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GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E 

MEMÓRIA (GEPHEM-OPO) 

 

Instituição: Faculdade de Ouro Preto do Oeste – Uneouro 

 

Coordenação: Ivone Goulart Lopes 

 

Integrantes: Alois Andrade de Oliveira; Hildebrando Neto Pinheiro; Devanir 

Aparecido Santos; Miriam Alves dos Santos; Walter Claudino da Silva Junior; Priscila 

Alves Vieira. 

 

Sobre: Este artigo versa sobre uma pesquisa realizada na Faculdade Uneouro pelo 

Grupo de Pesquisa e História da Educação e Memória de Ouro Preto do Oeste 

(GEPHEM-OPO), por meio da elaboração de uma linha de tempo, contendo as datas de 

fundação, a localização das escolas nas linhas e travessões, os professores que atuaram 

nesse espaço, o processo formativo desses professores. O DVD que hora concluimos 

traz algumas fontes colhidas na sede do INCRA em Ji Paraná/RO, na Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Esportes (SEMECE), nas Secretarias de Educação de 

outros municípios que antes pertenciam a Ouro Preto do Oeste: Urupá, Teixeirópolis, 

Mirante da Serra, Nova União e Vale do Paraíso. Pesquisamos na Coordenação 

Regional de Educação (CRE), de Ouro Preto do Oeste e em várias escolas. Em relação à 

Câmara dos Vereadores fizemos um apanhado das Leis que falam da Educação no 

Município. A linha de tempo já concluida servirá como recurso didático e de pesquisa 

para educandos das escolas da rede pública e particular de ensino do município, para 

alunos da graduação e pós-graduação da Uneouro que desejam fazer seus TCCs com 

base nas 303 escolas que o município já teve, a maioria na zona rural. Quanto ao vídeo, 

traz algumas das 64 entrevistas que foram realizadas com antigos professores falando da 

profissão, das escolas, do pedagógico, das dificuldades, dos alunos, das famílias, dos 

salários e formação profissional. Este DVD tem como objeto a institucionalização da 

escola primária em Ouro Preto do Oeste/RO, seus sujeitos e procedimentos 

pedagógicos, em três períodos: 1º) de 1970-1980, início dos projetos implantados pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), vários contingentes 
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populacionais provenientes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil 

deslocaram-se para a região, contribuindo para sua prosperidade. O segundo período 

equivale à fundação do município: 16/06/1981 até 1996 com a publicação da LDB 

9.394/96 e a terceira etapa de 1997-2015, momentos fortes do processo de 

institucionalização do ensino municipal. Estamos fazendo o inventário das fontes. A 

partir da investigação documental que objetiva localizar e mapear os diferentes 

documentos que apresentam sujeitos, memórias e objetos dessas antigas escolas, num 

movimento que busca dar visibilidade a estas instituições educativas, muitas vezes 

esquecidas, pois muitas delas já foram fechadas devido à polarização. Palavras-chave: 

Escolas; Professores; Ouro Preto do Oeste/RO, Uneouro, GEPHEM-OPO. 

 


