizando a
necessidade de estabelecer umarelação mais igualitária na escola, no mundo
profissional e reflexões sobre os estereótipos de gênero, carreiras e
profissões. A participação ativa dos alunos na construção de projetos
colaborativos possibilita a formação da consciência histórica e do
conhecimento crítico sobre a temática relacionada às relações de gênero no
Brasil.
O produto do projeto foia produção de um vídeo com cinco minutos
de duração de uma entrevista com mulheres que exercem atividades
acadêmicas e/ou profissionais onde a representatividade feminina não é
igualitária à masculina, por meio da produção de conteúdo digital que
exploraram recursos como as câmeras e os gravadores dos smartphones.
A experiência com o Projeto Estudando a Representatividade
Feminina e seusdesafios foi apresentada nos formatos de comunicação oral
e escrita nos eventos científicos: I Seminário de Ensino de História de Alagoas
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“Diálogos, experiências e práticas pedagógicas de uma disciplina “sob
suspeita”” realizado nos dias 19 e 20/07/2018 na UFAL; 10º Encontro
Nacional de História da UFAL no Simpósio Temático “Ensino de História:
diálogos, pesquisas e relatos de experiências acerca de uma disciplina sob
suspeita” realizado entre os dias 11 e 14/09/2018; 30º SimpósioNacional de
História no Simpósio Temático 039. Diálogos, experiências e práticas
pedagógicas de uma disciplina sob suspeita: o ensino de História na
atualidade entre os dias 12 a 19/07/2019, na Universidade Federal de
Pernambuco.
No período de 10/11/2018 a 28/02/2020 participei do Curso de
Especialização em Ensino de História e apresentei como trabalho final do
curso o projeto de pesquisa “As práticas metodológicas das professoras e
professores de História: uma proposta de estudo sobre o Ensino de História
de Alagoas nas escolas estaduais de Maceió entre 2014 e 2018.”
5. CURSO

DE

MESTRADO

EM

EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
O contato com o ambiente universitário me despertou para a inserção
no mestrado. Em 2019, busquei informações sobre a estrutura, bibliografia e a
publicação do edital do ProfEPT. Comecei a me preparar para a seleção de
2020. A forma de seleção foi modificada devido às implicações da pandemia.
Foram dias de tensão e ansiedade até a conclusão do processo
seletivo. Façoparte da turma 2021 de mestrandos do ProfEPT/IFAL Campus
Benedito Bentes.
Serão dias desafiadores! Mais uma vez, a batalha de conciliar
trabalho, mestrado e família. Estou ciente e motivada para enfrentar os
desafios e concluir o mestrado.
Nesse momento estou encaminhando o projeto de pesquisa “O Uso
de Fontes Primárias na Aprendizagem de História na Educação Profissional
E Tecnológica: A História de Alagoas na Hemeroteca Digital Brasileira”.
Consistirá na criação de um produto educacional sobre o uso do acervo de
periódicos disponíveis na Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca
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Nacional, como um recurso midiático à aprendizagem da história de Alagoas.
O apoio e o incentivo de todos que fazem o ProfEPT me fortalecem
em mais uma jornada rumo ao aperfeiçoamento profissional na educação.
Somente agradeço a vida por todas as alegrias e conquistas! Feliz
por tudo!
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QUER SABER MAIS SOBRE A EDITORA OLYVER?
Em www.editoraolyver.org você tem acesso a novidades e contéudos
exclusivos. Visite o site e faça seu cadastro!

A Olyver também está presente em:

facebook.com/editoraolyver

@editoraolyver

Instagram.com/editoraolyver

www.editoraolyver.org
editoraolyver@gmail.com
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