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RESUMO

 

   Essa investigação é parte de uma pesquisa-ação institucional proposta por vários professores do Curso de Pedagogia da UEMG- Unidade Leopoldina e tem como foco a Escola

Estadual Emílio Ramos Pinto. Propõe diversas abordagens de acordo com a área de atuação dos professores. Essa Escola foi escolhida para ser campo de atuação dos

docentes e discentes (alunos bolsistas) da UEMG por apresentar vários índices negativos: indisciplina, alta evasão escolar, baixo rendimento no que se refere à aprendizagem.

   A pesquisa, Memória Escolar e Melhoria no Ensino Aprendizagem pretende contribuir para a parceria entre a UEMG e a Escola estudada em dois pontos fundamentais: visa

promover a valorização da comunidade escolar através do resgate da sua história. e pretende contribuir para a construção de uma nova identidade por parte dos alunos através

do aprofundamento dos valores da cidadania.

 Autores como Sacks, Bruner e Kessel afirmam que a memória escolar contribui para a melhoria dos índices de desempenho escolar.

Memória e identidade são valores fundamentais, principalmente, em comunidades desprovidas dos direitos mais básicos. De acordo com o primeiro diagnóstico realizado na

escola, essa é a realidade de muitos alunos.     

   O sentimento de pertencimento a um grupo social é fundamental para o pleno desenvolvimento da cidadania. Assim o trabalho da construção da memória em um ambiente

escolar e a valorização da identidade do aluno são fatores pertinentes no processo ensino aprendizagem.

     Essa pesquisa tem por base duas metodologias: a pesquisa qualitativa e a história oral. A primeira está sendo realizada através do levantamento de dados documentais A

história oral fundamenta as entrevistas com alunos e professores. Essas entrevistas seguem duas formas de aplicação: estruturada  e semiestrutura.

 Resultados parciais:: leitura de textos de referência, organização da equipe executora, organização e execução das entrevistas (professores e alunos).
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