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Resumo: Este simpósio temático – pretende constituir-se em um espaço de discussão que
envolva múltiplos olhares sobre as instituições escolares do sertão nordestino e, para
tanto, busca agregar pesquisadores cujos estudos finalizados ou em andamento
contemplem objetos de investigação intimamente relacionados às questões escolares
como saberes, práticas, formação de professores, e mantenham interface com a
perspectiva histórica, assim como os diversos fatores que interferem nas instituições
educativas, como os relacionados ao gênero, etnia e patrimônio. Assim, reunirá
investigações que se constituirão em ( pré) textos os quais provocarão um debate sobre
as temáticas contempladas; pois os diversos estudos que transitam no âmbito escolar
certamente contribuem para a constituição e continuidade de um diálogo necessário ao
estabelecimento de conexões entre os diferentes saberes, os quais estão intimamente
ligados a peculiaridades regionais e locais, passíveis de serem mediadas pela dimensão
da cultura, tendo em vista as possibilidades interdisciplinares por ela intermediada, em
razão dela ser constituída das várias criações por mulheres e homens em um determinado
meio histórico-cultural. Desse modo, a temática abre-se para a socialização de
investigações que, às vezes, ficam circunscritas aos locais em que foram realizadas,
inviabilizando um debate com outras pesquisas correlatas. Privilegiar essas discussões
propicia uma aproximação e nos permite pensar como os saberes formadores vêm sendo
discutidos ao longo do contexto histórico nesse cenário de mudanças e (des)
continuidades, pensar também os saberes e sua correlação com a prática pedagógica,
como estão sendo direcionados, quais os passos que foram dados para chegarmos até aqui,
como vem sendo discutidos ao longo dos tempos, quais os avanços e recuos dados, como a
população tem se beneficiado desses saberes e práticas desde a educação infantil,
passando pela educação básica e superior, em que pese as diferentes formas de acesso e
permanência. Pensar ainda o gênero, na perspectiva dos lugares de atuação, das
conquistas obtidas ao longo dos tempos em especial o feminino e quais as expectativas
que estão sendo construídas ao longo do contexto nos diversos espaços de ocupação, não
deixando de lado também o decrescente processo de escolarização dos masculinos no que
se refere às séries finais e suas locações nos espaços de trabalho. Da mesma forma às
abordagens étnicas, relativas ao pertencimento, às questões curriculares, dentre outras
questões. Não deixando de discutir ainda as questões atreladas ao patrimônio como vem
se configurando ao longo dos tempos, importante compreender como vem sendo discutido
nos seus diferentes aspectos, tanto material quanto imaterial e seus desdobramentos
institucionais e formativos, quais as possibilidades de ações orientadas para um trabalho
de conhecimento, conscientização e preservação desse patrimônio cultural no âmbito das
instituições escolares. Dessa forma, a proposta deste Simpósio Temático, portanto, é
reunir trabalhos em volta da temática apresentada, em que se construa amplas discussões
numa perspectiva histórica, teórica e metodológica no âmbito urbano, oportunizando aos
docentes e discentes que se encontram com pesquisas concluídas ou não, a construir e

aprofundar seus textos advindos de lugares diversos e sujeitos diversos desse grande
sertão nordestino.
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