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  Ateliê da Memória:  primeiras reflexões 

O termo “Atelier da Memória”, surgiu como um dos recursos da trajetória metodológica da 

Dissertação de Mestrado in�tulada “MEMÓRIAS DE PROFESSORES: um estudo sobre a formação 

con�nuada no Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. O mesmo serviu para delinear o 

produto técnico exigido como parte integrante da dissertação e pré-requisito para obtenção do �tulo 

de mestre pelo programa Promestre/UFMG. 

O Termo Ateliê aparece em alguns trabalhos de autores como Machado, Delory e Momberger, 

entre outros, para designar espaços voltados para desenvolvimento de prá�cas forma�vas na escola. 

Apoiando nas ideias de Machado, onde temos o conceito de Ateliê de Formação, o que mais se 

aproxima do significado do termo “Ateliê de Memórias”, 

Ateliê de formação e em serviço de professores considerados espaços voltados para o 
desenvolvimento de prá�cas forma�vas na escola, em que os professores têm a oportunidade 
de refle�r cri�camente sobre o próprio trabalho de modo a potencializa-lo (MACHADO, 2015, 
p. 76).

Entendendo que Ateliê é um espaço/lugar de trabalho de pessoas com vontade de criar e experimentar; 

neste caso, o ateliê é de formação de professores que têm a oportunidade de refle�r cri�camente sua 

prá�ca. Aliou-se esse pensamento a um dos obje�vos da pesquisa, que foi de resgatar as memórias 

con�das tanto nos documentos produzidos durante a formação do PNEM- Pacto pelo fortalecimento do 

Ensino Médio, quanto as memórias dos relatos experienciados pelos cursistas e guardados em suas 

lembranças.  Apoiou-se, ainda, nos conceitos de Memória exemplar de Todorov, onde ele afirma que

A recordação do passado é necessária para afirmar a própria iden�dade, tanto individual como 
de grupo. Um e outro homem se definem, evidentemente, por sua vontade no presente e seus 
projetos de futuro; mas não podem prescindir dessa primeira lembrança (TODOROV, 2002, 
p.199).

Buscou-se, ao mesmo tempo, as reflexões sobre memória e as lembranças em Halbawachs(1997) 

sendo,

A lembrança é uma reconstrução do passado com o auxílio de dados cedidos pelo presente e, 
além disso, preparadas por outras reconstruções feitas em ocasiões anteriores e de onde a 
imagem de outrora se explanou bem deformada (HALBWACHS, 1997, 71).

3



 Observou-se que, para tecer essa trama, a construção de um Ateliê seria o instrumento 

mais apropriado para o resgate das memórias produzidas pelos professores e que contribuiria para a 

melhoria dos programas de formação con�nuada.

 Assim, optou-se por aliar conceitos de Ateliês pesquisados com o de Memória e criar um 

produto que fosse resgatar esse momento tão peculiar e relevante para a formação con�nuada de 

professores e coordenadores do Ensino Médio, que foi o PNEM, objeto de estudo da dissertação. 

In�tulou-se esse produto como “Pequeno Manual do Ateliê da Memória do PNEM”, resgatando as 

lembranças guardadas na formação do PNEM, tanto nos documentos, quanto na memória exemplar e 

cole�va dos cursistas do PNEM par�cipantes de dessa pesquisa e construído durante os Ateliês. 

 Esse recurso e modelo não se finda neste trabalho, poderá ser u�lizado em outros 

momentos e eventos para resgatar a importância das lembranças e memórias do vivido nos outros locus 

de formação con�nuada de professores.
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PASSOS PARA APLICAÇÃO ATELIÊ DA MEMÓRIA DO PNEM

 O ateliê da Memória não possui uma metodologia específica, suas bases estão alicerçada 

no fruto de pesquisas de outros �pos de Ateliês e algumas produções acadêmicas. Na pesquisa foram 

encontrados Ateliê in�tulados de auto formação, Ateliê biográfico e Ateliê de formação. Porém, o Ateliê 

que se propõe apresentar neste produto técnico, traz a memória dos documentos produzidos à época do 

PNEM, por isso, Ateliê da Memória.  As fotografias foram instrumentos de resgate da formação 

con�nuada em serviço, colocando as memórias/lembranças como uma ponte para construção de novos 

parâmetros da formação con�nuada. 

 Abaixo é apresentado o quadro que descreve o passo a passo, caminho metodológico, 

u�lizado para a aplicação dos Ateliês da Memória do PNEM. 
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Galeria das memórias do PNEMGaleria das memórias do PNEM
Documentos que vejo ...�Memórias que falam ...���
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Fotografias que vejo, 

memórias cristalizadas em momentos ...

2ª Ateliê: Imagens e fotos para resgatar as memórias 
dos encontros do PNE

“Sempre tínhamos a confraternização do grupo de estudos do PNEM“

                         “Nos traz a sensação de gosto de coisa boa!”

                         “Prazer em estar no lugar .”

                         “Olhar o bolo nos trouxe a memória do vivido� 

                                         o gosto do prazer da formação .”
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        “A perspectiva do aluno 

enquanto estudante� o que 

remetia a ele� qual a analogia 

que fazia cada parte do corpo a 

perspectiva de vida e como de 

futuro.”

"A perspectiva do aluno do Ensino Médio mais voltada para 

trabalho ou para a vida acadêmica� trabalhando as questões dos 

eixos temáticos das áreas...” 

 “...Usar as relações do corpo 

na sala de aula.”

“Trabalhar os sentimentos”

“Trabalhar os valores, 

os sentimentos...”

"Perspectiva de visão de todos sobre eixos (Trabalho, Ciência, 

Tecnologia e Cultura)” 
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 “Os trabalhos que 

fizemos em casa...

risos...”

 “O molde foi de 

uma aluna 

do 1º ano do 

Ensino Médio”

"O trabalho do Pacto me ajudou muito na pós-graduação, 

desenvolvendo práticas que usei para minha monografia, 

a forma como apresentei meu trabalho para a banca foi bem 

interativo e graças às práticas dos encontros do 

PNEM aprendi muito.” 

" Esses encontros do PNEM trouxeram ideias para serem 

aplicadas na escola, como por exemplo, trazer os alunos 

já formados para falardas perspectivas dos eixos 

(Trabalho, Ciência, Tecnologia e Cultura)” 
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“Nossa!! Lembrei-me aqui da 

batalha do Passinho  

que não tiramos fotos, mas 

foi muito legal...

trouxe o aluno como 

protagonista.”

“  Mas em relação ao registro, depois do PNEM melhoramos 

muito...aprendemos a registrar nossas práticas, timidamente mas 

melhoramos...””

“Trabalhamos com linguagens ..foi interessante 

trabalhar com música” 

“Depois do trabalho da linguagem trabalhamos a Biologia cantada...

utilizando esses recursos que antes não utilizamos” 

“Que saudades desse povo...que não estão mais aqui, por diversos fatores...

essa rotatividade dificulta, hoje, 

as práticas legais do PNEM terem continuidade... “ 

11



“Elaboramos isso em projetos; as premiações... os trabalhos de educação, 

olha o xadrez (História e Educação Física) foi um trabalho 

diferenciado com uma turma com dificuldades de aprendizado 

que elaboramos durante o PNEM“ 

Memórias individuais que surgem 
das memórias coletivas…

Ah, esse trabalho de inclusão, convidamos as professoras para dialogarem 
conosco e desenvolver práticas para os alunos do 
Ensino Médio na inclusão...;

Café com música...

Apresentação do Reinventando Ensino Médio, que seria de 2014 e 
2015, com as práticas do PNEM, construímos uma apresentação para 
os alunos que viriam para o Ensino Médio, como era um programa, 

aí utilizamos os eixos: Trabalho, Ciência, Tecnologia e Cultura; 
e o protagonismo dos nossos alunos;
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Trabalho interdisciplinar... olimpíadas da matemática ganhou 

mais significado com PNEM

Palestras Mais Educação, oficinas de artes e fotografia... vindo ao 

encontro dos aprendizados do PNEM e fazendo relação com as 

falas que tínhamos;

O nosso trabalho com concursos externos continuamos, mas não 

com o mesmo afinco de antes...todas as áreas participando...;

Semana da educação para vida 2014...;

 “Trabalho de matemática� interdisciplinar (despoluição)... 

esse trabalho permanece e utilizamos a água para análise do 

próprio ribeirão do onça. Essa ideia foi implantada 

por meio do pacto... e estamos abrindo para outras áreas;”

“O que prejudica esses trabalhos mencionados é a rotatividade 

dos professores. Não digo que os professores novatos não participem, 

mas muitos não entendem que a integração é essa, que estamos 

sempre falando... os professores trabalham isoladamente.”

“Falta alguém para conduzir esse trabalho e resgatar essas 

memórias anos há anos;”

 A rotatividade é o problema... mas a escola precisava construir 

um norte... e tudo se perde...;

Acho que não, a gestão não determina ao certo o objetivo da escola e dos 

módulos, fica solto...não se forma neste local...;
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 Talvez nesse horário de módulo nós pudéssemos fazer uma frente para 

resgatar esses debates e inserirmos nesses novatos essas 

práticas de integração;

              Toda proposta colocada é abraçada pelos professores, o nosso problema é 

          quem conduz os trabalhos para uma aprendizagem mais significativa, 

tanto para os alunos, quanto para os professores...;

            Falta o módulo ser isso o que está acontecendo conosco hoje, uma 

formação de fato, que poderíamos estar tratando esses 

diversos assuntos...;

A Escola precisa de norte para quem entra encontrar um alicerce em 

andamento... o módulo podia ser mais produtivo;

Os professores que participaram da formação se integram mais, 

tivemos uma formação única;

Na época do PNEM, havia muito mais interação entre os colegas da 

escola com os que chegavam (os novatos);
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Concluímos que... Os Atelies Nos Trouxeram...

O gosto da aprendizagem por meio do  resgate da memória da 

formação con�nuada do PNEM e que...

(CURSISTAS, par�cipantes da pesquisa in�tulada,” MEMÓRIAS DE PROFESSORES: 

um estudo sobre a formação con�nuada no Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. )
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       Poderíamos �rar um módulo por mês para estudo, formação por meio 
dessa sua proposta para reorganizar nossos trabalhos. No início do ano fazer o 
acolhimento dos professores mostrando a eles que escola é essa.  Quais as 
memórias de prá�cas e projetos essa escola guarda e como podemos mediar o 
trabalho no ano em questão. 
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