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Esta edição do informativo e-MUDE é dedicada aos 
professores do Distrito Federal. Neste mês de 
outubro, em que se comemora o dia dos professores 
e os 60 anos de criação da Escola Júlia Kubitschek, 
primeira escola pública do Distrito Federal, 
renovamos nosso interesse em preservar a memória 
dos protagonistas da educação desta Capital e o 
nosso reconhecimento pelo trabalho valoroso na 
formação das novas gerações. Em especial, 
prestaremos homenagem à Daisy Collet de Araújo, 
professora pioneira, com atuação destacada na 
formação de professores do Distrito Federal.  

Por ocasião desses festejos, temos a alegria de 
anunciar a criação do Portal Museu da Educação do 

D i s t r i t o  F e d e r a l ,  d i s p o n í v e l  e m 
www.museudaeducacao.com.br. Você está 
convidado a interagir, virtualmente, apropriando-se 
desse espaço, compartilhando as suas memórias 
educativas. 

Neste informativo, publicamos matéria sobre o 
evento “Trilhas do Cerrado: conhecer e cultivar” 
promovido pelo Museu no terreno da sua futura 
sede, no Parque Ecológico e Vivencial da 
Candangolândia. O leitor poderá conhecer, ainda, 
nesta edição, memórias do fazer pedagógico, 
reminiscências,  fatos do cotidiano das escolas e 
apresentação de nova coluna sobre educação 
patrimonial. 

EDITORIAL

TRILHAS DO CERRADO: CONHECER E CULTIVAR

NOTÍCIAS

Sementes doadas pela NOVACAP

F
ot

o:
 M

ar
ti

ta
 I

có

F
ot

o:
 M

ar
ti

ta
 I

có

Alunos CEMJK em Trilha pelo terreno do Museu

O Museu da Educação do Distrito Federal 
(MUDE), em ação conjunta com Administração da 
Candangolândia e o Centro de Ensino Médio Júlia 
Kubitschek - CEMJK participou da Virada do 
Cerrado de 2017, com a realização  do evento  
Trilhas do Cerrado: conhecer e cultivar na  futura 
sede do Museu, no dia 1º/09/2017.

A Virada do Cerrado é uma grande mobilização de 
educação ambiental que promove, de forma 
colaborativa, atividades socioambientais, 
educativas, esportivas e culturais, integrando todo o 
Distrito Federal em um grande movimento pela 

sustentabilidade do Cerrado, como uma vitrine de 
boas experiências e práticas inovadoras. Na Virada 
de 2017, a água foi  o tema mobilizador, enfocando 
soluções e boas práticas capazes de assegurar a 
disponibilidade hídrica, com qualidade e 
preservação ambiental para toda população do 
Distrito Federal. Como a água desafia fronteiras, o 
tema foi abordado como direito humano e 
patrimônio comum de todas comunidades de vida.

O Museu da Educação que será construído em área 
de dois hectares, cedida pelo IBRAM/DF, no 
Parque Ecológico e Vivencial da Candangolândia, 
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contempla,  em seu projeto educat ivo,  o 
desenvolvimento de atividades de educação 
ambiental e patrimonial junto às escolas do Distrito 
Federal e comunidade em geral, especialmente a da 
Candagolândia. 

O objetivo central das “Trilhas do Cerrado: 
conhecer e cultivar” foi o de mostrar aos estudantes 
do Centro de Ensino Júlia Kubitschek, in loco,  as 
espécies plantadas e o seu desenvolvimento nas 
poligonais 1 e 2 do Parque, com a intenção de 
mobilizar o sentimento de pertencimento em 
relação ao bioma Cerrado e favorecer uma Virada 
de Consciência em favor da vida.

Os estudantes de primeiro e segundo ano do Ensino 
Médio do CEMJK foram os protagonistas das 
atividades realizadas. Acompanhados dos seus 
professores e equipe do MUDE realizaram a trilha e 
o plantio de sementes nativas doadas pela 
NOVACAP.

A programação da Trilha incluiu a identificação e 
observação do desenvolvimento das espécies 
plantadas, sob a orientação das engenheiras 

florestais Viviane Evangelista Abreu e Patrícia 
Bueno; o  reconhecimento do Patrimônio 
Arqueológico existente no Parque, onde se 
encontram os vestígios da primeira olaria de 
produção de tijolos e telhas para as construções da 
futura capital,  datados de 1956, e o plantio de 
mudas de espécies nativas, que foram doadas ao 
viveiro do Centro de Ensino Júlia Kubitschek. 

Por se tratar de área degradada, onde existia, 
anteriormente, um depósito de entulhos, em 
09/11/2015, por iniciativa da equipe do MUDE, 
foram plantadas 2.460 mudas de espécies nativas 
do Cerrado, de acordo com Termo de Compensação 
Ambiental, firmado entre o IBRAM-DF e a 
NOVACAP. Algumas espécies já atingiram mais de 
2m de altura, constituindo-se um exemplo de 
recuperação sustentável e cuidadosa do Cerrado. 
Para o futuro Museu, o plantio de árvores 
endêmicas representa a pedra fundamental do seu 
edifício. Rejardinar o Cerrado e preservar nascentes 
e cursos d´água foi a motivação primordial das 
atividades desenvolvidas na Virada do Cerrado 
2017. 

MESTRES E ESCOLAS

HOMENAGEM À PROFESSORA DAISY COLLET DE ARAÚJO LIMA

Daisy Collet de Araújo Lima nasceu em Friburgo, 
no Rio de Janeiro, filha de Leonina e Heitor 

Nascimento Collet. Conheceu 
Roberto de Araujo Lima, seu 
e s p o s o  e  c o m p a n h e i r o  n a 
educação como veterano do Curso 
Científico do Liceu de Niterói.  
Formou-se em Pedagogia e 
Psicologia pela PUC – Rio antes 
de virem juntos para Brasília, 
compondo o grupo dos “sessenta 
de 60”. 

Daisy e seu esposo, Roberto de 
Araújo Lima, chegaram em 
Brasília em 1960. Ele, como 
funcionário do Ministério da 
Educação e Cultura, lecionou 
matemática na CASEB de 1960 a 
1968, atribuindo sua vinda à 

cidade à influência dos professores Anísio Teixeira 
e Paulo de Almeida Campos, cujos relatos o 
convenceram a participar daquele ousado projeto 
educacional. 

Como professora da CASEB, participou da equipe 
psicopedagógica de seleção dos primeiros 
professores do Distrito Federal. Posteriormente, 
lecionou na Escola Normal do Distrito Federal, 
atuando na Escola Normal de Taguatinga e a Escola 
Normal de Planaltina, entre 1960 a 1971. Nessa 
função, especializou-se na seleção e treinamento de 
professores em cursos ministrados por equipe 
psicopedagógica. Na Escola Normal, lecionou 
pedagogia e psicologia, inclusive para professores 
em atuação na rede pública. 

“Dona” Daisy, como era conhecida, organizou o 
Ensino Especial de Brasília por meio da 
Coordenação de Primeiro Grau, em 1974, 

Daisy Collet e seu marido Roberto LimaA
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posteriormente transformada em Direção do 
Ensino Especial, cujo objetivo era organizar escolas 
para atender a todas as excepcionalidades. Em sua 
entrevista ao Projeto de Pesquisa Memória da 
Educação Pública do Distrito Federal relatou: 

Naquela época, a gente ainda 
chamava excepcional com algumas 
restrições... o termo era muito 
pejorativo, ninguém gostava e, 
agora, passou a ser ‘criança 
especial’, não é? Eles agora não 
aceitam mais de forma nenhuma 
essa... e nós sempre lutamos, quer 
dizer, nós fizemos..., o objetivo era 
criar todas as áreas de atendimento 
das excepcionalidades. 

Ainda esteve à frente da área de Inspeção de Ensino 
da Secretaria de Educação, de 1985 a 1987, onde 
participou de trabalhos ligados ao Ensino 
Supletivo. Aposentou-se em 1987, após a sua longa 
experiência no ensino público, ao lado do seu 

esposo Roberto Araújo Lima, com quem 
permaneceu casada por mais de 60 anos, 
legando aos seus filhos Glória Maria, 
Daisy Maria, Glêsse Maria e Heitor e a 
seus alunos valores de coragem e 
determinação. Nesse momento em que 
ela nos deixa, o Museu da Educação 
manifesta o reconhecimento do seu 
legado para a educação do Distrito 
Federal. 

Daisy Collet em sua chegada à Brasília
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REMINICÊNSCIAS

"Brasília será o acontecimento máximo desde o 
grito do Ipiranga." 

Essa afirmativa do Cardeal Arcebispo de São Paulo, 
D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, proferida 
em 03 de maio de 1957, marcou a celebração da 
primeira missa de Brasília, demonstrando a 
importância dada à transferência da nova Capital. 

Após realizar o batismo de uma criança nascida nas 
proximidades de um dos canteiros de obra, 
oficializou, também, o batismo cristão da cidade. 
Com isso, Brasília firmava-se, simbolicamente, 
como capital espiritual de todos os brasileiros. O 
evento reuniu mais de 15 mil pessoas e foi 
t r a n s m i t i d o  p e l a  m í d i a  r a d i o f ô n i c a  e 
cinematográfica para compor o acervo de registro 
da memória da construção da cidade. 

O simbólico gesto da missa renovou a fé na 
“Ressureição da Esperança no novo coração da 
Pátria”, fortalecendo o projeto de interiorização do 
país e irradiando a ocupação territorial para os 
quatro pontos cardeais. Do aeroporto à Praça do 
Cruzeiro, onde foi oficiado o ritual da missa, 
seguiu-se um desfile de veículos em direção ao  
toldo de lona onde a solenidade ocorreu. Foi 
armado um altar em cujo centro foi colocada a 

imagem de Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida, a Padroeira do Brasil,  também sagrada 
na ocasião “Madrinha de Brasília”. 

A cruz, construída com madeira de Landim, foi 
erguida na solenidade e permanece no interior da 
Catedral de Brasília, onde pode ser vista por todos 
os visitantes e revista por pessoas que participaram 
daquele ato solene. 

Nos registros dos entrevistados pelo projeto de 
pesquisa “Memória da Educação do Distrito 
Federal” ,  f requentemente,  são evocadas 
lembranças daquela celebração.  Um dos mais 
emocionados relatos foi o da professora pioneira 
Amábile Andrade Gomes, em entrevista realizada 
em novembro de 1980, onde ela destaca as 
desafiadoras condições de trabalho na fase da 
construção ao descrever o esforço do Dr. Bernardo 
Sayão, como representante oficial do governo, que 
se deslocou pessoalmente até a cidade de Goiânia 
para adquirir tecidos e calçados para que os alunos 
do acampamento da NOVACAP participassem 
uniformizados da solenidade. Conta, com 
entusiasmo, que ele “trouxe calção e esses 
uniformes foram feitos por todos, eu não sei como 
surgiu tanta máquina ai, as esposas dos operários, 
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as esposas de todo mundo trabalhou na confecção 
desses uniformes e esses uniformes foram feitos em 
uma semana. E os alunos foram a missa vestidos e 
calçados.”

O fotógrafo Orlando Brito, em entrevista realizada 
em agosto de 2017, narra, emocionado, que acabara 
de chegar com seu pai que veio trabalhar nas obras 
da construção da cidade e que no dia da solene 
missa assistiu a tudo de muito perto, inclusive 
aparecendo nas fotos oficiais. Mesmo sendo, na 
época, uma criança de 7 anos, relata, com detalhes, 
o momento da missa, a quantidade de pessoas 

devotas, o cortejo de veículos, que se encaminhou 
para o local e a imprensa com seus equipamentos. 
Tudo isso, foi tão intenso para ele que atribui a sua 
escolha profissional, no campo da fotografia, 
àquelas imagens. 

Com certeza, diversas outras versões desse dia 
magnânimo estão aí para serem rememoradas. São 
reminiscências de uma narrativa histórica que 
afloram emoções, entusiasmo, gratidão, alegria, 
saudade e evidenciam a construção da identidade da 
nova Capital.

COTIDIANO

ESCOLA COMO ESPAÇO EDUCADOR SUSTENTÁVEL

A escassez de recursos hídricos que assola o 
Distrito Federal e a necessidade de conscientização 
da sociedade para esse problema, contribuiu para 
que o Professor Heron de Sena Filho desenvolvesse 
um projeto de educação ambiental com a 
comunidade escolar situada nas proximidades do 
Ribeirão Sobradinho. 

O projeto foi desenvolvido mediante abordagem 
transdisciplinar da água, com objetivo de contribuir 
para a implantação de espaços educadores 
sustentáveis com metodologia da pesquisa-ação e o 
potencial da ecopedagogia.

O professor Heron contou com a participação da 
coordenadora pedagógica, seis professores e cento 
e vinte alunos do 4o ano da Escola Classe 05 de 
Sobradinho. Inicialmente, foram realizadas 
reuniões de planejamento coletivo, rodas de 
conversa e observação participante.

Seguindo à fase de planejamento, partiram para 
visita de campo, com intuito de observar o Ribeirão 
Sobradinho e seu entorno, plantar mudas do bioma 
Cerrado e proceder à limpeza das margens do curso 
d’água. Esse trabalho resultou em debates, 
construção de textos, cartas, redações e desenhos 
por parte dos estudantes como fruto dessa 
experiência. Também foi aberta uma trilha às 
margens do Ribeirão com a sinalização das espécies 
nativas existentes que foi denominada pelos alunos 
como Biblioteca Viva. 

Outra ação do projeto desenvolveu-se a partir da 
observação de como a água era utilizada nas 
necessidades diárias da escola, no preparo dos 
alimentos, na limpeza das instalações, lavagem de 
utensílios e seu lançamento na rede de esgoto. Os 
próprios estudantes foram conduzidos à cozinha 
para participar da adaptação da instalação 
hidráulica, visando captar água da pia e do 
bebedouro escolar para reutilização da água usada 
(água cinza) na rega da horta e do jardim de ervas 
medicinais.

Debates e rodas de conversa mobilizaram os alunos 
nessa ação desafiadora de poupar água potável nas 
ações do projeto e transformar o ambiente escolar 
em espaço sustentável.

Consciência ambiental, especialmente sobre a 
água, mudanças no ambiente escolar, criação de 
espaços sustentáveis, responsabilidade no cuidado 
com o canteiro de ervas medicinais e com a horta 
escolar, aquisição de novos saberes quanto às 
ques tões  ambien ta i s ,  no  que  se  re fe re , 
principalmente, à preservação dos recursos hídricos 
foram alguns dos resultados dessa pesquisa-ação-
formação conduzida pelo professor Heron de Sena 
Filho junto aos professores e estudantes da Escola 
Classe 05 de Sobradinho, que contribuiu na 
formação de cidadãos ecológicos e conscientes com 
o meio em que vivem.
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E O TERRITÓRIO

Parece redundante falar de educação patrimonial e 
território em um museu, pois o patrimônio sempre 
se refere a alguém ou algum grupo e este sempre 
está em algum local ou em trânsito por algum lugar, 
algum território, mas a ideia é reforçar a 
importância dos referenciais do território e sua 
gente na prática museal.

O que mantém o museu vivo é sua relação dinâmica 
e direta com a comunidade que o abriga, deixando, 
para trás, uma visão de instituição permanente e 
estática, para passar a ser visto como prática social a 
serviço da comunidade e do seu desenvolvimento. 
Não é mais possível dizer, dentro da dinâmica 
cultural dos dias atuais, que o museu é, apenas, um 
lugar de memória. Ele guarda objetos, algumas 
memórias, mas, ao mesmo tempo, milhares de 
narrativas, tantas quantas o visitante que interage 
com seu espaço e seu acervo propuser. 

O museu passa a ser um local dentro de um território 
cultural que dialoga com a comunidade por 

intermédio de seu acervo, seja ele material ou 
i m a t e r i a l ,  p o r  m e i o  d a s  m a i s  d i v e r s a s 
possibilidades de práticas educativas, no intuito de 
elucidar e desvelar histórias do grupo cultural e de 
seu território, chegando até a reconfigurá-las 
quando necessário ou possível.

Par t ic ipar  do terr i tór io  cul tural  de uma 
comunidade, então, abre a possibilidade de ser 
sujeito ativo da história, de constantemente se 
construir e reconstruir, como forma de integrar e 
participar da sociedade, sendo e difundindo saberes 
desse grupo, uma expertise acumulada e 
ressignificada pelo tempo na trajetória de vida do 
sujeito, do grupo cultural e do próprio museu. 

Assim, o museu alimenta a sociedade de um 
território e a sociedade o alimenta, um incitando o 
outro a querer sempre mais conhecimento, não pelo 
seu simples acúmulo, mas pelo prazer de poder 
entender e dialogar mais com as possibilidades que 
a vida proporciona e o conhecimento expande.

“É preciso revisitar a escola de ontem para
reinventar a escola de amanhã.”

Acompanhe nossas a�vidades também pelo Facebook

/MuseudaEducacaodoDistritoFederal
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