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RESUMO 

Neste artigo, foram abordados como objeto de estudo as histórias de vida de duas professoras 
aposentadas do território do baixo São Francisco Sergipano com o objetivo de discutir as 
táticas utilizadas por ambas, para enfrentar os limites impostos no processo de escolarização, 
os modos de educar e também os entraves enfrentados na sua atuação profissional. Para tanto, 
fizemos uso da metodologia da história oral, através da técnica de entrevista, e utilizamos os 
conceitos de memória de Le Goff (200) e de estratégias e táticas de Michel de Certeau (1994). 
Assim, foi traçado a relação entre educação e os limites impostos pela conjuntura histórica de 
uma época, pelas condições econômicas dos habitantes da região e pela restrita existência de 
escola e o consequente limite de acesso a ela.  
Palavras-chave: Memória. Modos de educar. Professor.  

 

ABSTRACT 

In this article, were approached as an object of study the life stories of two retired teachers 
from the territory of sergipano San Francisco down in order to discuss the tactics, used by 
both, to meet the limits in the schooling process, ways to educate and also faced obstacles in 
their professional activities. For this purpose, we used the methodology of oral history by 
interviewing technique, and use the concepts of memory Le Goff (200) and strategies and 
tactics of Michel de Certeau (1994). So, the relationship was drawn between education and 
the limits imposed by the historical context of an era, the economic conditions of the 
inhabitants of the region and the limited availability of school and consequently limit access 
to it. 
Keywords: Memory. Method of educate. Teacher. 
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1-INTRODUÇÃO:  

No presente artigo apresento alguns dos resultados de um projeto de pesquisa de 

iniciação científica intitulado: Modos de Educar: Práticas Escolares e Cultura Escolar no 

Território do Baixo São Francisco Sergipano, que tem como objeto de estudo a memória oral 

de educadores sergipanos e como objetivo perceber como professores aposentados, desta 

região, foram educados e como se constituíram seus modos de educar. 

Utilizando-se da metodologia da história oral e respaldadas pela história cultural 

consideramos as narrativas de duas professoras residentes na região do baixo São Francisco, 

mais precisamente nas cidades de Propriá e Cedro de São João. A primeira professora é a 

propriaense Tereza Brito Neto que nasceu em 1930 e que além de professora também foi 

política na cidade. A segunda é a professora cedreirense Maria Zélia de Sá Farias Nascimento 

nascida em 1936 e que além de professora foi diretora de escola. O que torna este tipo de 

pesquisa relevante é que os dados coletados servirão como fontes para entender a trajetória da 

educação no Estado de Sergipe, e isto é possível hoje graças à história cultural, alavancada 

pelo movimento dos analles na França de 1930, que permite à História, contar com novas 

fontes e novos objetos de pesquisa, o que, nesse caso, se traduz na analise das trajetórias de 

pessoas simples, e não necessariamente nos grandes heróis e nos seus grandes feitos.  

O desenvolvimento desta pesquisa possibilidade a compreensão da memória das professoras 

entrevistadas que viveram em determinada época e fizeram história, portanto são fontes que 

contribuem para a compreensão do desenrolar da história de educação e segundo Legoff“[...] 

memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para 

servir o presente e o futuro.” Segundo ele, devemos “[...] trabalhar de forma a que a memória 

coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens” (LE GOFF, 2003, p. 

477).Percebe-se, que a memória é uma “ferramenta” riquíssima de informações  que pode 

proporcionar o conhecimento da realidade de determinada temática, no nosso caso, da 

educação, além disto, esta pesquisa permitir guarda fontes valiosas do conhecimento, pois as  

entrevistas serão colocadas em um Centro de História Oral. 

 
SOBRE AS PROFESSORAS E SUA EDUCAÇÃO 



A professora aposentada Tereza Brito Neto é natural da cidade de Propriá e nasceu no 

ano de 1930, seu pai era Idelbrandro Lubambo de Brito, que era político e comerciante na 

cidade e sua mãe Maria Cidália Martins de Brito que além de ser dona de casa, costurava e 

bordava para comercializar. Tereza de Brito Neto ingressou na escola com 10 anos de idade, 

mas já havia sido alfabetizada pela sua mãe. Estudou o primário na sua cidade de origem e 

cursou o ginásio, como interna, em Recife, no colégio “Damas da Instrução Cristã” de Ordem 

Francesa. Em seguida fez o curso Técnico em Contabilidade e neste mesmo colégio foi 

convidada pela diretora para ensinar português e Merceologia (ciência do comércio). A essa 

época iniciou a faculdade de Línguas Neolatinas, mas não a concluiu, pois teve que retornar 

para Propriá, mesmo contra sua vontade, para assumir a posição política do seu pai que era 

vereador, e que sofreu um acidente que o obrigou a se afastar da função. Ao disputar a eleição 

para o cargo de vereador, do ano de 1954, Tereza foi eleita a segunda mais votada e a 

primeira mulher vereadora de Propriá. Além disto, também lecionou a disciplina de Direito na 

Escola Técnica de Comércio de Propriá e de Português no colégio Nossa Senhora das Graças 

e de Português e francês no Colégio Diocesano de Propriá.  

Maria Zélia de Sá Farias, por sua vez, é natural da cidade de Cedro do São João e 

nasceu no dia 12 de janeiro de 1936, é filha de Antônio Joaquim de Sá, comerciante e de 

Helena Teles de Sá que era costureira, foi vereadora e também “enfermeira” da comunidade 

de Cedro do São João. Ingressou na escola com 7 anos de idade, mas já tinha orientação das 

primeiras letras em casa. Estudou de 1ª a 4ª série em várias escolas todas particulares em 

Cedro do São João e de 5ª a 8ª série estudou, como interna, no “Colégio Nossa Senhora das 

Graças” em Propriá, dirigido pelas freiras da Congregação das Irmãs Franciscanas. Passou 

alguns anos para poder cursar o pedagógico e o adicional (2º grau) e outro período para cursar 

a faculdade de Letras em Penedo, passando por muitos obstáculos para dar continuidade aos 

estudos. Atuou na educação como professora e como diretora, sendo 8 anos de sala de aula e 

25 na direção do colégio, se aposentando em 1990, com 54 anos de idade. 

O colégio Nossa Senhora das Graças onde Maria Zélia Nascimento estudou de 5ª a 8ª 

série era religioso e tinha a finalidade de transmitir não apenas um ensino e uma educação 

formal, mais principalmente uma educação voltada para os preceitos religiosos, como foi 

observado em Silva, para ela:  

 [...] transparece a compatibilidade entre o que o Colégio oferecia e o que os 
pais, verdadeiramente, esperavam da educação das filhas, enfatizando que a 



preocupação maior era, sobretudo, com a moral e os bons costumes, mas do 
que com o ensino propriamente dito. (2011, p. 2): 

A afirmação acima corrobora com a ideia de que a educação transmitida no colégio era 

reflexo da sociedade da época, ou seja, sofria forte influência dos costumes, dos modos 

culturais, e de todo contexto social vivido naquela cidade. Ainda sobre a região é possível 

entender que a essa época o número de escolas era mínimo, e que o Colégio Nossa Senhora 

das Graças detinha grande mérito na cidade de Propriá, seja pelo reduzido número de escolas 

que existia, seja pela qualidade e por atender o que os pais exigiam de uma escola religiosa.  

No que se refere ao acesso a escolarização, este devia ser restrito, pois segundo Silva (2011) 

no final da década de 1970 e início de 1980 esta escola começou a ter uma diminuição no seu 

número de matriculados, isto porque, neste período, houve a abertura de escolas públicas em 

Propriá, então, como estratégia de sua manutenção,  o Colégio Nossa Senhora da Graças 

começou a aderir o ensino misto e se adaptar as novas exigências sociais.  

Assim, entender o contexto social facilitou a compreensão acerca do que as 

entrevistadas estão compartilhando quando narram suas experiências e através das falas das 

professoras pudemos tornar objetivo o que estava no seu subjetivo e na sua memória, pois a 

medida que eram questionadas a contar fatos de sua época de aluna e de professora, além de 

acontecimentos que marcaram sua trajetória de vida tanto privada quanto profissional, 

também testemunhavam o que vivenciaram social e politicamente, contribuindo, assim, com a 

sua versão da história da qual fizeram parte e foram protagonistas. As professoras 

entrevistadas que estão sendo aqui apresentas, tem muito a revelar a respeito de como eram os 

métodos de educar no século XX no baixo São Francisco especificamente em meados dos 

anos de 1940, 1950, 1960, além de nos proporcionar o conhecimento das dificuldades 

enfrentadas para adquirir escolarização e formação profissional.  

Na visão de Delory- Momberger 

[...] pensar o “biográfico” como uma das formas privilegiadas da atividade 
mental e reflexiva, segundo a qual o ser humano se representa e compreende 
a si mesmo, somos levados a definir o biográfico como uma categoria da 
experiência que permite ao indivíduo, nas condições de sua inscrição sócio-
histórica, integrar, estruturar, interpretar as situações e os acontecimentos 
vividos [...] (DELORY-MOMBERGER 2008, p. 26). 

Quando as professora foram relatando suas histórias, elas lembraram como viveram; o 

que aprenderam; como aprenderam; quem eram seus pais; sua origem; o que eles faziam; e o 

que elas, enquanto educadoras, ensinaram bem como quais os métodos utilizados para educar 

seus alunos, enfim, contaram sua experiência pessoal e profissional, se definindo como pessoa 



individual e à medida que foram expondo suas experiências e a forma como contribuíram para 

o desenvolvimento da sociedade, definiram-se como ser social. Isto porque a representação 

social que cada indivíduo faz de si mesmo está relacionada com sua trajetória de vida, seu 

meio social, sua profissão, suas condições financeiras, bem assim a forma como se sente 

pertencendo a determinado grupo social. Parafraseando Chartier elas estariam “[...] dando a ver 

uma coisa ausente, o que supõe uma distinção radical entre aquilo que representa e aquilo que é 

representado.” (CHARTIER, 1990, p. 20). Isto porque foi na memória que elas buscaram os indícios 

de suas repostas que, por algum motivo, estavam guardadas. Na visão de “A memória aparece como 

força subjetiva ao mesmo tempo profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e invasora.” (BOSI, 

1994, p. 46). 

 

1.2-POSSIBILIDADES DE ESCOLARIZAÇÃO DAS PROFESSORAS 

ENTREVISTADAS 

As possibilidades que as professoras tiveram no processo de escolarização foram 

criadas e podem ter sido resultados do próprio esforço familiar, pois o processo de 

alfabetização iniciou em casa com os pais, que tinham a preocupação e se dedicavam a 

ensinar e a alfabetizar as filhas, além de disporem de condições para investir e arcar com as 

despesas de uma escola particular, e tudo isto facilitou e contribuiu para o desenvolvimento e 

progresso da aprendizagem de ambas, mas também surgiram alguns limites em suas 

trajetórias. 

Ambas tiveram a oportunidade de saírem da cidade onde nasceram, para dar 

continuidade aos estudos e buscarem uma formação profissional em outra cidade, a 

Professora Tereza foi para cidade de Recife, capital do Estado de Pernambuco, e a professora 

Zélia saiu para uma cidade próxima a Cedro do São João, foi para Propriá, no mesmo Estado 

de Sergipe. Mesmo tendo oportunidades de estudar as professoras tiveram trajetórias 

diferentes. O fato é que a família da professora Tereza deveria possuir boas condições 

financeiras, pois arcou com as despesas escolares de Tereza em outro Estado, pois talvez 

tivesse acreditado que o colégio particular de Recife tivesse uma educação de maior qualidade 

do que o colégio também particular de Propriá, já a família de Zélia também deveria possuir 

uma boa condição econômica, mas para arcar com despesas de uma escola particular no 

mesmo Estado. Conclui-se que ambas as famílias tiveram a preocupação com o processo 

educativo e de formação das filhas, mas a primeira pôde escolher entre duas escolas 

particulares, e a outra não teve escolha. 



Como já elucidado, a professora Tereza Brito Neto, traz grandes revelações da cultura 

política da sua época, pois além de vereadora, ela trabalhou na área educacional como 

professora chegando a lecionar aulas até de Direito, mesmo sem nunca ter estudado tal 

disciplina no seu curso. Sobre esta experiência expõe: 

 

Ele fundou a escola técnica, [o padre José Gouvero Soares] aí me convidou 
para eu ensinar na escola técnica, aí eu ainda ensinei o primeiro ano, ensinei 
Direito. Direito, eu digo: - eita meu Deus!, eu não estudei Direto como é que 
eu vou ensinar Direito? ai disse: - não. Doutor Britinho, que era jurista né, 
amigo meu, me deu uns livros para eu estudar e ensinar essa matéria. Eu 
ensinei essa matéria, depois o colégio das freiras mim chamou para eu 
ensinar, eu ensinei português, só português lá, quando eu terminei foi 
quando o diretor... minha irmã era diretora do colégio Diocesano, foi... o 
diretor faleceu e ela ficou como diretora, minha irmã mim contratou para ser 
professora de Frances e Português. Eu tinha estudado Francês no colégio e 
eu tinha feito o vestibular que foi interrompido né?, eu queria voltar par 
terminar, mas não deu, casei... pronto. Eu fiz só dois anos de línguas 
neolatinas. (NETO, 2011). 
 

Percebe-se que o uso de estratégias pelo dono da escola Técnica, pois a professora 

Tereza foi contratada para dar aulas de uma disciplina da qual ela não possuía formação para 

lecionar, e segundo Certeau: 

 

 Chamo de “estratégia” o cálculo das relações de forças que se torna possível 
a partir do momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de um 
“ambiente”. Ela postula um lugar capaz de ser circunscrito como um próprio 
e portanto capaz de servir de base a uma gestão de suas relações com uma 
exterioridade distinta (CERTEAU, 1994 p. 46).   
 

A estratégia é usada por aqueles que possuem poder de decidir, neste caso o diretor 

que para não deixar seus alunos sem aula, contrata uma professora, mesmo sem esta ter tido 

uma formação para ensinar determinada matéria. A estratégia exige um espaço próprio de 

poder para manter relações com aqueles que não têm o poder.  

Ainda sobre a trajetória da professora Tereza é possível perceber que sua vida 

profissional tomou rumos diferenciados daqueles planejados por ela, pois a vida particular 

dela exigiu outros caminhos a serem seguidos. Sobre isto ela expõe: 

 

Tinha 24, ai fui eleita vereadora, ai depois foi quando surgiu o meu 
marido né? - comecei a namorar... tudo, ele é alagoano, era dessa 
família Medeiro Neto, o tio dele era [...] Deputado na época, foi quem 
veio fazer o casamento, começamos a namorar, eu tinha que voltar 
para Recife, mas foi quando eu ingressei na política, eu rezando para 



perder, para eu voltar para Recife, mais ai eu ganhei a política, ai foi 
quando apareceu o noivo eu casei pronto. 

Estas informações acima citadas por Tereza permitem a compreensão de que naquela 

época pessoas ocupavam cargos contra a própria vontade, fosse por respeito a tradição 

familiar, fosse por formação cultural.  O que se pode perceber é que embora tivesse muita 

vontade de retornar a Recife para terminar a faculdade não pode ir, pois sua vida seguiu outra 

direção: ingressou na carreira política, atuou no magistério e casou-se. Foram infligidos 

alguns limites na trajetória de vida da professora Tereza, que a impediram de realizar alguns 

de seus objetivos. Tais limites podem ser resultantes da cultura local da época, na qual os 

filhos deviam obedecer aos pais, bem assim a dependência da mulher e sua submissão ao pai 

e ao marido, tendo que casar-se para construir família.  

 

Quanto à professora Maria Zélia de Sá Farias ela concluiu o ensino primário (1ª a 4ª 

série) em Cedro do São João e cursou, como interna, o ginásio no “colégio das freiras”, em 

Propriá. E segundo ela: 

 [...] de 5ª a 8ª série, eu estudei no colégio das freiras interno. Ai passei 
muitos anos para poder seguir o pedagógico, depois do pedagógico passei 
muitos anos para estudar o adicional ou o 2ª grau, depois do 2ª grau, outra 
temporada para estudar em Penedo. Sofri muito, mas nunca parei de estudar 
(FARIAS, 2011).  

A professora comenta que teve que passar um tempo sem estudar, mas não foi porque 

não quisesse, mas porque em sua cidade não havia os cursos.  Percebe-se que o individuo é 

produto daquilo que ele tem acesso e daquilo que ela consegue fazendo o uso de táticas no seu 

cotidiano. Na sua época de estudante a professora Zélia teve que esperar para dar 

continuidade aos seus estudos, mas mesmo com dificuldades ela não desistiu e desenvolveu 

suas táticas para concluir sua formação profissional. Táticas que para Certeau (1994) são 

desenvolvidas por aquelas pessoas fracas de poder, mas que conseguem perceber que existem 

possibilidades de criarem jeitos para atingirem suas finalidades foi o que aconteceu com a 

professora Zélia, como será visto adiante.  

Ao analisar as trajetórias de uma e outra professora, pudemos entender que ambas 

tiveram algumas possibilidades no processo de escolarização e formação profissional, mas 

também enfrentaram obstáculos durante este percurso, pois Tereza Brito Neto mesmo contra 

vontade abandonou a faculdade para entrar na política, casou-se e não chegou a concluir o 

curso superior, já a professora Maria Zélia de Sá Farias mesmo tendo que enfrentar muitas 

dificuldades conseguiu concluir seus estudos. Sobre isto ela comenta: 



[...] Eu saia daqui minha filha era em um caminhão para [...] Ave-Maria que 
sofrimento para chegar em Penedo. Era lama aqui nas pernas, e os carros 
ficando atolado na estrada. Pegava caminhão, carreta para atravessar a balsa. 
Sofri muito, mas terminei, mas venci, graças a Deus. (FARIAS, 2011). 

A professora passou por muitos obstáculos, enfrentando-os com muita determinação e 

coragem, pois quando ela diz: “sofri”, “mas venci, graças a Deus” compreendemos que ela 

possuía uma preocupação em dar continuidade a sua formação profissional, e para alcançar 

este objetivo tinha muita fé e confiava em Deus. Toda esta fé e confiança provavelmente ela 

deve ter adquirido durante sua formação como interna no colégio das freiras, que tinha como 

objetivo maior transmitir uma educação calcada em preceitos religiosos. Além disto, 

observam-se também as táticas CERTAU (1994) utilizadas pela professora para concluir seu 

curso de nível superior, pois, como homem/mulher simples desenvolveu no seu cotidiano 

“maneiras’ para alcançar seus objetivos, pois ela buscou através de algumas ações, fugir das 

imposições do tempo, do lugar, da falta de ensino no nível desejado e de alguns supostos 

determinismos sociais.  

Foi para fugir do destino da maioria dos moradores da cidade, que talvez não 

iniciassem e/ou concluíssem seus estudos por falta de escolas e/ou faculdades próximas, que 

ela viajou de caminhão, na falta de outro transporte, atravessou lamaçais, passou horas na 

estrada, quando não atravessava de barco o rio São Francisco para chegar a Penedo no Estado 

de Alagoas onde fez o curso de Letras; pegou empréstimo em banco para custear seus 

estudos; ficou diversas vezes na estrada quando o transporte quebrava (coisa comum), 

carregando, inclusive, pneu nos ombros, quando este furava e tinha que ser levado ao 

borracheiro.  O fato é que com todas as dificuldades enfrentadas ela não desistiu e sim 

desenvolveu sua forma especifica para terminar seus estudos. Coisa comum na época? – Se 

levarmos em consideração o pouco número de professoras com nível superior na idade dela 

vivendo na cidade, perceberemos que não.   

Ao procurar entender as trajetórias de vida das duas professoras na tentativa de 

compreender os limites e as possibilidades nos modos de educar do Baixo São Francisco 

percebemos como as duas professoras tiveram em suas histórias de vida algumas semelhanças 

e diferenças.  

A história de vida de uma pessoa revela às oportunidades que ela teve, os desejos, os 

sonhos, as possibilidades, as táticas empregadas para alcançar seus objetivos, assim como os 

limites impostos para realizar-se como pessoa e como profissional. Por isso, em alguns 

momentos, foi preciso entrar um pouco na vida particular das professoras, para compreender 

sua trajetória, pois o ser humano é subjetivo, e para compreendê-lo é preciso ir ao íntimo da 



suas lembranças, buscando desvendar como ele percebe sua história de vida. Os porquês de 

alguns questionamentos estão justamente no âmbito da vida particular e não, necessariamente, 

na vida dada a conhecer. Não fosse a pergunta do por quê Tereza Brito ter deixado a 

faculdade, não saberíamos que foi a mando do pai, para assumir seu lugar na política.  

Com essa pesquisa, percebemos que a história de vida de uma pessoa, embora não 

possa ser concebida como previamente determinada, é influenciada por vários fatores: sua 

família, seus próprios anseios, sua cultura, suas condições econômicas, sua posição na 

hierarquia social, além de sua capacidade de desenvolver técnicas, astúcias e artes para 

realizar seus planos, desejos e sonhos durante a vida, seja profissional e/ou pessoal. É 

importante destacar o fato de ambas serem meninas que saíram da sua cidade para estudar, e 

que, em meados do século XX na região do Baixo São Francisco, com algumas exceções, a 

mulher era criada e educada para casar e estar a disposição do pai e/ou marido.  

 

1.2-MODOS DE ESCOLARIZAÇÃO 

Entender os modos de escolarização de uma época e de um lugar requer conhecimento 

detalhado do cotidiano escolar vivenciado por aqueles que ensinaram e/ou por aqueles que 

aprenderam, pois cada ambiente de ensino-aprendizagem desenvolve uma forma própria de 

acontecer, ou seja, de realizar suas atividades. Então, percebe-se que é necessário ouvir quem 

tem experiência no assunto, para assim compreender os modos próprios de trabalhar a 

educação em um momento histórico. Segundo Tereza Brito Neto, as técnicas utilizadas por 

sua mãe para facilitar o processo de alfabetização era o da repetição. Segundo ela :  

Minha mãe, ela fazia assim, ela contava muita história sabe, ai pegava um 
caderno, eu sempre gostei muito de escrever, ai ela pegava um caderno fazia 
A, B, C, D, aí... para eu repetir, número, 1, 2, 3, 4, para eu repetir aquele 
número”. [...] Então o método empregado para ensinar a conhecer e escrever 
as primeiras letras e os números era o da repetição e para ensinar a ler, era 
através das silabas. Ela juntava as sílabas, “ba”, assim hoje é com “b” 
amanhã é com “c” e assim vai (NETO, 2011). 

 
Ao adentrar na escola, Tereza Brito Neto já possuía certo domínio da escrita e da 

leitura, que adquiriu com sua mãe, através dos métodos da repetição e da junção das sílabas. E 

na escola sua professora do primário ensinava através dos seguintes métodos: [...] ela fazia 

cópia, ela fazia caligrafia, eu tinha uma caligrafia excelente [...] (NETO, 2011) deste modo, 

sua professora tinha preocupação com a letra dos seus alunos e através do uso da caligrafia ela 

os treinava, buscando o aperfeiçoamento da escrita dos mesmos, que devia ser inteligível e 

“bonita”. 



A professora também comentou a maneira como foi ensinada e de como ensinou e 

nesta fala podemos perceber o seguinte: 

É ela fazia cópia, fazia exercício de verbos. Logo quando eu fui ensinar eu 
exigia muito verbo, os meninos: - mas professora onde é que eu vou com 
tanto verbo, hoje um, ontem... eu encontrei com um, ele é advogado hoje, ele 
disse: - professora, hoje agradeço porque o verbo mim ajudou muito (NETO, 
2011). 

Percebemos claramente que a professora Tereza foi influenciada pelos métodos 

utilizados por sua professora, pois quando passou a exercer o magistério ela comenta que 

exigia muito o exercício de verbos, que neste caso deviam servir para preparar o aluno para 

uma boa escrita e concordância gramatical. 

Os modos de educação também envolviam castigos, e segundo a professora, no seu 

tempo de aluna, ainda em colégio de Propriá, recebiam castigos àqueles alunos rebeldes, que 

não obedecessem as ordens da professora, como por exemplo; se não fizessem o dever de 

casa, eram castigados a fazer a lição várias vezes; se conversassem durante as aulas, o castigo 

era sair mais tarde. Então para cada tipo de desobediência existia um castigo especifico que 

também servia para educar aqueles alunos que quebrassem as normas e regras da escola. Isto 

posto, o que se pode compreender é que os castigos tinham por objetivo levar o aluno a 

obedecer as ordens que a  escola estabelecia. 

Por outro lado, as brincadeiras também eram formas lúdicas de aprender, pois eram 

educativas: 

“[...] como eram as brincadeiras, de assim: - diga uma letra, diga uma 
palavra com tal letra, ela dizia sabe, ai um fazia, iria para o quadro ou então 
dizia oralmente, as brincadeiras eram assim, brincava de roda, as meninas, os 
meninos não tinha bola, porque não tinha condições, o prédio era pequeno 
[...](NETO, 2011). 

Já no Colégio Damas da Instrução Cristã, em Recife, a educação tinha finalidade 

religiosa, de caráter severo. Podemos entender e até imaginar com o depoimento da 

professora, como era a vida de interna e apreender a cultura escolar vivenciada na época, além 

das práticas utilizadas para educar, pois sobre os modos desta educação, ela comenta:  

 [...] Ai só saia no final de semana, tinha bom comportamento né, existia 
assim uma regra, muito. Era um colégio muito rigoroso, a educação era 
aquela educação muito rígida, você imagine... no enxoval da gente, a gente 
fazia um roupão para tomar banho com esse roupão, horrível, tinha meninas 
que assim... eram mais as filhas de usineiros, tinha meninas que na hora 
tiravam o roupão [gesticula com as mão], você já pensou... você passar o 
sabonete? - era muito rigoroso, assim. Agora eu amava meu colégio.  

 
Sobre esse tipo de instituição que se revela impositora de um sistema de 

comportamentos, Goffman (1987), que estuda as instituições totais, revela que esse tipo de 



internato tem fundamentos instrumentais que permitem realizar de modo mais adequado as 

tarefas e os trabalhos exigidos. O que nos faz entender que ao aliar a privação de liberdade 

com os castigos e as normas, a Escola primava por uma educação total, em que nos 

conhecimentos escolares deveriam constar também os conhecimentos de cunho moral, 

religioso e cultural. 

Por outro lado, as Estratégias na concepção de Certeau (1994) são ordens instauradas e 

produzidas por quem detém poder e espaço próprio para mandar e estabelecer suas regras. 

Neste caso, a instituição escolar é quem detém o poder, pois ela é regida por leis, normas e 

regulamentos criados por instâncias maiores, a quem elas representam. Assim é ela, a escola, 

quem impõem, em termos micro sociais, o que deve ser realizado neste ambiente, no que diz 

respeito ao conteúdo, ao currículo, ao comportamento, dentre outros elementos da cultura 

escolar. Com se pôde perceber, através do depoimento de Tereza, nesta instituição as 

estratégias para inculcação de valores e normas, para além dos conteúdos curriculares, tinham 

a finalidade de instituir, manter e cultivar o bom comportamento. 

Segundo a professora Maria Zélia, sua mãe era quem fazia “banca”4 com ela e seu pai 

ensinava matemática com a tabuada, além de  ter uma preocupação significativa com a leitura 

e a escrita. Já na escola os métodos utilizados comtemplavam, dentre outras técnicas, com a 

sabatina, o ditado de palavras e também se aprendia através das brincadeiras: “[...] aquelas 

brincadeiras tão gozadas que a gente aprendia muita coisa... educação física, através de 

música... cantava e fazia ginástica na sala [...]” (FARIAS, 2011).  

Nesta época, as brincadeiras que divertiam e eram uma forma de lazer, também 

colaboravam para facilitar o processo ensino-aprendizagem, pois contribuíam para o 

desenvolvimento físico e intelectual dos alunos. Ainda segundo Farias (2011) a professora 

desse nivel também utilizavam o método do “decoreba”, da cópia, que servia par treinar e 

melhorar a letra, a dissertação para descrever desenhos, e também faziam uso do livro 

didático. 

Ao ingressar no colégio Nossa Senhora Das Graças em Propriá para cursar o ginásio 

(de 5ª a 8ª série), onde ficou como interna, os métodos utilizados segundo ela também não 

tinham muita diferença, pois utilizavam ditado, o quadro, além do decoreba. E de forma geral 

era um colégio de uma educação rígida e que preservava os preceitos e a finalidade de uma 

educação religiosa. Podemos perceber isto na fala da professora quando diz que: “[...] a gente 

                                                           
4 Banca é entendida aqui como uma espécie de reforço escolar. Isto porque era nesse espaço criado geralmente 
nas casas, que professores informais ministravam aulas acerca de determinados assuntos que não eram 
compreendidos pelos alunos na escola formal.  



tinha sempre aula de religião, a gente ia para capelinha, tinha o horário de a gente rezar na 

capelinha... missa, não perdia dia de sábado, dia de domingo.” (FARIAS, 2011).  

Com tais narrativas, pudemos compreender mais sobre a finalidade da educação 

naquele lugar e naquele período, sendo possível entender sobretudo que a educação, embora 

obedeça a dispositivos legais e reformas curriculares, pode assumir contornos locais e por isso 

desenvolver uma cultura escolar própria que alia os conteúdos predeterminado com as 

praticas e a cultura local, que muitas vezes pode ser moldada pelas condições econômicas e 

por outros fatores externos, mas uma premissa é certa: a de que a escola tem o poder de 

envolver o aluno e até delinear o seu destino, mas os professores com seus modos de educar é 

quem o acolhe e estimula sua permanência nesse ambiente. Por certo, a escola pode mudar de 

acordo com a época, com a cultura vigente na sociedade, com o objetivo e perfil de formação 

da escola, que pode ser religioso, sociopolítico, primando pela cultura local, com 

particularidades regionais, mas também é certo que são os professores os seus cultores.  

 

1.3-LIMITIES E POSIBILIDADES NA ATUAÇÃO DAS PROFESSORAS 

A professora Maria Zélia de Sá Farias Nascimento, além de ter enfrentado 

dificuldades para concluir os seus estudos, também encarou alguns obstáculos quando atuou 

como educadora e diretora de uma instituição escolar. Ela passou 8 anos na sala de aula e 25 

na direção de uma escola da rede estadual de ensino. Acredita que como diretora pode dar 

mais assistência aos alunos, pois não focava apenas em uma sala de aula, mas tinha que 

assistir todo o colégio. 

As dificuldades foram muitas e impunham limites ao trabalho da diretora, embora 

existissem algumas possibilidades que ela aproveitava e usava suas habilidades e criatividade 

e valendo-se do uso de táticas, para realizar sempre mais do que seu trabalho exigia, e isto era 

possível porque ela gostava do que fazia, sentindo-se realizada profissionalmente: 

 [...] Eu me dedicava demais ao meu colégio, é bom a gente trabalhar com 
amor, eu trabalhava por amor, não era por dinheiro, que eu ganhava 100 
reais, 100 reais ai [o equivalente], mas eu tinha verdadeiro amor a minha 
profissão não é, que Deus me deu e fiquei 25 anos de diretora (FARIAS, 
2011). 

A professora Maria Zélia fazia várias festas e campanhas para poder comprar alguns 

objetos da primeira comunhão dos alunos que necessitassem. Os pais também cooperavam, 

doando galinha de capoeira, ovos para as campanhas e até farinha de mandioca para merenda, 

quando faltava. No caso da merenda existia um limite, pois faltavam ingredientes, mas a 

diretora junto com a família, trabalhando junto escola-família, buscava uma solução e 



enfrentavam juntos este problema, porque ambos sabiam que quando a criança se alimenta 

bem ela terá um rendimento escolar maior. - Instinto maternal ou conhecimentos adquiridos 

durante a formação?  

No que se refere ao dinheiro arrecadado nas festas e campanhas, era investido 

naqueles alunos mais desprovidos de recursos. Este tipo de prática revelou-se uma tática 

desenvolvida pela diretora Zélia para dar condições àqueles alunos, de tal qual os outros, eles 

pudessem participar dos atos de civismo da escola. Assim, a professora respondia as 

estratégias governamentais a exemplo da inculcação de patriotismo, com táticas que 

primavam pelo nivelamento das participações.   Para Certeau (1994) [...] “estratégica” procura 

em primeiro lugar distinguir de um “ambiente” um “próprio”, isto é, o lugar do poder e do querer 

próprios [...] (CERTEAU, 1994:99).Assim a escola queria inculcar nos alunos o sentimento de 

patriotismo, civismo e um amor a pátria, encontrando no desfile cívico uma estratégia, pois 

esta é a maneira de mandar e de impor e dar ordens com relação ao que deve ser transmitido 

nas escolas para seus alunos, além dos conteúdos. E, valendo-se do possível, a diretora fazia 

uso de táticas para que seus alunos mais carentes pudessem participar do desfile e para que 

pudessem fazer a primeira eucaristia, entrando nesta o preceito religioso, que na época devia 

ser forte: 

[...] a gente fazia assim, o benefício que dava a eles era na primeira 
comunhão, como falei antes não é, comprava o que eles não podiam 
comprar, e a gente preparava eles para primeira comunhão, no desfile do dia 
7, aqueles que não tinha, ai também a gente dava, não era completo não, mas 
alguma coisa, uma parte, sabe, a eles ou um tênis, tênis não que eles tinham 
eram alpercata, era um alpercatinha ou uma camisa, a gente doava sabe, 
sempre tinha para doar aqueles mais carentes, caderno, lápis, quando eles 
não tinham, sabe (FARIAS, 2011). 

A preocupação da diretora com a educação dos seus alunos era admirável. Tinha 

também a preocupação com relação ao desfile cívico de 7 de setembro, que nos revela o amor 

pela pátria e a educação que era transmitida naquela escola específica, de  formar  um cidadão 

que tivessem um verdadeiro amor pela nação e um patriotismo bem avivado. São aspectos 

que tem muito a revelar sobre os modos de transmissão do saber, e de quais saberes eram 

estes. Isto porque nos fazer refletir sobre as mudanças que ocorrem na sociedade, pois será 

que este sentimento de patriotismo ainda existe tão forte nas escolas? 

No que se refere aos modos de educar utilizados pela professora Tereza pouco ela 

comentou, talvez por ela não ter concluído sua faculdade de Letra Neolatinas, e por ter 

entrado na política e casado logo. Embora o silêncio possa revelar muito sobre uma história 



de vida profissional e pessoal aqui nos dispomos a compreender o dito, o lembrado, o 

exposto, deixando para uma futura analise o silenciado, o esquecido, o não dito.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao considerar a trajetória de vida de pessoas simples foi possível apreender aspectos 

da cultura local da época, em que os filhos deviam obediência aos pais, devendo até deixar 

seus objetivos pessoais para seguir uma carreira profissional escolhida pelos pais, como foi o 

caso da professora Tereza Brito Neto. Este caso pode ser particular de uma família que 

detinha poderes econômicos e influencias políticas, ou pode se estender as famílias no que se 

refere a obediência dos filhos aos pais? No que se refere as capacidades econômicas, este 

contribui para o acesso a escola e a uma formação profissional, mas mesmo na falta de muitos 

recursos financeiros foi percebido o desenvolvimento de táticas para realizar o objetivo de 

concluir o ensino superior, este foi a caso da professora e diretora Maria Zélia de Sá Farias. 

Não podemos estender essa interpretação a outras famílias da região do Baixo São Francisco e 

se este tipo de práticas para vencer os limites impostos pela realidade da época era comum a 

todos os indivíduos, mas sabemos que a professora Zélia através de táticas conseguiu formar-

se e alcançar seus objetivos. 

No que tocante aos modos de como foram educadas ambas as professoras foram 

alfabetizadas antes de adentrar na escola e tiveram oportunidades, seja pelas condições 

econômicas de seus pais e/ ou pela cultura da família. Sobre os modos como educaram a 

professora Tereza recebeu influencias de seus professores e enfrentou dificuldades, quando 

teve que ensinar uma disciplina que não tinha conhecimentos, mas através das táticas 

conseguiu dar um jeito e inventou maneiras para quebrar as normas e lecionar tal matéria.  Já 

a professora Zélia fez uso de determinadas práticas no seu cotidiano, como diretora de escola, 

e realizou festinhas para arrecadar dinheiro para ajudar os seus alunos mais carentes a 

participar dos desfiles cívicos e da primeira eucaristia. Desta forma ela contribuía para o 

otimismo pedagógico de uma época em que sentimentos de amor a pátria e nação eram 

evocados como condição sine qua non para cidadania. 

O que ficou claro ao adentrar nas trajetórias de vida de duas professoras da região do 

Baixo São Francisco foi que através de suas memórias podemos conhecer o passado, desvelar 

estratégias e táticas de uma época e de um lugar, que embora distantes dos centros de decisões 

de poder compuseram uma cultura de escola que vai além dos ditames oficiais e que por certo 

também deve constar na historiografia local, haja vista as práticas do homem simples também 



devem ser ouvida e contadas, pois no mínimo servem como referências para aqueles que se 

interessam pelas histórias de vida, pelas praticas docentes e pela história vista de baixo. 
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