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DINIZ, Daylane Soares. A alfabetização de crianças nos primórdios de Brasília: uma história 

singular. Trabalho Final de Curso (Graduação em Pedagogia). Universidade de Brasília, 

Faculdade de Educação, 2012. 

 

 

RESUMO 

 

Este estudo aborda o tema “A alfabetização de crianças nos primórdios de Brasília: 

uma história singular” e vincula-se ao projeto de pesquisa “Educação Básica Pública no 

Distrito Federal (1956-1964): Origens de um projeto inovador”. Com a realização deste 

estudo, buscou-se identificar e contextualizar os primórdios da educação brasiliense, com 

especial destaque às políticas e práticas de alfabetização de crianças, adotadas nas escolas 

públicas do Distrito Federal. Recorreu-se ao vasto acervo documental e audiovisual do 

referido projeto de pesquisa, que adotou a metodologia da história oral, além de se realizar e 

analisar novas entrevistas com duas professoras alfabetizadoras pioneiras da educação 

brasiliense. A pesquisa evidencia as repercussões advindas da nova proposta educacional 

idealizada por Anísio Teixeira, voltada para a formação integral dos alunos. As entrevistas 

com as professoras pioneiras revelam uma dedicação ímpar,  reinventando métodos e cartilhas 

para alfabetizar as crianças. Mesmo refletindo as crenças e concepções dominantes à época no 

campo da alfabetização, as professoras pioneiras permitiam-se criar, reinventar e inovar ações 

pedagógicas nesse campo. E determinadas políticas, práticas e metodologias no campo da 

alfabetização, atualmente rotuladas como inovadoras, já eram adotadas naquela época, razão 

pela qual devem ser reconhecidas e ter continuidade. 

 

 

Palavras-chave: Alfabetização em Brasília, métodos e práticas de alfabetização, professores 

pioneiros, educação integral, Anísio Teixeira. 
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DINIZ, Daylane Soares. The literacy of children in the early days of Brasilia: a singular 

history. Final Work Course (Undergraduate Education). University of Brasilia, Faculty of 

Education, 2012. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study addresses the theme "Literacy of children in the early days of Brasilia: a 

singular history" and it is linked to the research project "Public Basic Education in the Federal 

District (1956-1964): Origins of an innovative project." With this study, we tried to identify 

and contextualize the origins of Brasilia’s children education, with special emphasis on 

political and literacy practices of children adopted in the public schools of the Federal 

District. Resorted to the vast collection of documents and audiovisual said the research 

project, which adopted the methodology of oral history, in addition to performing and 

analyzing new interviews with two literacy pioneer teachers of Brasilia’s children education. 

The research highlights the implications arising from the new educational proposal devised by 

Anisio Teixeira, toward the education of students. The interviews with pioneer teachers reveal 

an unparalleled dedication, leaflets and reinventing methods for literate children. Even 

reflecting the beliefs and views prevailing at the time in the field of literacy, the pioneer 

teachers allowed creating, reinventing and innovating pedagogical actions in this field. And 

certain policies, practices and methodologies in the field of literacy, currently labeled as 

innovative, as were adopted at that time, should be recognized and be continued. 

 

 

 

 

Keywords: Literacy in Brasilia, methods and practices of literacy, pioneer teachers, 

comprehensive education, Anisio Teixeira. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso versa sobre a alfabetização de crianças nos 

primórdios da educação básica pública de Brasília e se intitula: “A alfabetização de crianças 

nos primórdios de Brasília: uma história singular.” Ele se encontra dividido em três partes. 

A primeira, cujo título é “Minha trajetória rumo à pedagogia”, relata minha história de 

vida e educacional, trazendo detalhes dos caminhos pelos quais passei até chegar ao curso de 

Pedagogia da Universidade de Brasília. Além disso, traz também a história do começo de 

minha vida profissional como professora auxiliar na escola onde surgiu o meu grande amor 

pela alfabetização, o que me motivou a realizar este trabalho.  

A segunda parte, a monografia propriamente dita, é dividida em quatro capítulos. No 

primeiro, é feita uma contextualização histórica sobre a construção de Brasília, o plano 

educacional idealizado por Anísio Teixeira e sobre o Centro Educacional da Bahia no qual ele 

se baseou para criar o referido plano. O segundo capítulo contém informações sobre a 

primeira escola pública de Brasília, a Júlia Kubitscheck, a vinda dos professores pioneiros 

para a nova capital e sobre o surgimento das escolas posteriores à Júlia Kubistchek. O terceiro 

capítulo faz uma contextualização da história da alfabetização no mundo e em especial no 

Brasil, apresentando e debatendo seus marcos e inovações. Por fim, o quarto capítulo nos 

remete à história dos primórdios da alfabetização de crianças na nova capital, baseado na 

história oral de duas professoras pioneiras. Este capítulo se desenvolve de maneira rica e 

única, já que está narrando um momento ímpar na história do Brasil. 

A terceira parte, intitulada “Meus caminhos como pedagoga”, traz minhas perspectivas 

profissionais, meus objetivos e desejos enquanto ser humano e educadora, como pretendo que 

seja minha prática pedagógica, meus sonhos em relação aos educandos que farão parte de 

minha caminhada. 
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PARTE I: MEMORIAL 

________________________________________________________________ 

 

MINHA TRAJETÓRIA RUMO À PEDAGOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

“Há uma primavera em cada vida: é preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu 

voz, foi para cantar! E se um dia hei-de ser pó, cinza e nada que seja a minha noite uma 

alvorada, que me saiba perder...para me encontrar...”(Florbela Espanca) 
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MINHA TRAJETÓRIA RUMO À PEDAGOGIA 

 

Olá para você que está lendo meu memorial. É um grande prazer tê-lo (a) por aqui. 

Chamo-me Daylane Soares Diniz, mas pode me chamar de Day. Daylane? Nome estranho, 

né?! Eu também achava, mas depois de 20 anos já estou acostumada. Quando fui pesquisar o 

significado do nome Daylane não achei. Para mim este nome significa minha marca no 

mundo. Dividindo meu nome em duas partes, descobri que Day significa flor singela e Lane 

significa vinda de um caminho estranho. Flor singela eu até aceito, agora, a vinda de um 

caminho estranho acho meio tenebroso. Mas no fim das contas isso não importa muito, o que 

importa é que acho meu nome especial, único, e é uma das minhas maiores ferramentas para 

estabelecer contato com o mundo.  

Quem escolheu meu nome foi minha tia, pois minha mãe ainda estava no hospital e 

meu pai não se atentou a este detalhe super importante. Como meu tio trabalha em um 

cartório, minha tia foi me registrar com ele. Misturou o nome dela, Eliene, mas que todos 

chamavam de Elaine, com Dalvina que é o nome da minha mãe, daí ficou Daylane (Dalvina + 

Elaine). Quando minha mãe descobriu que eu já havia sido registrada ela resolveu não mudar 

mais e a vontade dela de que meu nome fosse Beatriz ficou para trás. Quanto ao restante do 

meu nome, Soares vem da minha mãe e Diniz do meu pai. Hoje em dia penso delicadamente 

qual será o nome dos meus filhos, pois eu quero um nome diferente como o meu, porém de 

fácil entendimento. Já cansei de me apresentar como Daylane e as pessoas entenderem 

Dayane. Mas isso é algo a se pensar com maior cautela daqui a alguns anos. 

Antes de começar a falar da minha trajetória na educação escolar, falo um pouco da 

minha educação familiar e social. Venho de uma família simples e abençoada, sou filha única, 

meus pais são de Minas Gerais. Nasci aqui em Brasília no dia 17/10/1991. Minha mãe é uma 

pessoa muito esforçada e trabalhadora que não teve a oportunidade de concluir seus estudos 

até a graduação, tendo o ensino médio completo, me ensinou muitos valores como o do 

trabalho, do respeito e da honestidade.  

Meu pai já tem uma formação maior, chegou a fazer faculdade, porém não se formou.  

Ele me diz para eu não me obcecar por diplomas, status e em ganhar dinheiro, ele quer que eu 

me preocupe com meu comportamento, com o que vou fazer de bom pelo meu próximo, 

independente da minha formação ou profissão. “Claro! O conhecimento é muito importante 
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para você não ser mais uma marionete da sociedade e ter seu próprio senso crítico e opinião, 

mas o que mais importa é o amor ao próximo, o perdão, a solidariedade...”, assim ele sempre 

me diz. Procuro seguir isso, estudo e quero me formar sendo uma ótima profissional, mas 

principalmente ajudar, fazer e passar o bem para as pessoas, e eu tenho certeza que com a 

profissão de pedagoga poderei fazer isso facilmente. De fato acredito que a educação possa 

mudar o mundo. Sempre tive bons exemplos de esforço e de estudo, meus primos mais 

próximos e meus tios sempre me mostraram que estudar, adquirir conhecimento, é muito 

importante. Claro! Não vou dizer que minha família é perfeita e cheio de bons exemplos, 

como todas as outras passamos por altos e baixos, mas tento tirar o melhor de toda minha 

experiência familiar.  

Sempre aprendi muito com as pessoas, tiro o que posso de melhor de cada uma, desde 

meu pai e minha mãe até uma pessoa desconhecida com quem converso casualmente numa 

fila de banco. Através das milhares pessoas com quem tenho contato no meu dia a dia e de 

minhas diferentes experiências, vou me educando, adquirindo aprendizagem. “As pessoas 

aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro”. (Provérbios 27: 17 – 

NTLH). Procuro não só ter inteligência e sabedoria sobre assuntos de educação, saúde ou 

direito, por exemplo, mas também inteligência e sabedoria espiritual, pois esta é a nossa 

essência. Como meu falecido avô dizia, em nossas vidas em primeiro lugar têm que vir Deus, 

depois a saúde, depois os estudos.  

Bem, eu comecei a estudar com 4 anos no Jardim I do colégio Planalto que hoje não é 

mais colégio e sim uma faculdade. Meus primos sempre estudaram lá e comigo não ia ser 

diferente. Minha professora Dina, do Jardim I e II, era uma pessoa muito querida e eu uma 

criança muito esperta. A prova disso é que no Jardim II a professora Dina percebeu que eu já 

estava alfabetizada e me passou direto para primeira série (atual segundo ano). Essa etapa foi 

minha mãe quem me contou. Penso que talvez essa minha facilidade em ter sido alfabetizada 

talvez influencie de alguma forma na minha grande paixão pela alfabetização hoje em dia. 

Infelizmente não me lembro com qual método/técnica fui alfabetizada e nem minha mãe, o 

que é uma grande pena. 

Depois da primeira série fui para outra escola bem próxima do colégio Planalto. 

Chamava-se colégio Total, hoje é uma faculdade. Fui para lá porque foi nessa época que o 

Planalto acabou com a escola para também se tornar uma faculdade. Fiquei lá apenas um ano, 

pois meus pais passaram por uma crise financeira e fui para um colégio público. Dessa escola 
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eu lembro que minha turma tinha apenas eu e mais 5 alunos. Eu era apaixonada pelas minhas 

professoras, elas eram minhas heroínas, até que conheci a professora Idalina na minha terceira 

série na Escola-Classe 305 sul. Como essa mulher me fazia chorar, eu não conseguia aprender 

a operação de divisão de maneira nenhuma e ela me amedrontava dizendo que ia me reprovar 

e eu chorava muito. Esse é um exemplo de professora que eu nunca irei seguir. A minha 

professora da quarta série, Ana Cátia, era um amor e foi nesta série em que eu comecei a fazer 

grandes amigos. 

Entrando no mundo da 5ª a 8ª série, fui para Escola-Classe 106 sul, onde vivi bons 

momentos e sempre fui uma ótima aluna. Ali foi quando o mundo começou a fazer mais 

sentido pra mim, fase da adolescência, várias descobertas. Foram tantas pessoas especiais, 

eram vários professores, a maioria muito queridos e alguns me marcaram positivamente. Eu 

quero ser uma professora assim, que marque a vida de seus alunos, no sentido positivo, claro! 

Dessa época da minha vida guardo recordações valiosas e amigos muito queridos em meu 

coração. Minha amiga Jéssica é um grande marco da época, é um orgulho dizermos que 

somos amigas desde a 5ª série. 

Momento de falar do Ensino Médio, o mais duvidoso e sonhador da minha vida. 

Quando penso nele abro um sorriso de orelha a orelha. Muitos amores, desamores, amizades 

construídas e consolidadas, professores amigos e companheiros, viagens, bagunças, muita 

diversão, dúvidas e sonhos, passei os 3 anos do Ensino Médio no Colégio Notre Dame. 

Quando comecei a refletir sobre que profissão queria seguir, minha cabeça borbulhava de 

dúvidas. Pensei em ser astróloga, musicista, atriz, psicóloga, atleta, dançarina, oceanógrafa, 

bióloga, turismóloga, assistente social e etc. As minhas dúvidas estavam diretamente ligadas 

aos meus sonhos que também começaram a aparecer nessa época e a maioria dura até hoje. 

Por exemplo, pensei em cursar música porque sonho em entrar na Escola de Música de 

Brasília, em cursar a faculdade de Turismo, porque sonho em dar a volta ao mundo. 

Principalmente pensei em fazer serviço social porque eu também sonho com uma profissão 

onde eu poderei fazer verdadeiramente algo de bom para as pessoas. Eu tenho tantos, mas 

tantos sonhos que eu acho que nem em uma vida interia eu conseguiria realizar todos eles, 

embora eu vá lutar fervorosamente para realizar a maioria. 

Nunca me passou pela cabeça ser pedagoga, até que em um desses testes vocacionais 

oferecidos pela escola o meu orientador escolar me apresentou essa opção. Conversei com 

minha família, amigos aí acabei optando por serviço social no PAS (programa de avaliação 
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seriada). Na época quem foi fazer a inscrição pra mim foi minha mãe e por obra de Deus ela 

acabou se confundindo e colocou na opção de escolha o curso Pedagogia. Daí como eu não 

sabia mesmo direito o que queria, deixei como estava, nem fui atrás para mudar e foi aí que 

eu entrei no mundo encantado da Universidade de Brasília no curso de Pedagogia (acabei me 

apaixonando pelo curso). 

Assim que entrei fiquei encantada, era um novo mundo, uma nova vida. Amigos meus 

que já estudavam na UnB me apresentavam o Campus Darcy Ribeiro, eu mal poderia 

imaginar que aquele campus seria minha segunda casa, ou melhor, minha primeira, pois 

passava mais tempo na UnB com meus colegas e amigos de faculdade do que em casa com 

minha família.  Eu sempre fui muito ansiosa e afobada, sempre quero me superar e exigir o 

melhor de mim. Comecei querendo fazer mais matérias do que me ofereceram. Posso dizer 

que ao longo do meu curso pude conhecer um pouquinho de outros cursos também. Isso que 

torna a UnB especial, não é?! Essa liberdade de poder fazer trocas de experiências entre um 

curso e outro pegando diversas matérias além das que são obrigatórias. Não aproveitei isso ao 

máximo, mas fiz algumas trocas muito interessantes.  

Sempre tive o pensamento de aproveitar a UnB, pois ela tem muito a nos oferecer, e 

infelizmente alguns estudantes não conseguem enxergar isso. Desde sentar no sofá do Centro 

Acadêmico até palestras e seminários importantíssimos, cada momento tem sua importância. 

Fui a vários eventos culturais, eventos acadêmicos, palestras, seminários, fui a festas, em 

congressos fora de Brasília e em Brasília, fiz projeto de extensão, faço projeto de iniciação 

científica, monitoria... ufa!  Nossa, foram três anos e meio (estou me formando até um pouco 

precocemente) de muita felicidade! Posso dizer que eu aproveitei muita coisa, não tudo o que 

devia, mas aproveitei. Obviamente muitas coisas também me chatearam no meu percurso de 

graduação. 

Acredito que a UnB tem muito a melhorar em alguns pontos, mas procuro guardar 

lembranças boas. Conheci professores maravilhosos como a Profª Drª Maria Alexandra 

Rodrigues, a Profª Drª Eva Waisros Pereira, a Profª Drª Sônia Marise, a Profª Mª Sheila 

Schechtman, entre outros. Conheci amigos maravilhosos como a Marluce, a Rayane, Any, 

Will, Marcílio, Andrei, Ana Cláudia e etc. Também conheci o Ivan posteriormente, pessoa 

fundamental. Me envolvi por um tempo com o movimento estudantil, mas não permaneci 

muito, pois não me considero com o perfil para isso, embora também tenha sido uma grande 

experiência.  
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O que eu não me perdoo por não ter conseguido fazer foi o intercâmbio para Portugal 

na minha graduação. Tenho essa ideia desde o terceiro semestre, mas quando a amadureci e vi 

que era o momento de me inscrever para tentar uma bolsa, já havia excedido o máximo de 

créditos permitidos para poder concorrer à vaga. Chorei, me descabelei, me desesperei. Posso 

dizer que estudar fora não é só um sonho, é quase uma necessidade fisiológica e na UnB 

poderia realizar isso facilmente se eu não tivesse me atentado aos pequenos detalhes da 

seleção tarde demais. Mas eu ainda conseguirei estudar fora, e a UnB ainda fará parte disso. 

A minha primeira atuação em sala de aula foi no meu terceiro semestre em um colégio 

bem conceituado, com uma turma de alfabetização, como professora auxiliar. Pronto, chegou 

o grande momento desse memorial, o sentido da minha monografia, foi aí que descobri 

alfabetização. Ver o brilho no olhar daquelas crianças porque estavam conseguindo ler ou 

escrever uma palavrinha era emocionante, é emocionante! Iniciar um indivíduo num mundo 

letrado, no mundo das palavras, da escrita, da leitura, meu Deus, é uma tarefa honrada. 

Confesso que estou chorando agora. Foi nesse momento, nessa escola, com aqueles alunos 

que eu me encontrei na Pedagogia. A alfabetização é umas das etapas de aprendizagem mais 

importantes para o indivíduo. 

Nesse momento coincidiu de eu fazer a matéria Processos de Alfabetização. Fiz a 

disciplina com certa professora e não me senti satisfeita daí, fui ser monitora da minha 

querida orientadora do projeto 5, Professora Drª Maria Alexandra Rodrigues. E aí sim, não 

aprendi apenas sobre os processos de alfabetização, aprendi o quão encantado é o mundo da 

escrita e da leitura. Apaixonei-me ainda mais. Na matéria de História da Educação Brasileira, 

onde devíamos elaborar um artigo científico como trabalho final com tema livre, resolvi 

escrever sobre a história da alfabetização no Brasil, de uma forma mais genérica, mas o artigo 

ficou ótimo e tenho muito orgulho de ser a autora dele. Em breve será publicado em uma 

revista o que me faz ter mais orgulho. 

Quando o ano de 2010 acabou, fui trabalhar em outra escola onde trabalho até hoje, 

ainda como professora auxiliar. Ano passado e este ano trabalho com turmas de Jardim II, o 

que me fez e me faz muito feliz, pois está próximo da alfabetização. As professoras com 

quem trabalhei no primeiro colégio e no ano passado são maravilhosas, aprendi muito com 

elas e aprendi muito bem, tanto que o trabalho da professora com quem faço parceria este ano, 

não considero muito adequado por uma série de motivos que não veem ao caso agora. Mas 

nem tudo são flores, uma hora aprendemos, outra hora ensinamos, e o que eu puder passar 
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para ela de bom sobre o que eu acredito ser positivo na educação eu passarei. Um dos meus 

sonhos é ter minha própria turma, ser a professora regente. 

Fiz meu estágio obrigatório com uma turma de alfabetização com orientação da Profª 

Drª Sonia Marise. Trabalhei com ela desde o Projeto 3, ela me ensinou muito, apesar de não 

ter especialidade em alfabetização. A minha pesquisa do Projeto de Iniciação Científica, cuja 

meta é elaborar um artigo científico, é sobre “A alfabetização no ensino primário de Brasília: 

História e práticas” sob a orientação da Profª Drª Eva Waisros, por isso continuo a trabalhar 

este tema mais aprofundado na minha monografia. Esta e o artigo, se Deus quiser serão 

apresentados antes do final deste semestre (1º/2012).  

Foquei todas as minhas pesquisas sobre alfabetização mais para a vertente histórica, 

por conta do projeto de extensão ao qual estou vinculada desde o meu terceiro semestre até 

hoje: “Educação pública no Distrito Federal (1956/1964): Origens de um Projeto Inovador”, 

que se baseia na recuperação e conservação da memória da educação nos primórdios de 

Brasília. Este projeto é coordenado pela Profª Drª Eva Waisros, que me apoia e auxilia minha 

vida acadêmica deste o terceiro semestre. 

Hoje, em meu sétimo semestre, faltam apenas 11 créditos para me formar, ou seja, o 

Projeto 5 e mais 1 matéria, mas como é meu último semestre e queria pegar além dessas mais 

duas matérias, vou me formar com excesso de créditos. Estou no desafio agora de escrever a 

monografia, escrever meu artigo científico do Pibic, concluir meu trabalho no Projeto de 

Extensão e realizar bem as disciplinas em que estou matriculada. Isso tudo trabalhando numa 

escola, dando aulas particulares (dou aulas particulares desde o semestre passado), tendo 

preocupações familiares e pessoais. Estou muito preocupada com o que será de mim agora, o 

que farei depois de formada, correrei atrás de que sonho primeiro? São tantos... estou na 

época de querer abraçar o mundo, de querer fazer tudo e mais um pouco. O melhor é entregar 

nas mãos de Deus e o mais Ele fará. Fico triste em pensar que já acabou, mas ao mesmo 

tempo feliz. São tantas lembranças. Como diz o cantor Roberto Carlos, “Se chorei ou se sorri, 

o importante é que emoções eu vivi.” 

 

Beijos, Daylane Soares Diniz 
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PARTE II: MONOGRAFIA 

________________________________________________________________ 

 

A ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS NOS PRIMÓRDIO DE 

BRASÍLIA: UMA HISTÓRIA SINGULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Peço licença à Memória 

Para poder retornar 

Lá nos registros do tempo 

Para rememoriar 

A Educação de Brasília: 

Alguma História, vou contar...” 

(Gustavo Dourado) 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo aborda o tema “A alfabetização de crianças nos primórdios de Brasília: 

uma história singular”, e vincula-se ao projeto de pesquisa “Educação Básica Pública no 

Distrito Federal (1956-1964): Origens de um projeto inovador”, em desenvolvimento na 

Faculdade de Educação da Universidade de Brasília sob a coordenação da Profª Drª Eva 

Waisros Pereira. O interesse pelo estudo em questão surgiu com o encanto pela prática de 

alfabetização de crianças que tive em sala de aula e pelo meu vínculo com o já mencionado 

projeto. Ingressei nesse projeto por me interessar pela vertente histórica da educação. No 

mesmo eu desenvolvi atividades de pesquisa sobre a história da educação de Brasília em 

jornais microfilmados encontrados no acervo da Câmara dos Deputados, bem como colaborei 

com arquivamento e catalogação dos documentos históricos e demais demandas do projeto. 

Agora estou a elaborar um artigo científico também com ênfase na história da alfabetização 

de Brasília. Desde o meu ingresso no já mencionado projeto me sinto estimulada a pesquisar a 

fundo sobre o passado da educação brasiliense e utilizá-lo em possíveis melhorias para o 

futuro da mesma. 

O projeto a que este trabalho está vinculado dedica-se, desde 2002, à investigação do 

projeto educacional desenvolvido no período da construção de Brasília e nos anos 

subsequentes à instalação da nova capital do Brasil, quando foi implantado o Plano de 

Educação elaborado por Anísio Teixeira. Tem como objetivo principal reconstituir a história 

da educação pública do Distrito Federal, nos seus primórdios (1956/1964), com vistas à 

análise dos fundamentos, das políticas e dos acontecimentos que caracterizam a sua origem, 

bem como à constituição do Museu da Educação do Distrito Federal. (Projeto Memória da 

educação do Distrito Federal_FAP_2010). 

A dimensão deste projeto é tamanha, agrega professores e estudantes, a graduação e 

pós graduação da UnB, já realizou vários seminários e encontros e existem vários trabalhos 

publicados com vinculo a ele, além de ter um acervo rico em informações históricas. Um 

exemplo de um importante evento que este projeto promoveu foi o seminário “Educação no 

Distrito Federal: Memória dos professores, dos estudantes e dos gestores pioneiros”, ocorrido 

nos dias 18 e 19 de outubro de 2007 em Brasília, cujos anais, com o mesmo título, foram 

organizados pela professora Cinira Maria Nóbrega Henriques, Profª Drª Eva Waisros Pereira e 
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pelo Profº Dr. Francisco Heitor de Magalhães Souza. Outro fruto deste projeto foi a 

publicação do livro “Nas asas de Brasília : Memórias de uma utopia educativa (1956-1964)”, 

cujo os organizadores foram a Profª Drª Eva Wairos Pereira, Profª Drª Laura Maria Coutinho, 

Profª Drª Maria Alexandra Rodrigues, Profª Cinira Maria Nóbrega Henriques, Profº Dr. 

Francisco Heitor de Magalhães Souza e Profª Drª Lúcia Maria da Franca Rocha. Este livro 

resgata de maneira inteligente as memórias dos primórdios da educação brasiliense. 

Representa o auge de um processo colaborativo de construção do conhecimento acerca do 

tema e constituiu-se em uma fonte preciosa para este trabalho. 

Cheguei à temática dessa pesquisa por ter curiosidade em saber como se dava a 

alfabetização no início de Brasília. Quais eram as práticas e os métodos de alfabetização 

utilizados pelos professores? Como as crianças eram de fato alfabetizadas? Como a educação 

nos primórdios de Brasília reflete na educação atual? Como foi a formação e como se dava o 

aperfeiçoamento dos professores pioneiros? Pergunto-me o que podemos aproveitar do 

passado para melhorar o futuro.  A alfabetização hoje se concretizou como prática escolar e 

como objeto de estudo. Segundo Mortatti (2006), vários debates e estudos em torno da 

alfabetização fazem com que ela se firme como objeto de estudo/pesquisa. 

Com o presente trabalho, pretende-se produzir conhecimento histórico e contribuir 

para a construção da história da educação de Brasília com ênfase na alfabetização de crianças 

na escola pública. Esta monografia tem em vista constituir um acervo específico sobre a 

temática, com a finalidade de contribuir para o estudo do tema e para escrita da história sobre 

as políticas e práticas de alfabetização adotada nos primórdios do Distrito Federal, bem como 

promover a categoria social representada pelos professores/alfabetizadores pioneiros na 

construção da identidade do brasiliense. 

 Importante salientar que os estudos nesse campo são escassos e que a investigação em 

questão poderá acrescentar novas informações ao projeto de pesquisa ao qual está vinculado. 

Possibilitará ainda aos pesquisadores em geral recorrerem, sempre que necessário, para obter 

informações sobre os primórdios da alfabetização de crianças em Brasília, compatibilizá-las 

ou complementá-las com as obtidas por intermédio de outras fontes, pois se tornarão públicas 

essas informações obtidas e analisadas a partir das propostas e práticas educacionais vigentes 

na época. 
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 O tema deste estudo é de relevância para a educação brasileira, embora seja um 

estudo regional. Do ponto de vista da produção teórica, a preservação da memória da 

educação do Distrito Federal é, hoje, uma exigência. A memória histórica de nossa educação 

deve ser preservada, sob pena de privar a sociedade dos ensinamentos que o passado pode 

oferecer. Na condição de pesquisadores no campo da história da educação, cabe-nos “lembrar 

o que os outros esquecem”. Isto implica em resgatar e preservar a memória da educação.  

 

Lembrar não é apenas reviver, significa refazer, reconstruir as 

experiências do passado com as imagens e ideias de hoje. (PEIXOTO, 

2001).  

. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

Resgatar e produzir conhecimento histórico sobre os primórdios dos processos de 

alfabetização de crianças na Capital Federal.  

 

Objetivos específicos:  

1. Colaborar com a preservação da memória da educação do Distrito Federal. 

2. Contextualizar e identificar os primórdios da educação brasiliense.  

3. Contribuir para escrita da história sobre as políticas e práticas de alfabetização adotadas nos 

primórdios Distrito Federal.  

4.Promover o reconhecimento de uma categoria social representada pelos 

professores/alfabetizadores pioneiros na construção da identidade brasiliense. 

5.Investigar como professores pioneiros relembram e reconhecem as concepções e práticas de 

alfabetização daquela época, sua eficácia e limitações. 

6.Identificar os métodos utilizados, os processos, as estratégias, técnicas e resultados obtidos 

com relação à alfabetização da época.  
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METODOLOGIA 

 

Este trabalho é reflexo da minha atuação no projeto de pesquisa “Educação Básica 

Pública no Distrito Federal (1956-1964): Origens de um projeto inovador”. A partir da 

vinculação ao projeto de pesquisa participante, a metodologia consiste em buscar informações 

em fontes de diferentes suportes - textuais, iconográficos e audiovisuais - constituintes do 

acervo do projeto de pesquisa já mencionado, bem como ampliar, mediante pesquisa, essas 

informações. Destacadamente, valemo-nos dos produtos desse acervo que foram obtidos por 

meio da utilização da metodologia da história oral (de professores e alunos pioneiros), além 

de realizar novas entrevistas com professores pioneiros da educação brasiliense no decorrer 

desta investigação, visando à complementação de informações sobre o tema.  Também foram 

pesquisados autores envolvidos com essa temática.  

O projeto mencionado utiliza uma variedade de fontes que concorrem para o caráter 

interdisciplinar da pesquisa, utilizando as metodologias: a) História Oral, b) Levantamento e 

Análise de Fontes Documentais e Bibliográficas e c) Elaboração de uma “Política de Gestão 

de Acervos”. Através das diversas fontes do referido projeto e outras pesquisadas é que a 

pesquisa deste trabalho se constituiu. (Projeto Memória da educação do Distrito Federal 

_FAP_2010). Esse projeto já realizou cerca de 64 entrevistas com professores, alunos e 

autoridades pioneiras de Brasília, sendo que dessas entrevistas, nove se voltam para a 

alfabetização de crianças.  Dentro dessas nove entrevistas o foco principal dessa pesquisa se 

dá em duas, as entrevistas das professoras pioneiras Maria do Rosário Ávila Bessa e Ivonilde 

Farias Morrone, por conta de suas importantes contribuições para a alfabetização em Brasília. 

Bessa foi uma das primeiras alfabetizadoras que aqui chegou e Ivonilde foi a primeira 

orientadora na área de alfabetização. Ambas criaram e reinventaram a alfabetização na nova 

capital. 

A ênfase em relação à alfabetização naquela época se deu às práticas adotadas, aos 

métodos utilizados, às concepções e aos resultados obtidos. Coloca-se a questão: como os 

professores reconhecem as práticas de alfabetização daquela época, sua eficácia e limitações? 

A pretensão é dedicar-se à investigação da alfabetização de crianças visando analisar as 

iniciativas propostas para a área no período da construção de Brasília e nos anos seguintes. 
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Para tanto, foram selecionados e analisados documentos cujo conteúdo contemplava o tema 

proposto, organizando-se os dados obtidos e analisando-os criticamente, contextualizando os 

acontecimentos considerados na pesquisa.  

Segundo Le Goff (1992): 

 

 

 

 

 

 

O estudo deste tema se tornou acessível graças a todas as fontes do projeto ao qual se 

vincula. A recuperação e a releitura da história oral e de demais documentos nos norteiam 

para uma melhor compreensão dos acontecimentos e da memória educativa dos pioneiros de 

Brasília. Com o resgate dessa história baseada no projeto educativo idealizado por Anísio 

Teixeira, poderá dar-se outros rumos aos novos caminhos educacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...a história faz-se com documentos escritos, sem 

dúvida, quando estes existem. Mas pode fazer-se, 

deve fazer-se sem documentos escritos, quando não 

existem (...). Como tudo o que, pertencendo ao 

homem, depende do homem, serve ao homem, 

exprime o homem, demonstra a sua presença. Há que 

tomar a palavra documento no sentido mais amplo, 

documento escrito, ilustrado, transmitido pelo som, 

imagem, ou de qualquer outra maneira (GOFF, 1992, 

p. 54). 
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CAPÍTULO 1 

 

A NOVA CAPITAL E SEUS CAMINHOS EDUCACIONAIS 

 

1.1 A construção da Nova Capital 

 

Brasília  foi construída depois de Juscelino sancionar a lei nº 2.874 que dispõe sobre a 

mudança da Capital Federal. As obras começaram em novembro de 1956. A ideia era 

transferir a capital do Rio de Janeiro para o interior do país. Ao transladar a capital para o 

interior, o governo pretendia povoar aquela região. Pessoas de todo o país, especialmente do 

nordeste, foram contratadas para a construção da cidade, inaugurada no dia 21 de abril de 

1960 por Juscelino Kubitschek.  

Segundo Pereira e Rocha (2011), para viabilizar a construção da nova capital foi 

criada, em 1956, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP). Além 

de responsabilizar-se pela construção de Brasília e outras funções, essa instituição 

encarregou-se de criar diversos organismos ou setores necessários ao funcionamento da 

cidade. Criou-se então o “Departamento de Educação e Saúde, mais tarde denominado 

Departamento de Educação e Difusão Cultural, cuja finalidade era promover atividades 

educacionais, em caráter emergencial, até a implantação definitiva do sistema educacional do 

Distrito Federal.” (p.28). 

Ainda segundo as autoras, a partir do momento que os primeiros operários 

acompanhados de seus familiares foram chegando à nova capital, por volta de 1957, o número 

de crianças foi aumentando.  Surgiu a preocupação de como atender todas essas crianças no 

âmbito educacional, preocupação esta que aumentava de acordo com o fluxo migratório para 

Brasília. Então o departamento de Educação e Difusão Cultural teve a iniciativa de criar as 

primeiras escolas provisórias de Brasília. Este Departamento, sob a coordenação do médico 

Dr. Ernesto Silva, foi assessorado pelo educador Anísio Teixeira, então diretor do INEP 

http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/construcao-de-brasilia/
http://www.infoescola.com/historia/governo-de-juscelino-kubitschek/
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(Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos), para atingir tal objetivo. Também foi solicitada 

a Anísio Teixeira a orientação geral sobre o sistema escolar da nova capital do Brasil.  

Pereira e Rocha (2011), afirmam que “cabe destacar que Anísio Teixeira, levado na 

década de 50 à direção do INEP, promoveu a reestruturação do órgão, transformando-o na 

repartição do ensino primário.” (p.30). A este órgão foi delegada a incumbência de promover 

assistência técnica aos sistemas estaduais de ensino, fundamentalmente as escolas primárias. 

E ainda criou o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE) e uma rede de 5 Centros 

Regionais, com o objetivo de elaborar estudos antropológicos e sociológicos sobre a realidade 

da educação brasileira. Podemos dizer que Anísio Teixeira era a pessoa certa para criar o 

plano educacional de Brasília.  

Anísio Teixeira cria o documento “Plano de Construções Escolares de Brasília”, sendo 

este disponibilizado ao público pela Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos em 1961. 

Este Plano tem o propósito de oferecer à capital um conjunto de escolas que pudessem ser 

exemplo para o sistema educacional do país, uma educação diferente e bem planejada. O 

Plano contemplava cada nível de ensino desde o primário até o superior ou terciário e buscava 

atender as necessidades de ensino e educação, além das necessidades da vida e convívio 

social. Anísio Teixeira propunha transformações educacionais que viabilizassem a adequação 

do sistema de educação ao estado democrático moderno. (TEIXEIRA, 1961).  

 

1.2 O plano educacional idealizado por Anísio Teixeira 

 

Conforme o documento “Plano de Construções Escolares de Brasília” (1961), o 

sistema de educação proposto para Brasília seria constituído pelos seguintes tipos de 

instituições escolares: Centros de Educação Elementar, integrado por Jardins de Infância, 

Escolas-classe e Escolas-parque; Centros de Educação Média, destinados à Escola Secundária 

Compreensiva e ao Parque de Educação Média; Universidade de Brasília, composta de 

Institutos, Faculdades e demais dependências destinadas à administração, biblioteca, campos 

de recreação e desportos. 

Segundo Pereira e Rocha (2011), o plano de educação se refere ao sistema educacional 

como um todo e “concebe a proposta pedagógica a partir da consideração de diferentes 
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objetivos e funções atribuídas à escola.” (p.33). Leva em consideração as mudanças sociais 

decorrentes do acelerado desenvolvimento científico e tecnológico, tendo em vista a formação 

do novo homem para a vida na sociedade moderna. “Trata-se, pois, de estruturar um sistema 

de educação único, democrático, acessível a todos, independentemente da classe social, 

centrado no indivíduo e no desenvolvimento de suas potencialidades (...).” (p.35).  

No que se refere ao ensino primário, Anísio Teixeira discorre a respeito: “Daí falar-se 

antes em Centro do que em Escola. O Centro de Educação Elementar compreende pavilhões 

de jardim de infância, de escola-classe, de artes industriais, de educação física, de atividades 

sociais, de biblioteca escolar e de serviços gerais. É, portanto, algo como se fosse uma 

Universidade Infantil.” (TEIXEIRA, 1961, p.195). Em esquema, segundo o documento Plano 

de Construções Escolares de Brasília (1961), o programa foi o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Os alunos frequentarão diariamente a "escola-parque" e a "escola-classe", em turnos 

diferentes, passando 4 horas nas classes de educação intelectual e outras quatro horas nas 

atividades da "escola-parque", com intervalo para almoço.” (TEIXEIRA, 1961, p. 196).  

Como a nova capital foi construída em quadras e cada quadra abrigaria população 

variável de 2.500 a 3.000 habitantes, foi calculada a população escolarizável para os níveis 

elementar e médio, ficando estabelecido que para cada quadra houvesse:  

Educação primária a ser oferecida em Centros de Educação Elementar, 

compreendendo: "Jardins de infância" - destinados à educação de crianças 

nas idades de 4, 5 e 6 anos; "Escolas-classe" - para a educação intelectual 

sistemática de menores nas idades de 7 a 14 anos, em curso completo de 

seis anos ou séries escolares; "Escolas-parque" - destinadas a completar a 

tarefa das "escolas-classe", mediante o desenvolvimento artístico, físico e 

recreativo da criança e sua iniciação no trabalho, mediante uma rede de 

instituições ligadas entre si, dentro da mesma área e assim constituídas: 

biblioteca infantil e museu; pavilhão para atividades de artes industriais; 

um conjunto para atividades de recreação; um conjunto para atividades 

sociais (música, dança, teatro, clubes, exposições); dependências para 

refeitório e administração; pequenos conjuntos residenciais para menores 

de 7 a 14 anos, sem família, sujeitos às mesmas atividades educativas que 

os alunos externos. (TEIXEIRA, 1961, p. 195-196) 
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Conforme Anísio Teixeira (1961), citado por Pereira e Rocha (2011, p.40) o intuito 

deste programa proposto foi o de “juntar a educação comum e obrigatória da sala de aula com 

a autoeducação resultante de atividades de que os alunos participem com plena 

responsabilidade.” (p.40) Por isso, a escola se estenderia por oito horas, divididas entre 

atividades de estudos e as de trabalho, de arte e de convivência social. A criança, além das 

quatro horas de educação convencional, no edifício da "escola-classe", onde aprenderia a 

“estudar”, contaria com outras quatro horas de diversas atividades de trabalho em que se 

empenharia individualmente ou em grupo, aprendendo, portanto, a trabalhar e a conviver. 

 

 

  

 

 

 

 

Pode-se bem compreender que modificações deverão 

ser introduzidas na arquitetura escolar para atender a 

programa dessa natureza. Já não se trata de escolas e 

salas de aula, mas de todo um conjunto de locais, em 

que as crianças se distribuem entregues às atividades 

de "estudo", de "trabalho", de "recreação", de 

"reunião", de "administração", de "decisão" e de vida 

e convívio no mais amplo sentido desse termo. 

(TEIXEIRA, 1961, p. 197). 

 

 

...um jardim da infância, com quatro salas, para, em dois turnos 

de funcionamento, atender a 160 crianças (8 turmas de 20 

crianças). Uma escola-classe, com 8 salas, para, em 2 turnos, 

atender a 480 crianças (16 turmas de 30 alunos). Para cada grupo 

de 4 quadras: uma "escola-parque" - destinada a atender, em 2 

turnos, a cerca de 2 mil alunos de "4 escolas-classe", em 

atividades de iniciação ao trabalho (para meninos de 7 a 14 anos) 

nas pequenas "oficinas de artes industriais" (tecelagem, tapeçaria, 

encadernação, cerâmica, costura, bordado e trabalhos em couro, 

lã, madeira, metal, etc.), além da participação dirigida dos alunos 

de 7 a 14 anos em atividades artísticas, sociais e de recreação 

(música, dança, teatro, pintura, exposições, grêmios, educação 

física). (PEREIRA; ROCHA, 2011, p.38) 
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Segundo Pereira e Rocha (2011), assim surge a ideia de uma educação integral, que 

busca o desenvolvimento completo do indivíduo, em todas as suas dimensões, em uma escola 

que possibilita aos alunos vivenciarem experiências educativas diversas, onde eles irão 

adquirir habilitação para a ação inteligente e eficiente em sua vida atual, a projetar-se para o 

futuro. Cavaliere (2002), afirma que a formação de Anísio Teixeira com relação à educação 

integral sofreu fortes influências da corrente filosófica pragmatista, enfocando o pensamento 

do americano John Dewey e sua concepção de educação como “reconstrução da experiência”. 

Pereira e Rocha (2011) esclarecem que Anísio tinha a ideia de emancipação da Nação 

e do homem brasileiro, como meio de superar o subdesenvolvimento. Na sua leitura, a tarefa 

da emancipação implicaria a mudança de mentalidade e a tomada de consciência pelos 

brasileiros do atraso social, econômico, político e cultural do País. Essa tarefa, a seu ver, 

somente poderia ser realizada mediante a organização de um novo sistema educacional, no 

âmbito da escola pública, uma vez que os sistemas educacionais existentes não respondiam às 

exigências de formação desse novo homem da sociedade industrial. 

Tudo fazia crer que Brasília reunia as condições propícias para a implantação desse 

sistema de educação modelar.  Na capital havia disponibilidade de espaços físicos para a 

edificação dos complexos conjuntos escolares propostos, o que certamente não ocorria nas 

capitais e grandes cidades já estruturadas. O plano arquitetônico da cidade, traçado por Lúcio 

Costa, definira primeiramente a estrutura básica da implantação da rede física dos 

estabelecimentos de ensino.  

 

 

 

 

 

 

Tudo muito bem planejado, o plano educacional de Brasília realmente viria a se tornar 

um exemplo para o país. 

A cidade seria organizada em super-quadras com blocos 

residenciais, e nelas se localizariam as escolas primárias, de modo 

que as crianças percorressem o menor trajeto possível para atingi-

las, sem interferência com o tráfego de veículos. Já as escolas 

secundárias, que se destinavam aos jovens e adolescentes, seriam 

construídas em locais pré-determinados e de fácil acesso, onde 

também se localizariam a igreja, o cinema, o comércio de varejo, 

etc. (PEREIRA; ROCHA, 2011, p. 32). 
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1.3 O modelo educacional inspirador da Bahia: uma escola “diferente”      

Segundo Anísio Teixeira (1969), o inovador Plano Educacional por ele proposto teve 

fortes influências da experiência bem sucedida do primeiro centro de educação primária, o 

Centro Educacional Carneiro Ribeiro ou Escola-Parque que se localiza em Salvador e hoje é 

reconhecida pela UNESCO como modelo educacional. Essa foi uma experiência escolar 

como se nunca tinha feito no Brasil. Das muitas realizações de Anísio Teixeira, este Centro 

Educacional foi a que alcançou maior repercussão no Brasil e em diversos outros países. 

Ainda hoje é mencionado como sendo o conjunto escolar da mais arrojada concepção 

pedagógica, embora construído e inaugurado em 1950.  

Conforme Eboli (1969) o projeto deste centro era de quatro escolas-classe para mil 

alunos cada e uma escola-parque para quatro mil alunos, funcionando todas elas em dois 

turnos de modo ao aluno ter o dia completo de educação. Os locais escolhidos para instalar o 

arrojado Centro Educacional Carneiro Ribeiro foram os bairros da Liberdade, Caixa D’água, 

Pero Vaz e Pau Miúdo. Bairros populosos, povoados e pobres, com considerável número de 

crianças em idade escolar. Eram dos mais carentes em matéria de educação e de escolas. 

Foto I:  

 

Foto de inauguração do Centro Educacional Carneiro Ribeiro. 1950.  

Autor: Não identificado. Fonte: Internet 

Anísio Teixeira (1967) explicava as complexidades do projeto educacional da Bahia 

da seguinte forma:  
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Vale ressaltar que as crianças recebiam toda assistência: médico, dentista, orientador 

educacional, além da merenda escolar. 

Conforme relata Eboli (1969), o referido projeto da Bahia não tratava apenas de tornar 

a escola uma comunidade, de levar as crianças a viverem coletivamente a sua nova vida 

escolar. Além disso, as crianças foram levadas a organizar a sua comunidade em sociedade, 

dotando-a de todas as suas instituições organizacionais e as do trabalho, comércio, recreação, 

arte e lazer, fazendo da escola uma cidade, com toda a sua complexa combinação urbana 

moderna. Neste sentido, a escola fez-se uma experiência de socialização das mais completas 

possíveis. As crianças passavam por experiências de construção da sociedade humana e 

também eram levadas a vivenciar a própria organização social de vida.   

Ainda segundo a autora, a existência individual da criança era logo concretizada em 

registro de nascimento, em identificação pessoal e em registro eleitoral, mediante as 

instituições sociais que a escola recriava em sua comunidade nas condições mais reais 

possíveis. Ler e escrever, como processos de expressão, era logo socializado por meio das 

O corpo de alunos se matriculava nas quatro escolas-classe, 

onde se organizariam pelas classes e graus convencionais de 

cada escola e passariam metade do tempo do período escolar 

completo de 9 horas, dividido em 4 - 1 - 4 horas. A outra 

metade do tempo decorreria na escola-parque, de organização 

diversa da escola convencional, agrupados os alunos, 

dominantemente pela idade e tipo de aptidões, em grupos já 

não mais de 40, mas de vinte, que deviam, durante a semana, 

participar de atividades de trabalho, atividades de educação 

física, atividades sociais, atividades artísticas e atividades de 

organização e biblioteca. Cada manhã, metade dos alunos 

estaria na escola-parque e a outra metade distribuída pelas 

quatro escolas-classe. Ao meio-dia, os alunos da manhã das 

escolas-classe se dirigiriam para a escola-parque, onde 

almoçariam, descansariam em atividades de recreio e, depois, 

se distribuiriam, de acordo com o programa, pelas diferentes 

atividades da escola-parque. E os alunos que haviam passado a 

manhã na escola-parque, iriam, por sua vez, almoçar nas 

escolas-classe e se distribuiriam, a seguir, pelas suas 

atividades escolares. (TEIXEIRA, 1967, p.251). 
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práticas de correspondências, dos registros, dos jornais, do correio-telégrafo, da biblioteca, da 

tipografia, da edição de livros, da livraria e da rádio-escola.  Podemos perceber que a vivência 

do letramento já existia ali, mesmo o conceito em si ainda não existindo à época. “Letrar é 

familiarizar o aprendiz com os diversos usos sociais da leitura e da escrita.” (SOARES, 2003, 

apud, CARVALHO, 2005, p.65). Preciosamente, era o que as crianças tinham a oportunidade 

de vivenciar. O número e a arte de contar se tornava logo real através da contabilidade, 

comércio e banco, e a instituição do dinheiro fica organizada e operante. Tudo, aliás, que era 

aprendido fazia-se imediatamente, não apenas prático, mas social. Observamos a partir daí 

métodos maravilhosos e eficazes para iniciar a criança no processo de alfabetização e na 

aprendizagem inicial da matemática. 

A escola se tornava uma verdadeira cidade inserindo e preparando as crianças para a 

sociedade em que vivem. As crianças na escola eram indivíduos, membros de seu grupo, 

empregados de toda ordem, líderes e autoridades, operários e chefes, sem deixar de ser 

pessoas, colegas, filhos, irmãos, amigos e, sempre, cidadãos. As crianças passavam por todo 

um curso de civilização. “O notável dessa experiência baiana é que nenhuma ideia ou saber 

foi ensinado apenas verbalmente, nem mesmo apenas de modo ativo e prático para incorporá-

las ao indivíduo. O método de aprendizagem foi mais longe: buscou levar as crianças a 

institucionalizá-la e dar-lhe o equivalente da força de uma realidade social”. (TEIXEIRA, 

1969, p.147) 

Toda essa experiência foi realizada sem nenhum auxílio nem assistência técnica 

estrangeira. Os professores eram todos daqui e a diretora era uma professora formada em uma 

das escolas normais da Bahia. Podemos perceber que foi um projeto com essência brasileira. 

A experiência é realmente original, não existe indícios de algo da mesma forma.  Em sua 

concepção pedagógica o Centro Educacional Carneiro Ribeiro - com a Escola Parque e as 

Escolas-Classe - significou a mais avançada resposta quanto ao tipo de instituição escolar 

capaz de realmente preparar a criança para a vida moderna, para uma sociedade em mudança. 

Anísio Teixeira afirmava que, baseado no modelo deste Centro, foi organizado o sistema 

escolar de Brasília. (EBOLI, 1969.)  
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CAPÍTULO 2 

 

CONSTRUINDO A ESCOLA PÚBLICA DE BRASÍLIA 

 

2.1 A Escola Júlia Kubitschek  

 

Conforme esclarecem Pereira e Henriques (2011), a primeira escola pública do Distrito 

Federal, inaugurada em 1957 na Candangolândia, era inicialmente chamada de Grupo Escolar 1 

(GE-1). Depois a denominação foi alterada para Escola Júlia Kubitschek.  Essa instituição 

pioneira, que esteve sob a orientação técnica do INEP durante a gestão de Anísio Teixeira, foi 

inovadora. 

Ainda segundo as autoras, embora já houvesse iniciativas isoladas para o atendimento 

educacional às crianças em idade escolar, além de duas escolas particulares que funcionavam na 

Cidade Livre, posteriormente chamada de Núcleo Bandeirante, a chegada em grande escala de 

famílias de trabalhadores da construção de Brasília,em 1957, tornou a construção da primeira 

escola pública indispensável. Em meio a um acampamento pioneiro, na Candangolândia, a escola 

constava de salas de aula, biblioteca, cozinha, refeitório, almoxarifado e recreio coberto e 

“...destacava-se pelo seu projeto arquitetônico, elaborado por Oscar Niemeyer, bem como pelo 

pioneirismo e dedicação de seus professores, envolvidos na implementação de um projeto 

inovador” (p.146), apesar das precárias condições de vida no acampamento. Tudo foi realizado 

às pressas, em 20 dias. 

No dia 15 de outubro de 1957 a primeira escola pública de Brasília GE-1, 

posteriormente Júlia Kubitscheck, homenagem à mãe do presidente, foi inaugurada. Com as 

ilustres presenças como a do Presidente Juscelino Kubitschek , a do presidente da NOVACAP 

Israel Pinheiro, a de Bernado Sayão e Ernesto Silva, esta solenidade se tornou única na 

história. As autoras já mencionadas afirmam que o prédio era de madeira (como podemos 

observa na foto 2 abaixo) e “...contava com uma rampa externa de acesso, com cinco salas de 

aula no piso superior, biblioteca, cozinha, refeitório, almoxarifado, instalações sanitárias, pátio 

coberto no piso inferior, gabinete dentário e consultório médico. Na área externa havia canteiros 
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para atividades agrícolas, parque de recreação, espaços para a prática desportiva e piscina. A 

construção era de boa qualidade e o mobiliário funcional.” (p.147) 

 

Foto II:  

 

Primeira Escola Pública de Brasília: Escola Júlia Kubitscheck. 18.10.1957. 

Autor: Não identificado. Fonte: ArPDF 

 

A partir do modelo arquitetônico com espaços para diversas atividades curriculares, já 

podemos concluir que se tratava de uma escola inovadora. Era um modelo de escola integral 

que seguiu o ideário de escola nova, trabalhava de acordo com as diretrizes do referido plano 

de Anísio Teixeira enquanto este ainda estava sendo elaborado. Pereira e Henriques (2011) 

explicam que de acordo com os princípios filosóficos que a fundamentavam, a escola deveria 

se organizar como comunidade de vida e de trabalho, nos remetendo assim a experiência do 

primeiro centro de educação primária: Centro Educacional Carneiro Ribeiro já citado 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

A escola funcionava em dois turnos, cada um com mais de sete 

horas de duração. O primeiro turno estendia-se das 7:30h às 

15:00h e o segundo, das 9:00h às 17:30h. Em ambos os turnos, 

os alunos tomavam merenda às 10:00h, almoçavam na escola e 

faziam uma refeição suplementar às 15:00h. Os alimentos eram 

fornecidos pelo Serviço de Alimentação da Previdência Social 

(SAPS) e preparados sob orientação de nutricionista. 

(PEREIRA; HENRIQUES, 2011, p.148) 
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Ainda segundo as autoras, a urgência de local adequado para as atividades 

pedagógicas era tamanha, que as atividades escolares tiveram início antes mesmo da 

inauguração da escola, em 10 se setembro de 1957, conforme depoimentos de alguns 

professores pioneiros. A seleção das professoras foi realizada inicialmente entre as esposas ou 

filhas de funcionários, portadoras de diploma de professor primário, expedido por escola 

oficial. Devido à proximidade da Capital algumas foram selecionadas em Goiânia. Havia 

também professores de outros estados contratados pela NOVACAP. 

 

 

2.2 Os professores pioneiros  

 

 

Pereira e Henriques (2011) nos esclarecem que nas iniciativas isoladas para o 

atendimento educacional que havia em Brasília, a improvisação era uma constante e as 

iniciativas no campo educacional partiam tanto do poder público, como da comunidade. As 

primeiras aulas do Planalto Central foram ministradas sob árvores do cerrado e em barracões. 

Qual teria sido a influência do cerrado na aprendizagem dessas crianças? Aulas ao ar livre 

sem instrumentos comuns que vemos nas escolas de hoje como quadro, carteiras, cadernos, 

como podemos observar na foto 3 abaixo. Bernardo Sayão, então diretor-executivo da 

Novacap, também cedia o seu próprio gabinete, transformando-o em sala de aula, para atender 

às crianças em idade escolar. As aulas tinham de ser interrompidas sempre que se realizavam 

reuniões no gabinete.  

Foto III: 

 

Uma das primeiras aulas ministradas em Brasília, pela professora 

Anahir Pereira.1956. Autor: Não identificado. Fonte: ArPDF 
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A professora Anahir Pereira da Costa, que aparece na foto acima, foi uma pessoa muito 

importante na história de Brasília. Segundo o Dr. Ernesto Silva (1985), foi ela quem ministrou as 

primeiras aulas debaixo de árvores durante três meses e fundou a primeira escola particular de 

Brasília no Instituto Batista, na Cidade Livre, ou Núcleo Bandeirante. Por esses motivos é 

considerada Cidadã Honorária do Distrito Federal como mostra o Projeto de Decreto do Sr. 

Deputado Wilson Lima (2000) . Esta foto representa os primórdios da educação brasiliense e 

ainda a persistências dos pioneiros (professores e alunos).  Curioso é que a representação 

dessa foto pode ser interpretada hoje de outra forma:  

 

 

 

 

 

 

 

A professora Anahir tomou para si a responsabilidade de instruir os pequenos 

pioneiros que aqui viviam na época. A partir do momento que a NOVACAP providenciou 

uma sala de aula, foram contratados dois professores: Amábile Andrade Gomes e Mauro da 

Costa Gomes.  

Nos remetendo a entrevista da professora Amábile Andrade Gomes(2002) que foi 

concedida ao Projeto “Educação Básica Pública no Distrito Federal (1956-1964): Origens de 

um projeto inovador”, podemos saber um pouco da história da mesma. A professora Amábile 

conta veio para Brasília acompanhada de seu esposo Mauro e já exercia o magistério quando 

chegou aqui. Sua primeira turma na Capital teve como sala de aula a sala de reuniões da 

diretoria da NOVACAP. Isso, dois meses antes da inauguração da primeira escola pública em 

1957.  A professora Amábile diz que chegou a ter quase cem alunos. A classe funcionava 

precariamente, de modo que quando havia reunião na sala da NOVACAP não havia aula. 

Começaram a perceber que não havia condições de atender mais crianças. Rapidamente a 

O que à época foi tido como algo provisório, 

beirando o inusitado, pode ser interpretado hoje 

como a mais perfeita situação de ensino: o 

contexto do cerrado, a espontaneidade, as 

crianças ao ar livre, a professora a lhes ensinar, 

sem a preocupação de chamar a atenção do aluno 

que mais presta atenção ao que acontece do lado 

de fora de que às aulas que estão sendo dadas em 

um local fechado. (RODRIGUES, SILVA, LIMA 

e LOUREIRO, 2011, p. 306 ) 
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escola Júlia Kubitschek foi inaugurada.  Amábile, além de seu pioneirismo como professora, 

foi também uma mãe pioneira: seu filho mais velho é considerado o primeiro aluno da escola 

Júlia Kubitschek.  

Segundo o Dr. Ernesto Silva (1985), as cinco primeiras professoras da Escola Júlia 

Kubitscheck foram: Amábile Andrade Gomes, Maria do Rosário Verner, Célia Cheir, Maria 

de Lourdes Moreira Santos e Maria de Lourdes Cruvinel Brandão. A sexta a ser contratada foi 

Santa Soyer. Logo depois vieram as professoras Carmem Daher e Ana Pereira Leal. No 

princípio eram oito professoras e foi difícil escolher a diretora. Organizaram, então, um 

rodízio: cada professora dirigiu a escola durante quinze dias e, no final, elas próprias, em 

votação, elegeram a diretora. A escolhida foi a professora Santa Alves Soyer, que por sinal 

fez um ótimo trabalho que foi bastante reconhecido. Posteriormente foram contratadas mais 

professoras devido ao crescente número de alunos. Vieram para cá Stella dos Cherubins 

Guimarães Trois, Maria Antonia Jacinto, Maria do Rosário Bessa, entre outras. Vale ressaltar 

que, além de alfabetizadoras experientes, existiam em meio a essas professoras, duas com 

especializações, uma em artes plásticas outra em música.  

Este primeiro grupo de professoras, por solicitação do doutor Ernesto Silva em 1958, 

foi fazer um estágio no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, o centro educacional 

experimental de Anísio Teixeira na Bahia descrito anteriormente. Segundo depoimento da 

professora Santa Soyer (1990) concedido ao já mencionado projeto, este grupo que foi para a 

Bahia era constituído de vinte pessoas, incluindo ela. Este estágio teve duração de um mês, 

com coordenação da irmã de Anísio Teixeira, Carmen Teixeira que era então diretora do 

Centro. Teve como objetivo a preparação do mencionado grupo para o funcionamento do 

sistema educacional que estava previsto para Brasília, com foco no funcionamento da escola-

parque. Segundo depoimentos das participantes deste estágio, o mesmo se desenvolveu 

através de observações nas escolas classes e escola parque que constituíam o mencionado 

centro educacional. Santa Soyer (1990) menciona ainda que oito professoras foram se 

especializar nas técnicas para a escola-parque e as outras doze, para a escola-classe, 

envolvendo também a alfabetização. Este estágio é mencionado em entrevistas de professoras 

pioneiras concedidas ao projeto, como uma experiência singular e enriquecedora. Ernesto 

Silva (1985) cita que como procura da qualificação do ensino, promoveram e facilitaram 

estágios e cursos intensivos em outros lugares com centros de renomada qualidade educativa 

além de Salvador, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. 
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Através dos depoimentos de 2008 e 2012, também concedidos ao projeto, de uma das 

principais alfabetizadoras dos primórdios do Distrito Federal, Maria do Rosário Ávila Bessa, 

que também participou do estágio na Bahia, podemos ter uma pequena visão sobre como se 

dava a alfabetização no Centro Educacional Carneiro Ribeiro. Ela conta (2008) que lá havia 

uma experiência muito interessante, de agrupamento de crianças pela idade cronológica, não 

importando se as crianças sabiam ler ou não. Eram poucas crianças em cada sala, por volta de 

15, e tudo partia das experiências que as mesmas possuíam. As professoras tinha que adaptar 

os conteúdos programáticos à série em que a criança deveria estar ou em que efetivamente 

estava inserida, ou seja, havia um atendimento individual para cada criança na mesma sala. 

Maria do Rosário Bessa considerou a escola muito boa. Bessa, em sua atual entrevista (2012), 

ainda afirma que para essa forma de ensino as professoras tinham que ter muita experiência, 

dedicação e boa vontade, tinham que ser pessoas muito generosas a ponto de oferecer tudo o 

que podiam aos alunos, pois era uma forma de ensino difícil de ser desenvolvida.   

Quando foi questionada de qual foi o foco desse estágio em termos de alfabetização e 

qual era o método utilizado no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, a professora discorre 

com essas palavras: “Era o método eclético deles lá, que elas faziam baseado em coisas 

materiais, em coisas da vivência deles. As crianças eram agrupadas por idade, assim... por 

tudo... pela idade cronológica. Agora, não era a idade cronológica sete anos, oito anos, não; 

eram todos em uma sala só. A alfabetização tanto era feita para o menino de dez anos, na 

mesma sala, quanto para o menino de sete anos. E se o menino de sete anos já soubesse ler, 

ele teria um conteúdo programático diferente do de dez, que não lia... então, eles agrupavam 

assim.” (BESSA, 2008, p.12) 

Podemos observar por meio das palavras da professora Bessa, um procedimento 

totalmente inovador e, pelo que conta a história, eficaz. Este procedimento vai contra a teoria 

de que a criança tem uma idade certa para ser alfabetizada e se alfabetizar. As professoras 

deste referido Centro Educacional experimental tinham bastante trabalho em literalmente 

modelar o conteúdo de acordo com a individualidade de cada aluno, visto que alunos de uma 

mesma sala tinham exigências completamente diferentes.  

Voltando-nos novamente a vinda professores pioneiros, nos anos 1958 e 1959, Pereira e 

Henriques (2011) discorrem:  
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Tratava-se de um concurso nacional cuja as etapas compreendiam titulação, entrevista 

e prova prática. Bessa (2012), afirma que Ernesto Silva não permitiu que as professoras que já 

estavam aqui como ela, fizessem este concurso, as mesmas foram incorporadas.  

Os professores que vinham para Brasília todos tinham boa formação e eram bem 

capacitados. Umas das principais estimulações da vinda dos professores pioneiros para Brasília, 

além de seus motivos individuais, segundo depoimento dos mesmos, era pela melhoria salarial. O 

salário de Brasília era melhor em comparação a dos outros estados brasileiros, mesmo sem o 

cumprimento de algumas promessas salariais. A professora Amábile, quando questionada em sua 

entrevista (2002), sobre um sistema de remuneração em dobro para quem vinha para Brasília, diz 

que para a categoria dos professores houve uma promessa a esse respeito, porém, não foi 

cumprida. Sobre este assunto Dr. Ernesto Silva (1985) discorre: “Quando estávamos para fixar o 

salário das professoras, defendíamos um salário condigno para as mestras, principalmente 

pelo fato de muitas delas, solteiras, terem vindo de Goiânia, afastando-se das famílias, para 

aqui morarem em alojamentos coletivos de madeira.” (SILVA, 1985, p. 239) 

 

2.3 As escolas brasilienses 

 

 À proporção que a cidade crescia, que os acampamentos se multiplicavam, as 

escolas de Brasília iam sendo construídas, de tal forma que não havia, na época da construção 

de Brasília, uma só criança sem escola. Algumas escolas particulares prestaram ótimos 

serviços, entre as quais o Ginásio D. Bosco e o Colégio Brasília. Assim afirmava Dr. Ernesto 

Silva (idem). A professora Amábile em seu depoimento (2002), diz ainda que as escolas 

...a seleção de novos professores passou a ser feita pelos 

próprios docentes da escola. Além da exigência de 

comprovação da habilitação profissional, eram submetidos à 

avaliação de sua postura e desempenho em sala de aula. O 

processo de seleção não se restringia a atender somente às 

necessidades de ampliação do quadro docente da escola Júlia 

Kubitscheck, mas tinha em vista, também, a contratação de 

professores para as demais escolas que iam sendo criadas pela 

Novacap.” (PEREIRA; HENRIQUES,2011, p.149-150) 
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públicas estavam sendo desenvolvidas muito bem e a educação de fato era de qualidade, tanto 

que as escolas particulares demoraram se firmar aqui em Brasília. Hoje, existe uma ideia entre 

escolas públicas e particulares, a primeira se destina a pessoas sem recursos e a segunda a 

pessoas mais bem aquinhoadas. Essa ideia faz com que a segregação social e o preconceito 

aumentem. Isto não existia nos primórdios de Brasília, as escolas públicas atendiam alunos de 

diferentes classes sociais e está era uma prática que dava certo. Podemos comprovar isso pela 

fala de uma aluna pioneira, Lúcia Willadino Braga, em sua entrevista concedida ao Projeto 

“Educação Básica Pública no Distrito Federal (1956-1964): Origens de um projeto inovador”, 

onde ela diz: “Quando eu era criança, na minha sala, lá na escola de aplicação, no primeiro 

ano, tinha o filho do ministro, tinha o filho da faxineira, tinha o filho do motorista, então para 

mim, a pessoa ser ministro ou padeiro dava no mesmo entende?” (BRAGA, 2008, p.6) 

Segundo o documento “A educação primária em Brasília” escrito pela Companhia 

Urbanizadora da Nova Capital do Brasil disponível no acervo do Projeto “Educação Básica 

Pública no Distrito Federal (1956-1964): Origens de um projeto inovador”, após o surgimento 

da escola Júlia Kubitschek em 1957 que atendia 150 alunos, surgiu em 1958 a escola Dr. 

Ernesto Silva, que atendia 160 alunos e tinha como anexo o Jardim de Infância. Em 1959, 

antes mesmo da inauguração de Brasília, várias escolas foram sendo instaladas como: as 

Escolas da Fundação da Casa Popular com Jardim de Infância, a Escola da Granja do Torto, a 

Escola Metropolitana, a Escola do Planalto, entre outras. Entre os três anos anteriores à 

inauguração de Brasília, 1957, 1958, 1958, podemos observar o crescimento da demanda de 

ensino na Capital Federal. Em 1957, a quantidade de alunos matriculados era 150, havia 

apenas uma escola primária e 5 professoras. No ano seguinte, estavam matriculados 626 

alunos em duas escolas primárias e um jardim de infância com 18 professores. Em 1959 havia 

2134 alunos para doze escolas primárias, dois jardins de infância e 67 professores. 

Ainda segundo o documento, em 1959 foi instalada a escola classe 308 sul, e neste ano 

fez-se uma estatística que mostra que a primeira série (alfabetização) era a que mais tinha 

alunos matriculados. A primeira série tinha 1389 alunos enquanto a segunda tinha 416. A 

terceira série tinha 232 e a quarta, 97 alunos matriculados. Esta maior procura pela 

alfabetização era devido o retardamento do ingresso das crianças na escola primária, e pela 

população migratória que não tinha acesso a educação em seu lugar de origem. Então não 

importava se a criança tinha mais de sete anos, ela era matriculada na primeira série. Chegou-

se a fazer outra estatística neste mesmo ano que mostra que haviam 75 alunos de 13 anos 
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matriculados na primeira série, apesar de haver um critério de idade para se realizar a 

matricula. 
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CAPÍTULO 3 

 

CONTEXTUALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL E NO MUNDO 

           

3.1 O debate centrado no “melhor” método 

  

Segundo Mortatti (2006), a história da alfabetização de crianças no Brasil tem mais 

visibilidade na história dos métodos de alfabetização, métodos estes que durante muito tempo 

serviram como base de uma discussão para definir qual a melhor maneira de alfabetizar 

crianças. Além disso, houve e há ainda disputas entre métodos, relacionadas com explicações 

para um sério problema: a facilidade/dificuldade que as crianças podem ter em aprender a ler 

e escrever. Vários debates e estudos em volta dos métodos fizeram com que a alfabetização se 

firmasse, além de prática escolar, também como objeto de estudo/pesquisa. Soares (2004) 

acredita que quando observamos a história da alfabetização escolar no Brasil vemos muitas 

mudanças conceituais e metodológicas, as quais precisam sem consideradas e refletidas neste 

trabalho. 

Conforme Mortatti (2006), até o final do império brasileiro iniciava-se o ensino da 

leitura lendo-se e copiando-se documentos manuscritos e com as chamadas “cartas de ABC", 

que eram listas compostas de sílabas de diferentes padrões silábicos. Estes silabários estão na 

gênese dos métodos sintéticos (de soletração, fônico e silabação), que circularam pelo país por 

muitas décadas e ainda são utilizados em muitas escolas. 

  

 

 

 

 

 

Utilizavam-se, nessa época, os métodos da soletração 

(alfabético), partindo do nome das letras; do fônico, 

partindo dos sons correspondentes às letras; e da 

silabação (emissão de sons) partindo das sílabas. 

Posteriormente, reunidas as letras ou os sons em 

sílabas, ou conhecidas as famílias silábicas, ensinava-

se a ler palavras formadas com essas letras e/ou sons 

e/ou sílabas e, por fim, ensinavam-se frases isoladas 

ou agrupadas. Quanto à escrita, esta se restringia à 

caligrafia e ortografia, e seu ensino, à cópia, ditados e 

formação de frases, enfatizando-se o desenho correto 

das letras. (Mortatti, 2006, p.5).  
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A autora diz, ainda, que em 1876 surge um novo método elaborado pelo poeta 

português João de Deus, com a criação da Cartilha Maternal, que se propaga no início da 

década de 1880 aqui no Brasil. Este método, que é chamado de método da palavração, 

consiste em iniciar o ensino da leitura pela palavra, para depois analisá-la a partir dos valores 

fonéticos das letras. Baseava-se nos princípios da moderna linguística da época e foi 

considerado um marco para o progresso educacional. “Este sistema funda-se na língua viva. 

Não apresenta os seis ou oito abecedários do costume, senão um, do tipo mais frequente, e 

não todo, mas por partes, indo logo combinando esses elementos conhecidos em palavras que 

se digam, que se ouçam, que se entendam, que se expliquem” (Deus, 2009, p.5).  Sem dúvida 

João de Deus teve um pensamento bastante avançado em relação à época em que estava 

inserido, criando a cartilha maternal, muito diferente das outras cartilhas até então criadas: 

“Oferecemos neste sistema profundamente prático o meio de evitar a seus filhos o flagelo da 

cartilha tradicional” (p.5). 

No final do século XIX surge o método analítico ou global de ensino, sob forte 

influência da pedagogia norte-americana, que se baseava nos princípios de que a 

aprendizagem da leitura e da escrita deve ser feita do “todo” para depois proceder a análise de 

suas partes constitutivas (palavração, sentenciação, métodos de contos e outros). Rodrigues 

(1989) afirma que os métodos analíticos priorizam o sentido e secundariamente a forma, 

enquanto os sintéticos priorizam a forma e só depois se preocupam com seu significado.  

Desenvolve-se então a uma forte disputa de quais seriam os melhores métodos, os sintéticos 

ou os analíticos, disputa que se manteve acirrada até a década de 1980 entre os defensores dos 

dois métodos, a despeito de métodos mistos começarem a ser utilizados (sintético-analítico ou 

vice-versa), segundo Mortatti (2006).  

Rodrigues (1989) comenta que os métodos globais são acusados como responsáveis da 

criança ler e escrever com mais erros. Mialaret (1987), apud Rodrigues (1989), afirma que 

métodos denominados “mistos” tentam integrar o método analítico e sintético, porém esta 

noção de método misto é de certa forma contraditória.  

Freinet acredita que um bom método deve ser natural, nem exclusivamente sintético 

nem exclusivamente analítico: “Deve ser vivo, com um recurso harmonioso e equilibrado a 

todas as possibilidades que as crianças que a criança, obstinada em ultrapassar-se, enriquecer-

se e crescer, tem dentro de si” (FREINET, 1977, apud RODRIGUES, 1989, p. 36). 
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Soares (2004), pesquisadora de referência no Brasil e fundadora do Centro de 

Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE), em Belo Horizonte, afirma que até os anos 80 o 

objetivo maior era a aprendizagem do sistema convencional da escrita. Em torno desse 

objetivo principal, alternaram-se o uso dos métodos de alfabetização, utilizando-se os 

métodos sintéticos e também os analíticos. Em ambas as opções a meta sempre foi a simples 

aprendizagem do sistema alfabético e ortográfico da escrita sem a presença do conceito de 

letramento no ensino.  

 

  

 

 

 

 

O início da alfabetização com qualquer um desses métodos estava condicionada à 

maturidade ou prontidão para a alfabetização, conceitos que se tornaram dominantes até a 

década de 1980. 

Segundo Mialaret (1976) existem condições gerais que se devem realizar para que 

uma criança possa aprender a ler em boas condições, assim como existem perigos em uma 

aprendizagem demasiado precoce. O autor valoriza condições sociais e aspectos afetivos, 

condições perceptivo-motoras, condições relativas à linguagem, condições relativas a 

estruturação do espaço e condições relativas ao nível intelectual. Rodrigues (1989) nos 

esclarece que as principais habilidades consideradas como pré-requisito para o início da 

alfabetização eram: as habilidades perceptivo-motoras, os fatores psicológicos e os critérios 

cognitivos. 

 Falando sobre os riscos de uma aprendizagem precoce, Mialaret afirma que 

“...perde-se mais do que se ganha” (p. 48). Esse pensamento surge em um momento onde a 

psicologia está bastante inserida na investigação de aprendizagem da criança: faziam-se 

baterias de testes para comprovarem a idade madura para se iniciar a ler e escrever, se a 

Assim, pode-se dizer que até os anos 80 a alfabetização 

escolar no Brasil caracterizou-se por uma alternância entre 

métodos sintéticos e métodos analíticos, sempre, porém, com 

o mesmo pressuposto – o de que a criança, para aprender o 

sistema de escrita, dependeria de estímulos externos 

cuidadosamente selecionados ou artificialmente construídos, e 

também sempre com o mesmo objetivo – o domínio desse 

sistema, considerado condição e pré-requisito para que a 

criança desenvolvesse habilidades de uso da leitura e da 

escrita. (SOARES, 2004, p. 3)  
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criança estava ou não “pronta” par ser iniciada na alfabetização. Acredito ser um pensamento 

antiquado, apesar de alguns educadores ainda acreditarem nele, pois toda a criança é apta a 

aprender. Algumas aprendizagens podem se dar de maneira mais significativa de acordo com 

sua maturidade, mas a criança sempre vai estar sempre disponível para a aprendizagem. 

 

3.2 O construtivismo: foco no sujeito e nos processos de alfabetização 

 

Soares (2004) afirma que nas últimas três décadas, inúmeras pesquisas que vêm 

identificando problemas nos processos e resultados da alfabetização de crianças no contexto 

escolar. Existem também insatisfações e inseguranças entre alfabetizadores, o fracasso em 

alfabetizar é evidenciado por avaliações nacionais. Esse fato vem provocando críticas e 

motivando propostas de reavaliação das teorias e práticas atuais de alfabetização. Este 

momento se torna desafiante, pois requer uma revisão das práticas e suas metodologias e a 

busca por novos caminhos e propostas. Os fracassos das escolas com relação à alfabetização 

de crianças passou a ser observado e discutido com maior cuidado. 

Gaffney e Anderson (2000), citados pela mesma autora (2003), ainda nos mostram que 

nas últimas três décadas ocorreram mudanças de paradigmas teóricos no campo da 

alfabetização. O paradigma behaviorista (condutivismo), onde ensinar significa transmitir o 

conhecimento, dominante nos anos de 1960 e 1970, é substituído, nos anos de 1980, por um 

paradigma cognitivista, que avança, nos anos de 1990, para um paradigma sociocultural. Estas 

mudanças paradigmáticas são situadas no contexto norte-americano, porém, reconhece-se as 

mesmas mudanças no Brasil, aproximadamente no mesmo período, com o surgimento do 

construtivismo (posteriormente, socioconstrutivismo). 

Conforme Moratti (2006), como procura de solução, introduz-se no Brasil o 

pensamento construtivista na alfabetização graças às pesquisas feitas pela argentina Emília 

Ferreiro e colaboradores, sobre a psicogênese da língua escrita. O construtivismo não é 

exatamente um método, mas entra em disputa com os defensores dos tradicionais métodos 

(sintéticos e analíticos). Emília Ferreiro baseia-se nos processos de elaboração e aquisição do 

conhecimento pela criança, ou seja, como ela aprende. Nesta ideia a criança constrói seu 

próprio conhecimento, daí a nomenclatura construtivismo. Muda-se aqui a visão de como 
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ensinar para quem aprende e como aprende. O foco passa a ser na criança, ela passa a ser 

enxergada como sujeito ativo da aprendizagem, que elabora hipóteses e desenvolve saberes 

válidos, ainda que a sua lógica não coincida com a do adulto. A história da alfabetização a 

partir daqui passa de uma metodização para uma desmetodização, ou seja, o papel 

preponderante do método como o responsável pela aprendizagem é colocado em questão. 

Soares (2004) afirma que essa perspectiva psicogenética da aprendizagem da língua 

escrita, no âmbito do “construtivismo”, trouxe uma significativa mudança de pressupostos e 

objetivos na área da alfabetização. A concepção do processo de aprendizagem foi alterada e a 

distinção entre aprendizagem do sistema de escrita e práticas efetivas de leitura e de escrita 

passou a não existir mais. Essa mudança explica o processo através do qual a criança passa 

por vários estágios de desenvolvimento da escrita até se tornar alfabética e sugere as 

condições em que mais adequadamente esse processo se desenvolve.  

A interação intensa e diversificada da criança com práticas e materiais reais de leitura 

e de escrita revelou-se com papel fundamental: “A criança deixa de ser considerada como 

dependente de estímulos externos para aprender o sistema de escrita – concepção presente nos 

métodos de alfabetização até então em uso, hoje designados “tradicionais” e passa a sujeito 

ativo capaz de progressivamente (re)construir esse sistema de representação, interagindo com 

a língua escrita em seus usos e práticas sociais” (SOARES, 2003, p. 10-11). Os chamados 

pré- requisitos para a aprendizagem da escrita, que caracterizariam a criança “madura” para 

ser alfabetizada – pressuposto dos métodos “tradicionais” de alfabetização – são negados por 

uma visão interacionista, que rejeita uma ordem hierárquica de habilidades, afirmando que a 

aprendizagem se dá por uma progressiva construção do conhecimento. Ainda segundo a 

autora, pelo fato de: 

 

 

 

 

 

 

...o construtivismo ter evidenciado processos espontâneos de 

compreensão da escrita pela criança, ter condenado os métodos que 

enfatizavam o ensino direto e explícito do sistema de escrita e, 

sendo fundamentalmente uma teoria psicológica, e não pedagógica, 

não ter proposto uma metodologia de ensino, os professores foram 

levados a supor que, a despeito de sua natureza convencional e 

frequentemente arbitrária, as relações entre a fala e a escrita seriam 

construídas pela criança de forma incidental e assistemática, como 

decorrência natural de sua interação com numerosas e variadas 

práticas de leitura e de escrita, ou seja, através de atividades de 

letramento, prevalecendo, pois, estas sobre as atividades de 

alfabetização. (p. 4). 
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Principalmente por essa ausência de ensino direto e explícito que críticas vêm sendo 

feitas ao construtivismo, surgindo propostas de retorno a um método fônico como solução 

para os problemas que veem sendo enfrentados na aprendizagem inicial da língua escrita pelas 

crianças. 

É importante considerar as críticas que são feitas aos pressupostos e às práticas de 

alfabetização para se fazer uma reflexão e um aprimoramento dos mesmos, na perspectiva de 

não ficarmos limitados a apenas um tipo de prática ou metodologia e nem as manteremos 

inalteradas, “...o momento atual é de se procurar caminhos e recusar descaminhos” (SOARES, 

2004, p.5) 

 

3.3 Alfabetização e/ou letramento(s) em debate 

 

Letramento é um conceito recente, que foi introduzido na nossa língua há pouco mais 

de duas décadas. Sua origem vem do termo inglês literacy e seu surgimento pode ser 

justificado pela “...necessidade de configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na 

área da leitura e da escrita que ultrapassem o domínio do sistema alfabético e ortográfico, 

nível de aprendizagem da língua escrita perseguido, tradicionalmente, pelo processo de 

alfabetização.” (SOARES, 2004, p. 1). Ainda segundo a autora, esses comportamentos e 

práticas sociais de leitura e de escrita foram adquirindo importância à medida que a vida 

social e as atividades profissionais foram-se tornando cada vez mais centradas e dependentes 

da língua escrita, o que revelou a insuficiência de apenas alfabetizar, tradicionalmente, a 

criança e também o adulto. O sentido de alfabetização não era mais suficiente, havia uma 

necessidade de ampliar seu significado. Como consequência dessa necessidade, desenvolve-se 

o conceito de “letramento”, para destacar comportamentos e práticas de uso do sistema de 

escrita, em situações sociais em que a leitura e/ou a escrita estejam envolvidas.  

Soares (2004) afirma que devido ao fato de o conceito de letramento ser uma 

ampliação do conceito de alfabetização, esses dois processos têm sido confundidos e até 

mesmo fundidos. No plano pedagógico a distinção torna-se conveniente mesmo que os dois 

processos sejam reconhecidos como indissociáveis e interdependentes. Soares (2003) ainda 

afirma que alfabetizar e letrar são processos distintos, porém, interligados. 
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Para Marlene Carvalho (2005) “...alfabetizar é ensinar o código alfabético, letrar é 

familiarizar o aprendiz com os diversos usos sociais da leitura e da escrita.” (p. 65). A autora 

ainda afirma que usa a palavra alfabetização no sentido restrito de aprendizagem inicial da 

leitura e escrita, ou seja, a ação de ensinar e/ou o resultado de aprender o código alfabético, 

em outras palavras, as relações entre letras e sons. Soares, citada por Carvalho (2005), nos 

esclarece que “...é possível alfabetizar letrando, ou seja, podemos ensinar crianças e adultos a 

ler, a conhecer os sons que as letras representam e, ao mesmo tempo, com a mesma ênfase, 

convidá-los a se tornarem leitores, a participarem da aventura do conhecimento implícita no 

ato de ler.” (p.9). 

Soares (2004) conceitua alfabetização como a aquisição do sistema convencional de 

escrita e letramento como o desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso 

competente da leitura e da escrita em práticas sociais. Os dois se unem, pois o letramento só 

acontece depois da aprendizagem do sistema de escrita (alfabetização). A autora (2003) ainda 

considera que o letramento traz consequências políticas, culturais e econômicas, por exemplo, 

para indivíduos e grupos que se apropriam da escrita. Esta se torna parte importante de suas 

vidas como meio de expressão e comunicação em meio à sociedade. 

Pergunta-se, portanto, qual a diferença em ser alfabetizado e letrado. Uma pessoa 

alfabetizada conhece o código alfabético, sabe que sons as letras representam e são capazes de 

ler palavras ou textos simples, podendo não ter familiaridade com textos mais complexos. 

Pode também encontrar dificuldades para se expressar por escrito e não necessariamente é 

usuária a leitura e da escrita na vida social. Letrado é o alguém que se apropriou 

suficientemente da escrita e da leitura a ponto de usá-las com desenvoltura, com propriedade 

em suas atividades sociais e profissionais. Assim nos esclarece Carvalho (2005). Logo, 

entendemos que a alfabetização se torna uma prática insuficiente para a sociedade atual, por 

isso é necessário o letramento associado a esta prática. “Só recentemente passamos a enfrentar 

esta nova realidade social em que não basta apenas saber ler e escrever, é preciso saber fazer 

uso do ler e escrever, saber responder às exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz 

continuamente” (SOARES, 1998, apud CARVALHO, 2005, p.67). 

Soares (2003) esclarece que a alfabetização com seu conceito voltado à ideia dos 

métodos “tradicionais” se volta para o ensino direto e explícito, e o letramento, com seu 

conceito ligado à ideia do construtivismo, se volta para o ensino muitas vezes incidental e 

indireto, porque depende das possibilidades e motivações das crianças, bem como das 
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circunstâncias e contexto em que se realize a aprendizagem, porém ele também pode se dar de 

forma direta e explícita. Os processos e os objetos de aprendizagem da língua escrita, e as 

relações entre eles, evidenciam que privilegiar uma ou algumas ideias, subestimando ou 

ignorando outras, é um equívoco, ou seja, privilegiar apenas os métodos tradicionais ou 

apenas o construtivismo, apenas a alfabetização ou letramento é um descaminho no ensino e 

aprendizagem da língua escrita. Talvez por isso existam fracassos nesse ensino e 

aprendizagem, o caminho é a articulação de conhecimentos e metodologias, uma reinvenção 

da alfabetização. 

A criança alfabetiza-se, isto é, constrói seu conhecimento do sistema alfabético e 

ortográfico da língua escrita, em situações de letramento, por meio de interação com material 

escrito real.  Este alfabetizar letrando, ou letrar alfabetizando, pela integração e articulação 

das várias ideias do processo de aprendizagem inicial da língua escrita, pode ser o caminho 

para a superação dos problemas que vimos enfrentando nesta etapa da escolarização. 

(SOARES, 2004). 
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CAPÍTULO 4 

 

COMO BRASÍLIA APRENDEU A LER E A ESCREVER? 

 

4.1 A alfabetização nos primórdios de Brasília: situando as narrativas de professoras 

pioneiras  

 

Para contar um pouco da história dos primórdios da alfabetização em Brasília, me 

remeto principalmente as entrevistas de professoras pioneiras concedidas ao Projeto 

“Educação Básica Pública no Distrito Federal (1956-1964): Origens de um projeto inovador”. 

Em uma época de inovação e criação de uma nova cidade, Brasília ainda não tinha sido 

inaugurada, porém, necessitava de escolas e de uma educação de qualidade, conforme a nova 

proposta educacional com a educação integral de Anísio Teixeira. Para nos remetermos a essa 

época, as primeiras entrevistas a serem exploradas são as que foram realizadas, em diferentes 

épocas, com a professora pioneira Maria do Rosário Ávila de Bessa, já citada em outro 

capítulo.  

A primeira entrevista foi realizada em Brasília no dia 09/07/2008, teve duração de 1h e 

9 minutos e foi gravada em vídeo. Os entrevistadores foram os professores Francisco Heitor 

M. Souza, Cinira Maria Nóbrega, Maria Alexandra Rodrigues e Eva Waisros Pereira. Paulo 

Emilio Rodrigues Ferreira fez a transcrição, conferência e leitura final. Para a realização deste 

trabalhado foi analisada a transcrição desta entrevista. A segunda entrevista com essa 

educadora foi realizada também em Brasília na data 17/04/2012, teve duração de 1h e 5 

minutos e também foi gravada em vídeo. As entrevistadoras foram a professora Eva Waisros 

Pereira e a estudante, autora deste trabalho, Daylane Soares Diniz. Para a realização deste 

trabalho foi analisado o vídeo desta entrevista. A primeira entrevista foi realizada com o 

objetivo de coletar informações para o acervo da história oral do já mencionado projeto. Já a 

segunda entrevista foi realizada com o objetivo de adquirir mais informações, além daquelas 

que já se tinha para a elaboração deste trabalho e como consequência ampliação do acervo do 

projeto. 
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Posteriormente, aborda-se um momento em que Brasília já havia sido inaugurada, com 

um modelo de educação integral que se tornava exemplo para o país e com uma cultura de 

práticas escolares já existentes. Uma época em que repercutiu um modelo de escola integral e 

democrática, onde o ensino ainda era muito tradicional e mecanizado, porém, uma época onde 

se permitiu pesquisar, criar e inovar práticas e propostas de alfabetização.  Para nos remeter a 

essa época utilizamos as entrevistas da professora pioneira Ivonilde Farias Morrone, 

considerada nos primórdios de Brasília, pelas colegas, a “papisa da alfabetização”.  A 

primeira entrevista realizada com esta professora foi em Brasília no dia 29/08/1990 com 

duração de 1h e 2 minutos. Esta entrevista foi gravada em áudio e teve como entrevistadoras 

as professoras Wanda Cozzeti Marinho e Vera Lessa Catalão. A segunda entrevista foi 

realizada em Brasília no dia 22/05/2012, teve a duração de 1h e 25 minutos e foi gravada em 

vídeo. As entrevistadoras foram as professoras Eva Waisros Pereira, Maria Alexandra 

Rodrigues e novamente a autora deste trabalho, Daylane Soares Diniz. Para a realização deste 

trabalho foram analisados o áudio e o vídeo dessas entrevistas. A primeira entrevista realizada 

com Ivonilde Morrone teve como objetivo ampliar o acervo de história oral do projeto com o 

maior foca nas informações sobre a alfabetização em Brasília, já que esta professora pioneira 

é a grande referência deste assunto. A segunda entrevista buscou além de ampliar o mesmo 

acervo, obter maiores informações para a realização desta investigação histórica.  

Observaremos a seguir, através destas entrevistas, que a alfabetização de Brasília 

segue o fluxo de alguns momentos da história da alfabetização relatados anteriormente no 

capítulo 3, com as particularidades de um processo pioneiro e inovador.  

 

4.2 Memórias de uma professora pioneira 

  

Maria do Rosário Ávila Bessa foi uma professora pioneira de suma importância para o 

contexto alfabetizador na Nova Capital. Segundo consta no depoimento da referida professora 

(2008) Bessa veio para Brasília de Belo Horizonte com seu marido, que instalou o Serviço 

Jurídico da NOVACAP. Veio com uma filha pequena e só tinha 23 anos na época, em 1957.  

A primeira escola em que lecionou antes da inauguração de Brasília foi a Júlia Kubitschek, na 

Candangolândia. Começou a lecionar como alfabetizadora em uma turma com cinquenta 
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crianças filhas de operários, pessoas muito simples e com uma condição socioeconômica 

diferente. A professora afirmou:  

 

 

 

 

 

 

 

Realmente não devia ser fácil alfabetizar cinquenta crianças em uma mesma turma, 

quantidade que não é considerada adequada, sem condições totalmente favoráveis.  Segundo 

Carvalho (2005), ao alfabetizar uma turma numerosa nos deparamos com ritmos de 

aprendizagem variados e as experiências anteriores dos alunos com a leitura e a escrita 

também são diferentes. O curioso, é que a professora Bessa (2008) afirmou que todos desta 

turma foram devidamente alfabetizados. Questiono-me como esta pioneira conseguiu fazer 

isto. 

A professora Bessa (idem) diz que sua experiência era no método global de 

alfabetização, que podemos explicar através de Marlene Carvalho (2005) como um processo 

que valoriza a realidade do aluno e estabelece relações entre a escola e a vida social. Este 

método, parte da análise das partes maiores (texto, frases) para chegar às partes menores 

(palavras, sílabas), por isso também é chamado de analítico, por partir de análises. A referida 

professora foi alfabetizada por este método, através da cartilha: “O Livro de Lili” da autora 

Anita Fonseca, em Belo Horizonte. Esta era uma cartilha analítica e seguia o método global 

pelo processo de contos e historietas. As lições ou historietas possuíam histórias com sentido 

completo e as temáticas eram enriquecidas com as ilustrações. (OLIVEIRA, 2009). 

 Anita Fonseca se baseou no método de contos para escrever essa cartilha, segundo 

Lúcia Casasanta (citada por Carvalho em 2005) este método se divide em: fase do conto, fase 

da sentenciação, fase das porções de sentido, fase da palavração, fase da silabação ou dos 

elementos fônicos. Podemos perceber através dessas fases como este método parte do macro 

...todas essas crianças não eram tão fáceis de serem 

alfabetizadas porque não tinham um ambiente 

familiar muito adequado àquilo que se pretende com 

a alfabetização: experiência, convívio familiar, 

cultural, etc... a gente percebe isso pela linguagem, 

pelas experiências que possuem. Naquele tempo, os 

meios de comunicação não eram tão grandes, os pais 

não tinham aquela cultura.” (BESSA, 2008, p.4). 
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para o micro. “Em certos casos, faziam-se adaptações e mesclavam a prática tradicional de 

alfabetização do método silábico com os princípios do método global.” (MACIEL, 2000, 

apud CARVALHO, 2005, p.34). Segundo Carvalho (2005) Anita Fonseca foi aluna de Lúcia 

Casasanta, que foi uma importante professora do estado de Minas Gerais que defendia e 

propagava o método global de contos para a alfabetização. A cartilha que Anita Fonseca 

criou, O Livro de LiLi, com bases no ensinamento de Casasanta, foi usado com muito sucesso 

nas escola de Minas Gerais. Obervemos a foto 4 abaixo. 

 

Foto: IV 

 

 

Primeira página do Livro de Lili. Edição: 63. ed. Editora do Brasil (1961) 

Fonte: Internet 

 

Nos primórdios de Brasília havia uma orientação educacional por parte do INEP, 

porém, não havia uma orientação pontual para a alfabetização e nem um currículo a ser 

seguido. Assim, a professora Bessa (2008), conta que quando lecionou no Júlia Kubitscheck 

se baseou no currículo de seu estado e em suas experiências para ministrar aulas de 

alfabetização, ela fez uma adaptação do método global para o método eclético, se baseando na 
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“Cartilha de Lili” e modificando a mesma.  Ela acredita que a criança que tem mais 

dificuldade, aprende mais facilmente se der a ela um estímulo que seria primeiramente a 

compreensão do texto como é próprio dos métodos globais ou analíticos, e desse estímulo, se 

partir para as coisas mais simples, como a sílaba, que é próprio do método fônico (sintético), 

que segundo Carvalho (2005) parte da dimensão sonora da língua, ou seja, que as palavras 

além de poderem ter mais de um significado são formadas por sons que são chamados de 

fonemas. Para a professora Bessa, trabalhando qualquer um desses dois métodos (sintético ou 

global) separadamente, eles não irão representar muita coisa a criança, o ideal é mesclar os 

dois, daí surge a adaptação para o método eclético. Estamos aqui inseridos na década de 50, 

quase 60, em um momento onde os métodos sintéticos e analíticos competem entre si, mesmo 

existindo a mistura dos dois, os chamados métodos mistos. 

Como já foi citado, o Dr. Ernesto Silva dava bastante assistência as crianças com 

relação à alimentação, por exemplo. Bessa em seu depoimento (2008) afirma que esse 

cuidado com as crianças foi muito importante, pois muitas compareciam as aulas mal nutridas 

e quando passaram a se alimentar bem aprenderam mais depressa. A professora cita sua 

primeira turma no Júlia Kubitscheck com bastante entusiasmo, em uma experiência com o 

ensino da matemática, ela discorre:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu sei que consegui com essa turma muita coisa. Eu consegui 

fazer uma espécie assim de uma lojinha, em que eu simulava... 

tinha lápis, tinha caderno, tinha borracha... mas tudo assim, não 

para vender mesmo, porque nós não tínhamos nem dinheiro para 

isso. Então, nós simulávamos a venda e fazíamos, todo dia, um 

caixa: o que entrava e o que saía. Era muito interessante. E eles 

faziam direitinho. Eu fiquei muito impressionada, foi uma das 

experiências que mais me impressionaram, porque eles faziam 

tudo direitinho. As crianças mais pobres têm mais facilidade para 

matemática - porque elas lidam com dinheiro sempre - do que 

para a nossa língua mesmo. Mas eles todos foram alfabetizados. 

(BESSA, 2008, p.5-6). 
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Através dessa fala podemos perceber o quanto de fato a realidade social da criança 

interfere em sua aprendizagem. 

 Como inicialmente não havia currículo a ser seguido nos primórdios de 

Brasília, a professora pioneira (2008), afirma que cada professor seguia o currículo que 

achava melhor fazendo as adaptações que achassem necessárias, normalmente seguiam o 

currículo do seu próprio estado de origem. Havia então um resgate na cultura de práticas 

pedagógicas já vividas por parte dos professores pioneiros e essas práticas tinham um pouco 

de caráter tradicionalista, observamos isso pela época e pelos depoimentos de algumas 

professoras pioneiras que se encontram no acervo do projeto já mencionado. Como vieram 

muitos professores de Goiânia, o currículo do Goiás era muito utilizado. Também se usava 

bastante o currículo de Minas Gerais. As professoras que usavam o currículo do Goiás 

utilizavam muito o método silábico que segundo Mialaret (1976) o ensinamento parte de 

elementos mais simples, as sílabas, para posteriormente avançar para os mais complexos 

como as palavras e frases. Os alunos aprendem as famílias silábicas através da silabação. As 

de Minas Gerais utilizavam mais o global.  Assim concluímos que os métodos mais utilizados 

no início da alfabetização brasiliense eram o silábico e o global. Em meio as adaptações, por 

exemplo, usou-se o método eclético. Bessa (2008) nos conta que o fônico não era muito 

utilizado individualmente, pois, aparentemente quase ninguém sabia utiliza-lo, a professora 

afirma que é mais difícil lidar com ele. 

Depois de ministrar aulas no Júlia Kubitschek a professora Bessa foi dar aula na 

escola-classe 308 sul então integrada com a escola-parque que visa o objetivo da educação 

integral de Anísio Teixeira.  A professora comenta (idem) que não havia uma vinculação entre 

as professoras alfabetizadoras da escola-classe e as professoras da escola-parque (308 sul). 

Bessa disse que havia algumas conversas entre elas, porém, não era uma conversa sistemática 

estabelecendo um vínculo direto ou mesmo indireto entre escola-parque e o processo de 

alfabetização das crianças. Este vínculo devia ser explorado, pois de fato como concorda a 

professora, seria muito importante essa troca de experiências entre os professores de ambas as 

escolas para enriquecer e até facilitar a aprendizagem dos alunos. Realmente não era tão fácil 

realizar essa vinculação: “É o tipo da utopia. É utópico isso. Você atingir o utópico é muito 

difícil, mas ele é necessário. Mas lá, nessa fase, os professores acho que não tinham cultura 

para isso não. Tinham formação profissional, mas cultura não possuíam.” (BESSA, 2008, 

p.34).  
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Voltando-nos as práticas de estímulo a alfabetização de crianças da primeira escola-

parque (308 sul) recorre-se a entrevista da aluna pioneira Cláudia Alves Pereira realizada em 

2005. Destaca-se a fala da entrevistada:  

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se a importância que a educação integral teve na história desta aluna pioneira 

e também como se dava os estímulos à escrita e a leitura, que além de muitas outras 

atividades, eram trabalhadas na escola-parque. Cláudia (2005) afirma que o resgate a Anísio 

Teixeira é uma necessidade para que todos possam entender a importância da educação 

integral para que a mesma seja desenvolvida, já que sem educação “não seremos nada”. “Eu 

acho que se hoje eu tenho um sentido, um princípio democrático dentro de mim, um princípio, 

vamos chamar, multidisciplinar, devo a escola-parque, a educação integral. Na verdade, eu 

aprendi isso, eu fui testada nesses poucos dois anos.” (PEREIRA, 2005, p.22). A escola-

parque tinha um importante papel na formação integral dos alunos, pois na mesma eram 

oferecidas diversas atividades multidisciplinares, para a criança poder desenvolver suas 

potencialidades. Aconteciam aulas de leitura e escrita, onde as professoras e as crianças 

contavam histórias, onde as crianças criavam e escreviam histórias. As crianças 

desenvolviam-se como leitoras e escritoras, num contexto lúdico, e assim iam sendo 

alfabetizadas também pela escola-parque. 

Retomando a entrevista da professora Bessa (2008), ela conta que uma de suas 

melhores práticas como alfabetizadora, era de contar histórias e de dramatizá-las. Esta prática 

é essencial para o processo de alfabetização, contar histórias é uma arte, contar e encantar é 

uma maneira de fazer com que a criança tenha gosto pela leitura desde a alfabetização. “Ouvir 

A escola-parque, para mim, é símbolo e sinônimo de uma visão ampla 

de mundo, onde eu pude descobrir todas as minhas potencialidades. 

Ah, redação... a gente escrevia histórias, não é? Então, todas essas 

coisas foram trabalhadas, exercitadas, nos poucos dois anos que eu 

pude passar pela escola-parque. E é uma experiência inesquecível. E a 

gente tinha aulas de leitura, histórias, havia uma professora que 

contava histórias, e nós também contávamos histórias; era aula, vamos 

dizer, de leitura, que a gente chamava. (PEREIRA, 2005, p.3). 



59 

 

 

historias é uma experiência agradável e proveitosa, sob diversos pontos de vista. Mesmo que, 

eventualmente, alguma palavra ou frase não seja compreendida pela criança, o importante é 

que ela seja capaz de seguir o fio da historia, que a leitura lhe de prazer, que a faça pensar, 

faça sonhar. Esta é a maior riqueza da literatura infantil.” (CARVALHO, 2005, p.88) 

Bessa também trabalhou com o método global para alfabetização quando lecionou na 

308 sul só que desta vez utilizou a cartilha “Os três porquinhos” da autora Lúcia Casasanta de 

Belo Horizonte. Nessa cartilha a autora usa o método de contos e historietas, parte de um 

conto bastante conhecido, transformando-o em treze lições onde o uso de diferentes 

vocabulários é explorado. Essa cartilha faz parte da coleção As mais belas histórias, e foi 

bastante utilizado, principalmente nas décadas de 50 à 90 em Minas Gerais.  Bessa (2008) 

afirma que os métodos predominantes na época em que trabalhou na escola-classe 308 sul 

eram o global e o eclético e ainda que as crianças da 308 sul eram mais fáceis de serem 

alfabetizadas, pois elas tinham um contexto social diferente, eram filhas de funcionários do 

Banco do Brasil, pais com ensino superior. Reflito sobre a influência que o nível de 

escolaridade dos pais tem no aprendizado de seus filhos. O contexto social em que a criança 

vive, as experiências que elas vivenciam, esses fatores influenciam consideravelmente em sua 

aprendizagem. “Você se pode retirar da criança tudo aquilo que ela traz... você pode 

acrescentar.” (BESSA, 2012) 

Bessa (2012) conta que ficou pouco tempo lecionando na primeira série e logo se 

tornou diretora da escola- classe 308 sul no lugar da professora Stella dos Guimarães. 

Passando para o momento em que foi diretora, Bessa comenta sobre a liberdade de escolha 

que as professoras tinham com relação à utilização dos métodos de alfabetização, ela diz que 

sempre havia planos de aulas entregues pelas professoras, mas havia liberdade, e de fato dava 

certo. Sobre esta época ela elogia todas as professoras dando ênfase a uma professora em 

especial, Julieta Gonçalves dos Reis que tinha o apelido de Lili, diz que foi a melhor 

alfabetizadora que já viu, ela tinha um jeito especial e único de alfabetizar, fazia uma mistura 

segundo a entrevistada. Logo entendemos então que a professora Lili também utilizava o 

método eclético. Através dessas falas desprende-se uma opinião interessante da professora:  
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Essa foi uma realidade que a professora constatou quando visitava os outros estados, 

como técnica do MEC após aposentada. Ela diz que percorreu o Brasil inteiro e viu muito 

professor trabalhar. Carvalho concorda com a opinião da professora Bessa: “...já não se espera 

que um método milagroso seja plenamente eficaz para todos. Tal receita não existe. A maioria 

das professoras experientes cria seu próprio caminho... adapta, cria e inova a prática.Há lugar 

para a invenção e criatividade, pois não são apenas as crianças que constroem o 

conhecimento” (CARVALHO, 2005, p.17) 

Recorrer ao passado para aprimorar o presente é uma ação válida, observamos nas 

escolas atuais, especialmente nas particulares, uma obrigação de o professor trabalhar um 

determinado método que é o imposto pela escola, e os superiores da mesma esquecem que o 

professor tem afinidade com determinado método e pode não saber lidar muito bem ou até 

mesmo não acreditar na eficácia daquele método imposto, daí surgem os fracassos escolares, 

não só por culpa do aluno ou do professor mas também da instituição. Nos primórdios de 

Brasília observamos o companheirismo entre o corpo docente da escola, a confiança que os 

superiores tinham nos professores, afinal todos estavam ali para cumprir um bem maior. O 

resgate deste companheirismo é necessário nos dias atuais. É surpreendente um episódio que a 

professora Bessa (2008) conta que prova o que acaba de ser dito, episódio este que 

infelizmente não observamos com facilidade nos dias de hoje.  Houve uma briga entre 

crianças na escola onde uma se machucou, nada de muito grave, mas o pai reclamou e foi a 

polícia dar queixa da professora. Bessa conta que defendeu a professora de todas as maneiras 

possíveis, que infelizmente ninguém respeita professor e que uma atitude dessas é 

desmoralizar um professor, atitude que ela não admite. 

A professora entrevistada (2008), relata que após ter sido diretora teve a experiência 

de produzir juntamente com Ana Bernardes, Ivonilde Morrone e outras companheiras de 

várias áreas, o primeiro currículo da escola primária do Distrito Federal. Esse currículo foi 

...porque eu acho assim, alfabetizar... cada professor 

deve escolher o método que acha que, com ele, vai 

dar certo, e que tem mais experiência nele. Na minha 

opinião, é assim... cada professor, que tem o seu 

método, a gente não pode substituir, de jeito nenhum. 

Você tem que aceitar aquele método que, para ele, é 

o mais eficiente e que, através dele, é que esse 

professor alfabetiza melhor. (BESSA, 2008, p.24).   
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baseado em uma pedagogia mais moderna, em uma época onde a criança se tornava o centro 

da aprendizagem. A professora Ivonilde Morrone era quem coordenava o trabalho e foi criado 

um currículo completo, considerado muito bom para época. Foi o primeiro currículo que a 

alfabetização voltada para crianças recebeu. A professora Bessa (2012), conta que também 

deu orientações a Clínica psicopedagógica por volta de 1969. Essa foi a primeira iniciativa do 

ensino especial aqui em Brasília, o primeiro auxilio que as crianças com necessidades 

especiais receberam, as crianças que eram atendidas nessa clínica além de problemas 

psicológicos, tinham problemas neurológicos. A professora diz ainda que foi uma época 

muito interessante, as crianças eram acompanhadas por neurologistas e por psicólogos. A 

orientação que os professores que trabalhavam com essas crianças recebiam, era bem simples 

e clara.  

 

 

 

 

 

A cartilha que a professora Bessa criou para alfabetizar crianças com necessidades 

especiais também seguia o método eclético.  

Em sua entrevista de 2012, Bessa enfatiza que todos seus trabalhos realizados, todas as 

criações e adaptações eram feitas para as crianças daquela época, pois estas tinham um outro 

tipo de orientação familiar, eram crianças mais “puras”, diferentes das de hoje em dia. Sem 

dúvida a sociedade muda, evolui, e a educação deve ser adaptada a essas mudanças e tentar 

amenizar as mudanças que de certa forma refletem em algo ruim.  

Bessa (2012) declara que sempre gostou muito de ser professora, porém devido ao 

baixo salário, fez o concurso do Tesouro nacional e foi ser auditora. Em uma breve conclusão 

sobre a alfabetização nos primórdios de Brasília, Bessa discorre:  

 

 

Era uma orientação assim quase que... os professores 

faziam quase que uma reprodução do que a gente escrevia, 

aliás, orientava. Mas foi uma cartilha muito simples, muito 

despretensiosa, baseada só nas experiências que as crianças 

tinham naquela época, que era circo, família, papai e 

mamãe, aquelas coisas. Apesar das crianças serem grandes 

– serem mais velhas – elas ainda tinham muita necessidade 

desse tipo de experiência. (BESSA, 2012). 
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“A história da educação de Brasília é muito complexa e muito bonita, na alfabetização 

tivemos várias pessoas importantes como Helena Reis, Ivonilde Morrone, Maria Alice, Ana 

Bernardes...” (BESSA, 2012). A professora Bessa foi, sem dúvidas, uma das professoras 

pioneiras de maior importância no contexto da alfabetização do Distrito Federal. Levando em 

consideração a experiência que tinha como professora e também como aluna, esta pioneira 

reinventou métodos e cartilhas para alfabetizar os pequenos pioneiros que aqui viviam. 

Observamos a sua tamanha dedicação no momento em que assumiu uma turma com cinquenta 

crianças, sem um contexto favorável, e todas foram alfabetizadas. Se hoje em dia professores 

tivessem metade da força de vontade que essa professora tinha, a educação seria diferente. 

 

4.3 A “papisa” da alfabetização 

 

Neste tópico me remeto à história oral mais significativa para a realização deste 

trabalho de pesquisa, a da “papisa” da alfabetização, como era chamada a professora Ivonilde 

Morrone na época dos primórdios de Brasília por suas colegas de trabalho. Baseada nas 

entrevistas que foram realizadas em 1990 e em 2012, discorro sobre as experiências e os 

feitos da protagonista da história da alfabetização dos primórdios de Brasília com sua 

referência ímpar para o tema. Ivonilde Morrone nasceu em Urutaí - GO e é professora desde 

seus 17 anos na cidade de Anápolis. Sua formação consiste na Escola Normal e em cursos de 

especialização na área de alfabetização. Lecionou em todas as séries iniciais do ensino 

fundamental inclusive na alfabetização.  

Eu achei o seguinte: no início de Brasília as coisas 

funcionavam muito bem, o doutor Ernesto se dedicou 

profundamente à educação naquela época; era o único que se 

dedicava à educação o doutor Ernesto Silva. Porque eu acho 

que as coisas... e a gente teve muita liberdade. A gente ia 

muito pela intuição e pelo que a gente sabia, pela formação 

que a gente trouxe... alfabetizar não é muito fácil não. A 

criança que tem facilidade, ela aprende sem professor. Mas a 

criança que tem assim... que é mais lenta, ela necessita de 

professor.” (BESSA, 2008, p.38-39).  
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Conforme Ivonilde Morrone (1990), entre seus cursos de especialização está um no 

INEP que foi realizado no Rio de Janeiro com a professora Juraci Silveira, que era uma 

importante autora de cartilhas de alfabetização da época. A professora nos conta que foi neste 

curso que iniciou seu grande amor pela alfabetização. Fez também o PABAEE (Programa de 

Assistência Brasileiro Americano ao Ensino Elementar) em Belo Horizonte. O PABAEE era 

um programava com cursos pedagógicos internacionais que vieram dos Estados Unidos com 8 

horas diárias. A professora de Ivonilde foi Magdala Lisboa Bacha. Esta estava lançando “o 

presente”, este pré-livro foi desenvolvido em Belo Horizonte e baseado na metodologia global 

de contos dos Estados Unidos, abordado no PABAEE, assim como as cartilhas citadas 

anteriormente de Lucia Casasanta e Anita Fonseca. Morrone (1990) diz que trouxeram para 

Brasília em 1961 “O presente” e dá destaque ao uso desse pré livro aqui em Brasília. “O 

presente” conta a história de um casal de irmãos que ganha carneirinhos, era um conto 

dividido em diversas páginas com pequenas frases que se repetiam, as frases eram destacadas 

para as crianças para posteriormente fazer-se as decomposições em palavras e sílabas. Este 

pré-livro foi uma ideia inovadora para a alfabetização no DF.  

Segundo Morrone (1990), no PABAEE trabalhava-se com uma metodologia 

americana para a alfabetização, era o método global de contos, já citado anteriormente, porém 

este era apresentado de uma forma mais simplificada do que foi trabalhado na cartilha “O 

livro de Lili”, por exemplo. Começava-se a ter uma visão menos global chegando mais a 

composição do texto. Via-se este curso como a descoberta de uma nova metodologia, uma 

nova “técnica” de aprendizagem, em uma época onde o ensino ainda era muito mecanizado, 

onde a metodologia era o grande enfoque da educação, até mais do que o aprendiz. Em sua 

entrevista de 2012 a professora Ivonilde diz que o PABAEE foi uma inovação e a melhor 

experiência pedagógica que teve até a época. Observação importante que a professora faz do 

PABAEE é sobre a mudança que o mesmo causou no comportamento pedagógico em sala de 

aula, antes não havia comunicação oral entre os alunos e perceberam que esta comunicação, 

dentro de um certo limite, é importante para o desenvolvimento da criança. Trouxeram esta 

ideia via PABAEE para Brasília, as crianças passaram a fazer rodinhas no chão em volta da 

professora para se comunicarem.  

Depois destes cursos Morrone (1990) conta que supervisionou o ensino da 

alfabetização em Anápolis. Teve experiência em jornadas pedagógicas pelo estado de Goiás, 

aonde um grupo de professoras ia de cidade em cidade no interior do estado fazer o 

treinamento de professores. Em 1960 já com uma ótima formação e experiência como 
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professora, Ivonilde veio para Brasília, pois prestou o concurso para lecionar aqui. Segundo a 

professora o concurso era composto por uma prova bem ampla e uma entrevista com um 

psicólogo. Ela diz que o que a motivou foi a vontade de trabalhar na capital federal com novas 

experiências de ensino e pela melhoria salarial. Chegou a Brasília e foi lecionar no Júlia 

Kubitscheck, porém só permaneceu três meses lá e foi ser vice-diretora da escola classe 308 

sul. Foi vice-diretora da já citada Maria do Rosário Bessa, e com a saída da mesma por 

licença a maternidade, Ivonilde assumiu a direção da escola. Em sua entrevista de 2012, 

Ivonilde confirma o que a professora Bessa disse, que logo no início de Brasília era bastante 

utilizado o método sintético (silábico) e o método analítico (global) e diz que obervou alguns 

fracassos. Conta também que a escola-classe 308 sul foi a primeira escola com participação 

democrática das crianças, havia eleições dentro da escola, comícios, discursos. Havia uma 

administração participativa, as crianças participavam das reuniões. Os pais iam à escola no 

período da noite para fazerem algumas atividades como construir brinquedos e também 

participavam de reuniões. Vemos neste depoimento resultado da proposta de educação 

integral de Anísio Teixeira. 

Observemos que a professora Ivonilde praticamente não assumiu a regência de turma 

aqui no Distrito Federal, trabalhava mais com a orientação de professoras e nos conta que 

tinha facilidade para isso, e também tinha bastante contato com as crianças, pois como ela 

mesma esclarece: “...eu nunca fui de gabinete... sempre tive contato com as crianças, eu 

trabalhava com elas”. (MORRONE, 1990). Ainda segundo a entrevista desta professora 

pioneira (1990), para fazer orientações, por volta de 1962, reuniam-se as professoras 

alfabetizadoras na Escola Parque da 308 sul. As professoras se reuniam toda semana para 

receberem um treinamento sobre o método baseado na cartilha de Magdala Lisboa, “O 

Presente”, e traçarem as linhas gerais do trabalho de alfabetização. Permaneceram apenas um 

ano com esse metodologia da cartilha “O Presente”, a metodologia simplificada de contos e 

ao final obtiveram sucessos e fracassos. Ivonilde acompanhava o trabalho de cada professora 

em sala de aula.  Ela destaca que a equipe de alfabetizadoras era muito unida. Quando alguma 

precisava faltar outra ia substituir onde fosse, nunca era necessário arranjar uma substituta 

fora da equipe. Cita ainda que os professores da época não reivindicavam salários como os de 

hoje e que os mesmo tinham muito compromisso com o magistério.  

  Ivonilde Morrone permaneceu um ano na escola 308 sul e foi para os Estados 

Unidos fazer aperfeiçoamento em didática da alfabetização, seguindo os universais 

linguísticos, e em outros temas. Naquela época, na década de 60, havia muita influência da 
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metodologia de outros países na educação do Brasil, principalmente dos EUA. Segundo 

Morrone (1990): “Havia uma importação de ideias e uma adaptação muito suave das 

mesmas”. Quando voltou para Brasília, trabalhou um ano na Escola Normal com didática da 

linguagem e depois trabalhou como diretora da escola de aplicação. Sua preocupação era 

implementar a técnica de alfabetização já que eram os métodos e as técnicas a essência do 

ensino segundo a compreensão dominante à época. Após voltar dos EUA, também fez o curso 

de letras na Universidade de Brasília. 

Morrone (1990) relata que foi a primeira supervisora de ensino de Brasília na área de 

alfabetização. Posteriormente trabalhou na supervisão de ensino na gestão de Ana Bernardes. 

Ivonilde com sua equipe de supervisão que era a de linguagem (comunicação e expressão) foi 

até a invasão de IAPI localizado próximo a Candangolândia onde hoje se encontra o museu da 

memória candanga “...um lugar infinitamente pobre e infinitamente sem pedagogia” 

(MORRONE, 1990). Nesta invasão perceberam carência no ensino. Ivonilde conta que 

juntamente com sua equipe entrou em todas as salas de alfabetização, e em uma dessas salas 

pediu para a professora mostrar como era feito seu trabalho. A professora escreveu frases no 

quadro, lia e as crianças repetiam, mas o que a professora não percebia é que as crianças na 

verdade não estavam e nem sabiam ler nada, estavam apenas repetindo. Por essa professora 

era usado o método silábico. 

A partir desta cena pobre em termos de ensino, Ivonilde teve a consciência de que algo 

devia ser feito em termos de metodologia, pois naquela época a professora ainda pensava que 

com uma boa metodologia poderia resolver o problema do alfabetizando se o professor tivesse 

uma boa orientação. Ivonilde cria então por volta de 1963/64 a cartilha “Ataliba”, pautada, 

segundo ela, no método eclético (ou misto, que estavam sendo muito valorizados na época).  

Segundo Morrone (1990), esta cartilha foi muito utilizada e acredita-se que é até hoje. Mais 

de 200 mil crianças foram alfabetizadas com ela. Foi publicada 37 edição com 5.000 

exemplares cada uma. Além da cartilha “Ataliba” existiam outras cartilhas que eram 

utilizadas na época, funcionava como livre escolha. As professoras podiam escolher. Ivonilde 

publicou também o livro “Fantasia” de leitura intermediaria que teve 36 edição com 5000 

exemplares e foi publicado em outros estados.   

Com estas publicações a “papisa” explica (1990) que não queria uma simples mistura 

de métodos, queria pegar o melhor de cada método/técnica de alfabetização. “Ataliba” era 

focada na sílaba, algo bem mais concreto do que a “leitura de frases”, a frase era apenas um 
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pretexto, uma auto identificação do personagem. A cartilha começava com o Ataliaba se 

apresentando: “eu me chamo Ataliba.” E a partir daí as crianças em roda também iam se 

apresentando, substituindo o nome Ataliba por meio da revelação de seu próprio nome, em 

um processo de comunicação envolvendo ativamente o grupo. 

 Foi escolhido o nome Ataliba pela amplitude de sílabas que podem ser trabalhadas 

com esta palavra, substituindo letras, como por exemplo: “ta e “li”, daí trocavam-se as vogais 

“ti” e “la” e assim iam aparecendo várias sílabas e sons. Faziam-se as divisões silábicas e 

chegavam-se aos fonemas. Reconhecia-se também letra maiúscula e minúscula. Era 

trabalhado muito a linguagem oral,  a escrita era trabalhada com o registro que as professoras 

faziam das criações dos alunos em forma de textos.  

Essa criação por parte das crianças nos remete a pedagogia de Freinet, que estimula 

justamente a criatividade por parte dos alunos, estes são livres para criar e se desenvolverem. 

Morrone (2012), diz que esta pedagogia aparece de forma subjetiva, era algo que partia da 

intuição dela própria, pois, de fato a professora revelou não ser grande conhecedora desse 

autor. Os alunos posteriormente liam os registros feitos pelas professoras e eram capazes de 

identificar suas contribuições para aquele texto. Nesta época, pela primeira vez, as crianças 

começaram a trabalhar com material concreto. Recebiam as frases em um papel e recortavam 

as palavras das frases, fazendo o reconhecimento daquelas. As crianças também recebiam as 

palavras e as sílabas em papéis, com as sílabas montavam a palavra com o auxílio da palavra 

global e depois os fonemas eram apresentados e criava-se outras palavras com condução das 

professoras, e estas também eram conduzidas ao trabalho que tinha de ser realizado.  

Com estas novas criações da professora Ivonilde, os bons resultados começaram a 

aparecer, ela diz que foi uma época áurea. Morrone (1990) enfatiza que se modificou primeiro 

o comportamento das professoras, elas aprenderam rapidamente a aplicar a metodologia com 

o Ataliba e “encontraram o caminho para trilharem”, e as crianças iam se alfabetizando e 

entendiam que eram capazes de ler e escreve.  As professoras tiravam tudo em matéria de 

criatividade na linguagem escrita das crianças. Ivonilde (2012), narra episódios em que as 

crianças eram levadas para fora da sala de aula, pois era importante viver num mundo sem 

paredes no caso as paredes da escola. As crianças tendo contado direto com o mundo podiam 

ver o que lhes chamavam mais atenção.  
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Em um lugar de pobreza rica, em meio ao matagal, ao cerrado, as crianças sentavam 

onde queriam e bem atrás as professoras sentavam também. As crianças escreviam sem sofrer 

interferências das professoras. Escreviam a vontade, maravilhas sobre o céu, sobre o matagal. 

Após, cada criança expunha o que havia criado. (Observamos novamente a presença da 

pedagogia de Freinet, ainda mais forte com a criação das crianças baseadas em suas 

experiências). Com as poças de lama da invasão do IAPI surgiam poemas criados pelas 

crianças. Ivonilde conta que um dia ao passar por uma poça de lama as crianças viram uma 

borboleta amarela voando e estas converteram a cena em um poema, a partir do momento em 

que as professoras conseguiam captar aquele momento poético às crianças passaram a 

conhecer a poesia naquele humilde lugar. É fundamental as professoras caminharem ao lado 

de seus alunos para que a aprendizagem ocorra de maneira suave.  “As crianças loucas pra 

aprender, o caminho não é mostrado pra elas, e quando a criança mostra o caminho que ela 

quer seguir a professora não tem condições de perceber e de andar um pouquinho atrás dela 

ou ao lado dela para ajudá-la a caminhar”. (MORRONE, 2012). De fato falta sensibilidade em 

muitos professores, esses não tem a capacidade de perceber as necessidades e as capacidades 

que seus alunos têm, o que prejudica totalmente o processo de ensino e aprendizagem. 

Por volta de 1963 ocorreu uma efervescência de metodologias em todas as áreas, 

foram criados em todos os pontos estratégicos do DF escolas experimentais onde se faziam 

verdadeiros shows de demonstrações de técnicas em diversas áreas.  Houve ótimos resultados, 

na área de linguagem (comunicação e expressão) em que a professora Ivonilde estava 

inserida. Foram criados livros com histórias escritas pelas crianças de diversas idades. 

Posteriormente, Ivonilde com uma equipe que era formada por Vicente Pereira de Souza, 

Celiane Curato Carvalho, Serafine, passaram a pesquisar tudo sobre alfabetização, as 

variáveis que interferiam na mesma não só metodologias, a partir deste momento a professora 

começa a ter a percepção de que não apenas a metodologia é importante, ela começa a 

caminhar junto com a evolução da alfabetização na história. Ivonilde começa a pesquisar a 

pedagogia de Freinet, mas percebeu que esta não servia para o ensino em massa e nem para 

grande população de professoras alfabetizadoras, pois se precisava entender inteiramente a 

metodologia e a língua.  Pesquisaram sobre o alfabetizador, a família o sistema de ensino e, 

sobretudo o alfabetizando. Esta pesquisa chamava-se projeto ABC. (MORRONE, 1990) 

Depois de uns 3 anos o grupo se dissolveu e Ivonilde formou outro grupo para 

continuar as pesquisas com Gecilda Padilha que era psicóloga, com a professora Ione, 

professor Luiz Pasquali também psicólogo e especialista em pesquisa educacional e o 
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Professor Serafine. Foi cedida a esse grupo, pela secretaria de educação, a escola 1 do Núcleo 

Bandeirante para se realizar as pesquisas. Segundo Morrone (2012), era uma escola plantada 

na miséria, “era um lugar paupérrimo, atendia as crianças da Vila Divinéia, era tão pobre, 

pobre de bens, pobre de espírito, pobre de tudo. As mães dessa vila acorrentavam os filhos ao 

pé da mesa para irem trabalhar, as crianças viviam de cócoras, não conheciam o próprio 

corpo.” (MORRONE, 2012). A professora disse que nunca tinha visto esse tipo de pobreza, 

uma pobreza sem auto identidade, as pessoas não lutavam por melhorias, era um local sem 

esperança. Em homenagem as crianças que viviam nesse lugar, a própria professora Ivonilde 

escreve um poema: “Quem sou? Por que sou? Como sou? Que espaço ocupo desse espaço que 

eu não sei o que é? O meu nome é fome. Apelido José.”(idem).  

 Conforme Morrone (2012), no início essas crianças iam a escola só para comerem, 

mas com o passar dos dias a fome intelectual se tornou maior. O grupo de pesquisa observou 

muito perfil dessas crianças, do aluno que se alfabetiza, qual o conhecimento que essa criança 

tinha do mundo e de si mesmo. Era necessário conhecer o ponto de chegada da criança. Esta 

ênfase era bastante importante para época. Utilizaram a teoria de Pierre Vayer na linha de 

psicomotricidade, “...a educação psicomotora é uma ação pedagógica e psicológica que utiliza 

os meios da educação física com o fim de normalizar ou melhorar o comportamento da 

criança.” (VAYER, 1986 apud, FONSECA 2004 p. 27). Aplicaram uma bateria de testes já 

existentes para determinar o perfil de entrada do aluno no bloco de alfabetização (neste bloco 

estava inserido o atual 1º, 2º e 3º ano). Na década de 60, estavam na época dos testes, Gecilda 

que era a psicóloga do grupo de pesquisa foi a encarregada dos testes, ela selecionou testes 

entre o universo que já existia. Com relação a testes, Mialaret (1976) afirma que existem 

condições gerais que se devem realizar para que uma criança possa aprender a ler em boas 

condições assim como existem perigos para uma aprendizagem demasiado precoce, como já 

citamos anteriormente. 

Ivonilde (2012) contou que posteriormente a aplicação de testes com as crianças foi 

muito criticado, porém era o que se dispunha na época. Utilizaram o teste de Alfred Binet que 

segundo Rosset e Oliveira (2009), o principal objetivo foi o de criar um instrumento que 

possibilitasse a identificação do perfil cognitivo dos alunos que necessitavam de ajuda 

especial. Binet sugeria que quando o aluno apresentasse resultados prejudicados na escala de 

inteligência isso poderia evidenciar uma necessidade de maior intervenção dos professores 

para facilitar a aprendizagem desse mesmo aluno.  
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O responsável pelos dados estatísticos do grupo foi o professor Pasquali. A bateria de 

testes foi montada com item de diversos testes e assim era feito o chamado teste de prontidão 

da criança. Apesar de criticado e de não ser a melhor maneira para se determinar o perfil de 

aprendizado dos alunos os resultados dos testes foram corretos, as crianças que não iam muito 

bem nos testes tinha maiores dificuldades de aprendizagem e vice-versa. 

A entrevistada (1990), afirma que a principal descoberta da pesquisa foi o nível de 

prontidão da criança. Com a comparação entre os resultados que as crianças obtinham nesses 

testes e o resultado final da alfabetização, chegaram a conclusão de que a criança que estava 

abaixo do ponto médio do perfil de prontidão, era difícil se alfabetizar em um ano, precisava 

de um tempo maior. Dividiu-se as crianças em grupos, sem importar a idade cronológica, 

prática que observamos no Centro Educacional Carneiro Ribeiro da Bahia. Jamais as crianças 

sabiam sobre a divisão dos grupo, elas eram reconhecidas, pelas professoras que tinham. As 

crianças que estavam no grupo um, abaixo do nível de prontidão, precisavam de uma 

dinâmica docente especial. Após observações perceberam que a linguagem corporal era 

facilmente percebida por estas crianças com dificuldade, trabalharam então o corpo da criança 

e a expressão corporal, psicomotricidade e a frase dramatizada. Daí surgiu a metodologia 

concreta criada por Ivonilde Morrone, que era toda baseada no corpo da criança. As palavras 

introduzidas a criança, nomeavam parte do corpo, por exemplo: a partir da palavra olho, a 

criança descobre pra que serve o olho, como fazer a higiene do olho, o que se pode fazer com 

o olho, a letra “o” e palavras parecidas com olho. A criança percebia o olho, ia até o espelho 

ver o olho, o espelho era posto em uma sala preparada exclusivamente para se trabalhar a 

psicomotricidade, com o chão liso, figuras geométricas e um círculo no meio da sala que era 

transformado em letra “o” cursiva com uma fita. A criança assim descobria o que se parece 

com o olho e assim ela aprendia a palavra olho, suas sílabas, letras e sons. 

As crianças também descobriam as diferenças entre seu corpo e o do colega. Era a 

primeira vez que aquelas crianças da Vila Divinéia estavam se olhando no espelho, tinham 

muita dificuldade em reconhecer o próprio corpo e também com sua auto-identificação, pois 

não gostavam de seus próprios nomes. Era um público realmente difícil de ser trabalhado, 

com poucas experiências de vida para ajudar em suas aprendizagens, por isso era melhor que 

se trabalhasse com o concreto. Também se utilizava no método concreto a musicalidade para 

expressão corporal. Todo o conceito que a criança devia aprender estava relacionado ao corpo 

(horizontalidade, verticalidade, perto, longe, em cima, em baixo) as crianças trabalhavam 
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primeiro o plano horizontal, depois o plano onde elas ficavam sentadas e depois o vertical 

como funciona na teoria de Vayer. (MORRONE, 1990). 

Quanto a introdução da frase, Ivonilde (1990) explica que a professora falava no 

ouvido de uma criança uma cena e esta tinha que dramatizar aos colegas, os mesmos 

adivinhavam a cena e a professora a escrevia no quadro e a partir daí a decodificava. A maior 

dificuldade dessas crianças era de passar de um raciocínio para o outro (tinham um distúrbio 

de percepção). Por exemplo, a criança se concentra no todo, do todo ela não vai aos pedaços e 

dos pedaços ela não vai ao todo. Não existe uma passagem rápida da dedução para indução. 

Trabalhava-se as porções das palavras, fonemas, grafemas. Conseguiram com a metodologia 

concreta um grande sucesso, pois essas crianças que eram limítrofes de ensino especial, ao 

final de três anos estavam todos lendo e escrevendo. Na época era chamado de bloco de 

alfabetização indivisível, três anos para se concluir o processo de alfabetização. Mas as 

crianças não ficavam retidas na primeira série durante três anos, ela avançava para as outras 

séries, mas ainda estavam dentro do bloco de alfabetização. Além do grupo um, existia o 

grupo dois e o três, um estava abaixo do nível de prontidão, outro estava abaixo deste, e o 

último estava acima do nível de prontidão. Com os dois grupos que estavam abaixo do nível 

de prontidão, se trabalhou a metodologia concreta. Porém com o grupo que tinha maior 

dificuldade, era focado os fonemas, as crianças compunham palavras, textos e ao final do ano 

estavam lendo e escrevendo muito bem de acordo com suas capacidades. 

Remetendo-nos as crianças que estavam acima do ponto médio do nível de prontidão, 

a entrevistada (1990) diz que queria tirar o máximo delas e então cria-se a metodologia 

vivencial. Trabalhou-se nessa metodologia a expressão corporal e o contexto frasal, retirado 

de um vivencia das crianças. Elas vivenciavam uma cena e aquilo que a criança descrevia 

sobre a cena se tornava uma frase. Com várias frases se construíam textos.  As frases depois 

eram decompostas. As crianças percebiam a estrutura frasal (sujeito, predicado e 

complemento) sem isso ser dito a elas claramente. Quando se analisava as sílabas, em vez de 

se trabalhar as famílias das silábicas, era feita uma estimulação para que a criança tivesse uma 

consciência da composição da sílaba. Ivonilde afirma (2012) que não concorda com a 

utilização das famílias silábicas no processo de aprendizagem. As crianças posteriormente 

percebiam a importância da vogal como ápice silábico e consoante, pois percebiam dois sons. 

A escrita era aprendida simultaneamente, trabalhavam com contos que os alunos mesmo 

ditavam e a professora escrevia. As crianças criavam o tempo todo. As artes estavam muito 

envolvidas no processo de aprendizagem, música, danças, poesias, poemas, artes plásticas. 
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Essas crianças ao final de dois anos do bloco de alfabetização estavam todas alfabetizadas. 

Percebo que era um método que prescindia de qualquer material prévio, tudo partia da 

vivência das crianças e do cuidado e sensibilidade das professoras em terem as percepções das 

criações de seus alunos, de permitirem que eles se expressassem.  

A professora (1990) afirma que as crianças tinham a liberdade de errar, escreviam 

muito e nem todas as histórias criadas eram corrigidas pelas professoras, as que eram 

trabalhadas com as crianças eram que elas próprias consideravam as melhores. As professoras 

pegavam essas historias sentavam com as crianças e reforçavam a ideia de que realmente 

aquela historia era muito boa e pedia permissão para fazer sugestões e correções na historia 

para o aluno, o criador. Ivonilde tinha um enorme cuidado quanto ao erro, ela conta que 

professoras sob suas orientações jamais faziam correções com caneta vermelha e as correções 

não eram feitas por elas, e sim pelos alunos, em uma folha extra a professora escrevia a 

palavra que eventualmente estava errada e a criança a corrigia no texto. Sempre com muito 

cuidado em não enfatizar o erro. Podemos perceber muito do construtivismo nesta prática tão 

cuidadosa, mesmo este ainda não estando completamente inserido aqui no Brasil, já que 

estamos nos remetendo aqui a década de 70. As crianças ilustravam as histórias e criavam 

álbuns, algumas histórias eram passadas para papel celofane para serem projetadas no 

retroprojetor para as outras crianças verem. Utilizavam a alta tecnologia da época, o que 

podiam fazer para aprimorar a aprendizagem das crianças os profissionais faziam. As histórias 

coletivas eram expostas em cartazes para servirem como material de leitura na sala de aula.  

Brasília recebia muitos professores de fora nesta época, os profissionais que trabalhavam com 

esses métodos na escola 01 do Núcleo Bandeirante eram ótimos, vários vindos de outros 

estados e do exterior como EUA e frança.  

Ivonilde (1990) da ênfase de que essas crianças mostravam o que devia ser feita pra 

elas, começa-se a perceber a importância do papel da criança na aprendizagem. Nesta época, 

que se deu por volta da década de 70, havia muita influencia do construtivismo piagetiano de 

Jean Piaget, que foi muito utilizado neste tempo em Brasília e posteriormente na década de 80 

surge a influencia do construtivismo de Emilia Ferreiro.  Professora Ivonilde nos narrou esta 

época dizendo que foi a melhor experiência de sua carreira.  

As entrevistadoras da professora Ivonilde Morrone ficaram fascinadas com sua 

história e eu como tal penso que um bom educador respira educação dia e noite como foi o 

caso dela. Questionada de como se dava todo esse processo de criação a professora Ivonilde 



72 

 

 

diz que se dava através da observação do contexto das crianças e das professoras e nas 

experiências do seu dia a dia. A professora se sentia um instrumento da escola e dos alunos e 

criava a partir e para eles, de acordo com suas necessidades e como aprendiam. O como 

ensinar cede espaço para o como aprende.  

A princípio os dois métodos criados por Ivonilde (vivencial e concreto) eram 

aplicados, desenvolvidos e adequados na escola classe 01 do Núcleo Bandeirante onde se 

realizava um trabalho experimental. Professores observaram a aplicação dessas metodologias 

e os que as queriam aplicar, eram treinados em serviço. A professora Ivonilde relata (2012) 

que a escola não fechava, a criança podia ficar o dia todo, pois havia diversas atividades como 

criação de hortas, momentos de leitura, aulas de culinária com as professoras, onde se 

utilizavam alimentos que eram plantados na horta. Algumas crianças do bloco de 

alfabetização chegaram a ler 200 livros de literatura em um ano nos momentos de leitura, pois 

as essas amavam a prática de ler. Que lindo seria se toda a professora conseguisse despertar 

em seus alunos o gosto pela leitura! A biblioteca era composta inclusive pelas histórias que as 

crianças criavam. Eram também montados brinquedos com as crianças, pois na escola todos 

os brinquedos eram produzidos por elas.  

Ivonilde criou também o método unidades de experiências, cada experiência que a 

criança tinha era uma unidade de ensino como por exemplo a criação de brinquedos. Outra 

unidade seriam os momentos de leitura e assim por diante. Vemos aí a prática do plano 

educacional de Anísio Teixeira com a escola integral onde diversas atividades eram 

oferecidas aos alunos no turno contrário ao de sala de aula com o objetivo de um 

desenvolvimento completo das habilidades da criança. Todos eram envolvidos nesses 

processos, alunos, professores, e demais funcionários da escola. As letras utilizadas na época 

eram letras de imprensa e não eram utilizados livros didáticos no bloco de alfabetização nesta 

escola experimental, apenas livros de literatura. Ao final do bloco de alfabetização tentavam 

definir o perfil de saída desse aluno, aplicavam-se mais testes para avaliar a leitura e escrita 

para a criança poder ir para outra escola, ingressar na terceira séria. A escola 01 do Núcleo 

Bandeirante trabalhava só com a alfabetização. 

A professora (1990) conta que em 1983 a Fundação Educacional de Brasília realizou 

um trabalho com o objetivo de fazer um estudo e uma avaliação sobre a alfabetização de 

crianças, queriam comparar as diversas dinâmicas/ metodologias de alfabetização. Para isso, 

dividiu-se os professores alfabetizadores em três grandes grupos. O grupo de professores que 
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ficaram responsáveis em aplicar as metodologias de Ivonilde, ficaram responsáveis em 

alfabetizar mais de 12000 crianças. Houve uma Imposição da fundação quanto a divisão dos 

grupos. Algumas professoras que queriam aplicar os métodos de Ivonilde não podiam porque 

estavam em outro grupo e alguns que estavam no grupo de Ivonilde e não queriam aplicar 

seus métodos, tiveram que permanecer no grupo mesmo assim. O treinamento para a 

aplicação dos vários métodos foi feito em todo local do Distrito Federal onde as metodologias 

iam ser aplicadas, em cada Região Administrativa tinha uma supervisora para supervisionar o 

trabalho e dar o treinamento. O grupo de Ivonilde fez muito sucesso obtendo mais de 90 por 

cento de rendimento das crianças que foram alfabetizadas. Dos outros dois grupos não sabe o 

resultado. Em muita sala de aula onde as metodologias de Ivonilde foram aplicadas, todas as 

crianças foram alfabetizadas. Nas perifeiras, onde a criança tem menos experiência para o 

crescimento intelectual, o método concreto era mais aplicado. Ambas as metodologias 

alcançaram bons resultados. A professora contou toda essa experiência com enorme prazer, 

diz que as professores eram maravilhosas e as crianças muito interessadas. 

 De 1982 a 1985 os métodos concreto e vivencial foram aplicados com a 

supervisão de Ivonilde, depois disso ela se aposentou, em 1985, e passou a dar apenas 

assistências, em 85 e 86 dava orientações apenas por convites. Algumas professoras se 

especializaram nesses métodos. Após uma nova gestão da fundação a metodologia foi 

aplicada por algumas professoras, mas como Ivonilde não publicou as metodologias havia 

dificuldade no entendimento e até a própria professora já não identificava suas ideias.  

Ivonilde Morrone não quis publicar essas metodologias, pois ela diz que os professores 

precisam receber um treinamento. Ela acredita que os professores têm muita dificuldade de 

interpretar o que leem sem a visualização de uma dinâmica, quando esta é necessária (como 

ela viu acontecendo com algumas professoras de uma escola onde ela foi dar uma assistência). 

A “papisa” conta que simplesmente não reconheceu a aplicação de suas metodologias. E 

afirma que o material está pronto pra ser publicado, mas tem receio de fazê-lo. Pois tem medo 

dos professores aplicarem sem uma orientação e acharem que é a dinâmica que não dá 

resultados satisfatórios, pois é fundamental uma vivência da mesma. Não se trata apenas de 

metodologias, são dinâmicas que precisam ser muito bem compreendidas. (MORRONE, 

1990). O fato de estes materiais não serem publicados é sem dúvida uma grande perda para a 

alfabetização. Essas metodologias geraram frutos desconhecidos pois, Morrone (2012)  afirma 

que as professoras criavam a partir desses métodos.  Em 1982/83 duas novas metodologias 
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foram criadas em função dos achados das pesquisas das metodologias concreta e vivencial, 

mas a professora não soube dar mais detalhes sobre essas novas criações.  

Concluímos que Ivonilde Morrone teve uma carreira consistente no ramo da educação. 

Foi formadora, pesquisadora, especialmente criadora e implementadora de propostas de 

alfabetização inovadoras a época. Sem dúvidas ela foi uma pessoa que estava à frente de seu 

tempo, que se permitiu ousar e inovar. Observamos em muitas de suas práticas a presença do 

letramento, conceito que surgiu no Brasil por volta da década de 80 e muitos antes disso 

Ivonilde já estava o praticando. Como ela mesma diz, é uma questão intuitiva, as criações 

partiam além de observações da sua intuição e sensibilidade. As crianças com que Ivonilde 

trabalhou, tiveram a chance de ultrapassar o domínio do sistema alfabético e ortográfico, 

conheciam os sons que as letras representam e, ao mesmo tempo, com a mesma ênfase, se 

tornavam leitores e escritores ativos através de seus comportamentos e práticas sociais, 

através de suas vivências e criatividade. Não foram apenas alfabetizados, indiretamente 

também foram letrados, com certeza desenvolveram comportamentos e habilidades de uso 

competente da leitura e da escrita em suas práticas sociais. Na nossa percepção, Ivonilde 

conseguiu alfabetizar letrando (CARVALHO, 2005), uma prática avançada à época, por isso 

afirmo que a história dos primórdios da alfabetização de Brasília é arrojada, rica e 

impressionante com inovações e criações como nunca se tinha visto. 
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Considerações Finais 

 

  

Brasília é uma cidade recente e com pouca memória preservada, inclusive no campo 

educacional. Cabe a nós pesquisadores da história da educação fazer o resgate da memória da 

mesma. Momento ímpar da história do país, a construção de Brasília reuniu na nova capital 

famílias de trabalhadores cujos filhos foram atendidos, desde o início, pela escola pública e 

por professores pioneiros que vieram de todo país para colaborar numa nova proposta de 

educação e escola. Tratava-se de implantar na nascente cidade um sistema de educação 

pública democrático, aberto a todas as classes sociais, oportunizando aos filhos de ministros, 

deputados, funcionários e trabalhadores estudarem numa mesma escola. Surgia um novo tipo 

de escola, destinada à formação integral dos alunos, visando a sua integração à sociedade 

moderna. Baseado em sua experiência no Centro Educacional Carneiro Ribeiro na Bahia, 

Anísio Teixeira elaborou o “Plano de construções escolares de Brasília”, onde a educação 

integral era o maior foco.  

Apesar de não observarmos nos primórdios da educação de Brasília o procedimento de 

organização dos alunos que se dava na escola experimental da Bahia, percebemos a 

semelhança da assistência que as crianças recebiam em ambos os momentos educacionais e a 

utilização do método eclético para a alfabetização que também é chamado de misto onde se 

misturam os métodos analíticos e sintéticos. Segundo Carvalho (2005), este método enfatiza a 

compreensão do texto como observamos nos métodos analíticos, e paralelamente busca 

identificar os fonemas e explicitar as relações entre letras e sons, como observamos nos 

métodos sintéticos. Essa conjuntura oportunizou o desenvolvimento de políticas, práticas e 

metodologias de alfabetização inovadoras, cuja reconstituição poderá fornecer elementos 

valiosos para repensar a educação do presente. 

Esta foi uma época áurea na história de Brasília, onde os professores se dedicavam 

primordialmente à educação e conseguiam despertar com facilidade o interesse e a 

curiosidade nas crianças explorando a criatividade e a espontaneidade das mesmas.  

No período de construção da cidade de Brasília foram adotadas diferentes práticas e 

metodologias de alfabetização, nas quais prevalecia a experiência trazida pelos professores de 

seus estados de origem. No momento subsequente, já implantada a nova capital, as práticas e 

metodologias passaram a ser orientadas para o conjunto de professores do sistema 
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educacional. Num período inicial o método era o mais importante, depois a criança passou a 

ser o centro do processo educativo, consistindo a preocupação em saber como as crianças 

aprendem e como ensiná-las. Estas posturas acompanharam, de modo geral,  a evolução das 

tendências teórico-metodológicas de alfabetização no Brasil e no mundo, embora algumas se 

revelem surpreendentemente ousadas. 

 Observando as práticas de alfabetização dos dias atuais que se rotulam como 

inovadoras, através do resgate da história da alfabetização dos primórdios de Brasília percebe-

se como se ignora experiências precursoras que realmente inovaram à época. Os professores 

permitiam-se criar, reinventar e inovar as práticas, metodologias e concepções de 

alfabetização. O importante no resgate da memória é que essas inovações da época possam ter 

o seu devido reconhecimento e a necessária continuidade. 
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PARTE III: PERSPECTIVAS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

________________________________________________________________ 

 

MEUS CAMINHOS COMO PEDAGOGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tenho em mim todos os sonhos do mundo.”  

(Fernando Pessoa) 
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MEUS CAMINHOS COMO PEDAGOGA 

 

 Sem dúvidas, me sinto muito satisfeita em estar me formando como Pedagoga. 

Acredito que esta profissão é uma das mais nobres, pois através dela temos a oportunidade de 

educar um indivíduo, passando-lhes todos os bons e necessários conhecimentos possíveis, 

além de poder mostrar-lhes todos os valores de que uma sociedade precisa para se 

desenvolver de maneira harmônica. O pedagogo e professor tem em suas mãos o futuro, a 

oportunidade plena de lutar por um mundo melhor através das pessoas, pois são estas que tem 

a capacidade de mudar o mundo. Bem, eu como Pedagoga quero ser a melhor possível, 

sempre passando felicidade e coisas boas aos meus alunos, pois como a família, nós 

professores somos exemplos. Quero ser lembrada pelos meus alunos com alegria e saudade, 

quero marcar a vida deles nos sentido positivo e quisá plantar sementes de bondade e carinho 

em cada um deles, para que os mesmos possam ser pessoas de bem. Minha prática pedagógica 

será pautada em todos os bons ensinamentos que tive na teoria e na prática durante minha 

formação. Acredito muito no poder da educação, e acredito ainda mais em mim. Pois quando 

se quer fazer o melhor, se faz o melhor.   

 Já sou professora e sei o quão prazerosa é essa profissão, infelizmente nem 

tudo é um mar de rosas, nós professores passamos por dificuldades, mas ao olhar o sorriso de 

uma criança percebe-se que tudo vale a pena. E quando elas nos dizem que nos ama? É o 

carinho mais puro e sincero que podemos receber. A principio, depois de formada quero 

assumir uma turma como professora regente, pois até então só trabalhei como auxiliar. De 

preferência quero uma turma de alfabetização, pois como já deu pra perceber, é minha grande 

paixão. Posso também fazer um concurso para área de pedagogia, seria muito bom se eu 

passasse não é?! Trabalhar na Secretaria de Educação, por exemplo, seria muito bom. Assim 

que me formar também quero o mais rápido ingressar em um mestrado, para posteriormente 

fazer um doutorado e assim ir seguindo a vida acadêmica e de pesquisa no campo da 

educação. Depois destas etapas quero prestar um concurso e me tornar professora 

universitária para poder formar pedagogos. Quero ser professora da Faculdade de Educação 

na Universidade de Brasília, minha cidade. Quando eu fizer meu doutorado, ou até antes, 

quero estudar fora, ter essa experiência de morar em outro país, tendo a oportunidade de 

estudar convivendo com outra cultura é muito importante pra mim, é um grande sonho. 
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Além disso tenho outros sonhos e desejos atrelados a minha vida pessoal e 

profissional. Costumo dizer que a vida é uma caixinha de surpresas, se estamos aqui é porque 

é aqui que devíamos estar e sempre temos que agarrar todas as oportunidades que surgirem. 

Claro que sem o poderoso Deus nada disso será possível, então entrego meu caminho a Ele e 

o mais Ele fará. Mas sempre lutarei, nunca desistirei. Não mudarei o mundo, mas o pouco que 

eu puder mudar para melhor, eu farei. Viver em um mundo justo e harmônico, onde as 

pessoas se respeitem e se ajudem e com oportunidades iguais para todos é o que eu quero. 

Como futura Pedagoga, prometo exercer minha profissão com amor e dignidade. 
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