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RESUMO 
 
Este texto é parte de um trabalho sobre a trajetória escolar apresentado como requisito 
avaliativo da disciplina Culturas e Práticas Escolares do Mestrado em Educação da 
Universidade Federal de Sergipe. Tem como objetivo escrever uma pequena memória de uma 
sertaneja alagoana, com seu início na formação primária até a conclusão do Curso 
Pedagógico. Para esta narrativa se faz necessário adicionar à reflexão, os conceitos de Cultura 
Escolar e Cultura Material Escolar. Partindo de uma revisão bibliográfica, observa-se que a 
construção da memória está estreitamente relacionada à história de vida, às relações sociais 
que são partilhadas pelos sujeitos. Falar da singularidade da minha trajetória aponta caminhos 
para pensar outros possíveis da história e que estas experiências incentivem outras pessoas a 
escrever suas histórias.  
 
Palavras-chave: Cultura Escolar. Cultura Material Escolar.  Memória Escolar.  
 
RESUMEN 
 
Este texto es parte de un trabajo sobre la historia de la escuela presenta como un requisito de 
las Culturas de evaluación del curso y las prácticas del Master Escuela de Educación de la 
Universidad Federal de Sergipe. Su objetivo es escribir una memoria corta de un sertón de 
Alagoas, con su principio en la educación primaria hasta la finalización del curso de la 
Educación. Para esta narrativa hay que añadir la reflexión, los conceptos de la cultura escolar 
y la cultura escolar. Basado en una revisión de la literatura, se observa que la construcción de 
la memoria está estrechamente relacionada con la historia de la vida, las relaciones sociales 
que son compartidos por los sujetos. Hablando de los puntos de singularidad de mi carrera 
para pensar en otros posibles caminos de la historia y que estas experiencias animen a otros a 
escribir sus historias.  
 
Palabras clave: Cultura escolar. La Escuela la Cultura Material. Escuela de Memoria. 
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Numa manhã de segunda-feira, na sala de aula do Mestrado em Educação, na aula da 

professora Doutora Anamaria Gonçalves Bueno de farias da disciplina Culturas e práticas 

escolares, numa discussão da escolha de temas para a construção de um artigo, a professora, 

sugeriu-me a escrever sobre minhas lembranças dos tempos de escola, de preferência do curso 

Pedagógico como era chamado naquela época, que tinha como objetivo preparar o aluno para 

o exercício do magistério, ou seja, o aluno era habilitado para ensinar de 1ª a 4ª série do 1º 

grau1. De repente, meu pensamento transpôs no tempo e no espaço, e me vi lá no início da 

caminhada escolar, na fazenda, frequentado uma sala de aula, que ficava na casa do senhor 

João no Município de Canapi, interior do Estado de Alagoas, à época, década no inicio de 

1970.  

A escola era em uma casa na fazenda a uns quatro quilômetros da minha casa, ia e 

voltava a pé sozinha ou com minhas irmãs. Na sala de aula, tinha cadeiras de madeira 

simples, dispostas em filas e um quadro negro de aproximadamente 1,0 m por 1,5 m de 

medida.  Antes de ir à escola fui alfabetizada na mesa lá de casa por minha mãe, com um livro 

de história e pelas histórias contadas por meus pais, usava um caderno para escrever as letras, 

depois palavras e frases e posteriormente textos. Li muito literatura de cordel para meu avô, 

nas férias.  

Em relação ao espaço escolar me reporto a Clarice Nunes quando ela expressa: 

lembrar-se do espaço escolar é lembrar também do entorno, do trajeto que leva da casa à 

escola, percurso de descoberta e manipulação, de aventuras e perigos, de brincadeiras e 

desafios (NUNES, 2002, p. 7). 

Compartilhando com a autora recordo-me o trajeto da escola para minha casa, chupava 

umbu com açúcar, comia biscoito seco era um divertimento. Um dia montada no cavalo de 

uma colega, ao armar uma sombrinha o cavalo levou um susto sofri uma queda, furei o braço, 

passei 30 dias com o braço na tipoia. Mas nunca perdi um dia de aula. 

Lembro-me, quando a professora dona Nancy muito dócil, e de uma bondade singular 

escrevera uma leitura no quadro negro e perguntou quem quer ler? Eu, imediatamente levantei 

a mão e disse eu faço a leitura, quando rapidamente cheguei ao final todos os alunos estavam 

me olhando, causou-me susto, porque todos me olhavam? Indaguei-me em silêncio, o motivo 

do espanto era porque eu, a menor da turma, sabia ler. 

Outro fato vivenciado foi quando papai chegou da feira e falou: trouxe um presente 

para você; abriu seu alforje2 e retirou dele um livro de mais ou menos trezentas páginas, abriu 

numa página aleatória, e com muito carinho pediu-me para ler. Eu muito feliz por ter ganhado 

o livro, li que foi uma beleza. Ele (papai) muito feliz ficou.  
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No ano seguinte, foi construído o Grupo Escolar Benjamim Sodré no Sítio Cova do 

Casado, a uns cinco quilômetros da minha casa, ia e voltava a pé, sozinha, o espaço era 

composto por uma sala de aula que continha um quadro negro, um birô e uma cadeira para a 

professora, era organizada com cadeiras duplas, dispostas em quatro filas; cada fila 

correspondia a uma série. A professora dona Carmelita com senso de justiça, assiduidade e 

competência ministrava aula para todos, na área externa tinha um espaço grande, onde 

brincávamos na hora do recreio, de corda, brincadeira de roda, as aulas iniciavam das 

7h30min ás 12h00 (com meia hora de recreio) no turno da manhã. 

O material escolar era bem simples, caderno, lápis, borracha, cartilha, o livro ABC, 

tabuada e um outro livro correspondente a  cada série.  

Quase que não disponibilizando de material escolar, não deixou de se concretizar o 

ensino e a aprendizagem. Hoje com os estudos da Cultura e práticas escolares nos atenta para 

refletir sobre a importância e a função desses materiais. Ainda Rosa Fátima, é da articulação 

entre saberes, práticas e materiais escolares é que se concretiza o fazer pedagógico que está no 

cerne da compreensão do funcionamento interno da escola e de sua função no tempo e espaço 

sócio-histórico (SOUZA, 2007, p. 180). 

No caderno, eram registradas as atividades de classe e de casa, todos os dias, no inicio 

das aulas, escrevíamos o nome do Sítio3, a data, o nome da professora e o nosso nome.  As 

atividades de casa, no dia seguinte, a professora recolhia os cadernos para dar o visto4, depois 

entregava aos alunos e discutia as questões coletivamente. Com o livro fazíamos leituras, 

silenciosa, em voz alta e compartilhada.  

A alfabetização era realizada com o uso do livro ABC, da cartilha e a alfabetização 

matemática com o uso da tabuada. No meu caso não usei a cartilha, nem o ABC e a tabuada. 

Pois, ao entrar na escola como já mencionei, sabia ler, escrever e contar. 

O segundo tipo de aprendizagem matemática, o algoritmo, requer que se faça 
uso da memória para a interpretação do procedimento correto. O problema 
surge, no fundamento da memória operativa, traduzido na escassa ou nula 
significação que o algoritmo matemático possui. A tabuada de multiplicação 
faz parte desse tipo de ensino instrumental da matemática (SÁNCHEZ E 
JUAN, 2006, p.70). 

Sabemos hoje, após estudos que a memorização de números soltos, não apoiados em 

nenhum tipo de organização, não favorece a observação de regularidades, que exerce 

importante papel no trabalho com escritas numéricas.  

Recordo-me com precisão de como eram elaboradas as provas mensais, bimestrais e as 

do final do ano (hoje chamamos de avaliação da aprendizagem) de Estudo Sociais, Língua 

Portuguesa e Aritmética. A professora escrevia no quadro negro e eu escrevia em uma folha 
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de papel pautado5 e ao redor (nas bordas) da folha desenhava flores, pintava com lápis de cor 

e escrevia mensagens de agradecimentos à professora. As provas tinham a priori a função de 

classificar o aluno, as dificuldades eram detectadas nos exercícios de classe e para casa. 

Décadas depois estudando Hoffmann (1997) sobre avaliação da aprendizagem, compreendi o 

papel das provas que não era só avaliar o desempenho cognitivo mais também decidir a 

aprovação e reprovação por meio do poder escolar instituído. 

Em relação às disciplinas, naquela época no currículo do ensino primário a disciplina 

Ciências Naturais não era obrigatória, isso nos remete ao inicio da década de 1960, o Brasil 

vive intensa movimentação política. Nesse período foi promulgada a Lei de Diretrizes e Base 

da Educação (Lei 4.024, de 21 de dezembro de 1961). Por meio dessa Lei, a disciplina 

Iniciação à Ciência foi incluída já na primeira série do curso ginasial6.  

A ênfase não era nos conteúdos, mas na postura de investigação, na observação direta 

dos fenômenos e na elucidação de problemas. O método científico é incorporado pelo ensino 

de Ciências para garantir a formação do cidadão, isto é, formação do cidadão estaria 

assegurada pelo método.  

Outra situação inusitada acontecia nos dias 7 de setembro e 15 de novembro, 

desfilávamos no entorno do Grupo e só tínhamos como instrumento um tambor, um colega 

batia no tambor e nós em fila com muito seriedade e respeito marchávamos em comemoração 

a Independência do Brasil e a Proclamação da  República. 

Retomando Clarice Nunes, há também um outro sentido a ser construído quando 

enfatizamos a memória não apenas como produção do conhecimento, mas também como 

fonte para a ressignificação da educação e da cidadania ( NUNES, 2000, p. 11). 

Conclui o primário com êxito, penso na infância feliz, sem medo de andar, sem 

consumismo, sem violência. Recordo com carinho meus primeiros incentivadores, meus pais 

e as minhas três professoras, Dona Nancy, Dona Maria e Dona Carmelita. 

Onde eu morava não havia o curso ginasial, por isso passei uns dois anos sem estudar, 

pois a distância da minha casa para a cidade era de 14 quilômetros e não disponibilizava de 

carro, só tinha carro uma vez na semana. Mas, a vontade de estudar era tanta e de tanto insistir 

mamãe levou-me em um sábado de janeiro de 1978 para a casa de uma prima que ficava na 

cidade de Mata Grande, no interior do Estado de Alagoas para eu ficar lá. A prima concordou 

e eu em uma semana fiz as provas do exame de admissão, passagem obrigatória para o 

Ginásio, onde garanti uma vaga no Colégio Normal Felix Moreno. Meus futuros colegas 

estavam a seis meses cursando, cheguei na semana das provas e como fazer para realizar o 

exame? Dona Francisca era a professora do curso, sabia que eu vinha da zona rural, viu meu 
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interesse, ficou sensibilizada e me matriculou, fui aprovada com notas altas. Houve na cidade 

comentários positivos em relação a minha atuação nas provas, por ter vindo da zona rural. 

Cursei a 5ª série no Colégio Normal Félix Moreno, tinha 15 salas de aula, sala de 

professor, sala da direção, secretaria, sanitários masculino e feminino, uma quadra de esporte, 

um espaço para o recreio (intervalo) e a cantina. Nas salas de aulas existiam bancas 

individuais, dispostas em filas, birô e cadeira para o professor, quadro negro grande. O inicio 

das aulas de 13h00 ás 17h00 (com 20min de recreio). 

Todo aluno ao entrar no Colégio deixava a carteira que era utilizada para registrar a 

frequência com o porteiro e seria devolvida na saída. O uniforme – saia azul pregueada, blusa 

branca, sapatos pretos e meias brancas e nas festas comemorativas usávamos boinas azuis – 

nos caracterizava. Os professores eram rígidos, exigentes, faziam prova individual, quem 

tirasse a maior nota (acima de 8, numa escala de 0 a 10) ia responder no quadro para os 

colegas e aí o professor elogiava, era um constrangimento. O currículo atendia a base comum 

e ainda tinha uma disciplina chamada Educação para o lar, uma disciplina prática ensinava a 

bordar ponto cruz e cheio, crochê, aulas de etiqueta, como cuidar de crianças e outras. 

Por motivo de a cidade ser muito fria mudei-me para Canapi, minha cidade de origem, 

onde estudei da 6ª a 8ª série, no Ginásio Luiz Bastos, tinha 6 salas de aula, sala de professor, 

sala de direção, banheiros masculino e feminino e secretaria. Estudei à noite por não existir 

ginásio durante o dia. Outro fato que merece destaque, eu andava a pé 12 quilômetros da 

cidade até minha casa na fazenda. Realizei esse percurso também a cavalo. Hoje em dia o 

aluno escolhe a escola e ainda não quer estudar. Por que será? 

Os professores eram também muito exigentes. Certo dia a professora Iolanda de 

Português deu-me um grito na sala porque eu havia tirado 3,5 na prova. Indagou: o que está 

acontecendo com você? Você só tira nota “boa”? No fundo os professores sentiam-se 

responsáveis pela aprendizagem e de certa forma se preocupavam com o aluno do jeito deles e 

naquele contexto. Era assim que funcionava, e isso, hoje, é considerado assédio moral, e dá 

processo penal. Fiquei muito triste e durante o ano letivo me esforcei, lia muito e escrevia no 

chão da minha casa com giz os conteúdos de português para me familiarizar e aprender. 

 As provas eram realizadas de forma individual, os alunos considerados pelos 

professores como os melhores eram separados, colocados em pontos estratégicos da sala para 

que os outros não filassem (colassem). Claro que naquele momento como estudante não sabia 

quais concepções de avaliação os professores tinham se apropriado e qual o significado da 

“fila” ou “cola” numa perspectiva libertadora. Em relação a “cola” Vasco Moretto  diz: 
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 [...] a avaliação da aprendizagem tem tudo haver com a ética. Assim, se um 
professor elabora questões sem muito cuidado, sem estabelecer objetivos 
precisos, [...] em vista disso o aluno sair mal na prova, diremos que a ação 
do professor fere a ética profissional. No caso do aluno, se ele colar na prova 
e com isso passar de ano, pode-se-ia pensar que o resultado de sua ação é 
bom para ele, logo sua ação seria ética. Isso é falso, pois ao colar estará 
cometendo uma fraude, não estará se preparando para ser um profissional 
competente, logo as consequências de seu ato são perniciosas para a 
comunidade à qual prestará serviços profissionais. Por isso dizemos que 
“colar” é uma ação antiética do aluno (MORETTO, 2002, p. 277. 
 

As aulas de Educação Física aconteciam num espaço aberto fora da escola, 

denominado campo de futebol e eram ministradas por um Sargento da Polícia Militar. As 

práticas limitavam-se a execução de alguns exercícios localizados; corríamos em volta do 

campo para aquecer, e, em seguida realizávamos jogos de handebol. Observemos o conceito 

de Educação Física anunciado por Tarcísio Mauro Vago. 

[...] Educação Física compreende o conjunto de exercícios cuja prática 
racional e metódica é susceptível de fazer o homem atingir o mais alto grau 
de aperfeiçoamento físico, compatível com sua natureza, atuando no 
desenvolvimento da “saúde, força, resistência, destreza, têmpera de caráter, 
harmonia das formas”, “devendo principalmente, ensinar a disciplina os 
movimentos e a contrair hábitos musculares que melhor se adaptem às 
aplicações da vida” [...] (VAGO, 2002, p. 353). 

 

Depois de concluir o ginasial, um outro desafio: voltaria para Mata Grande fazer o 2º 

grau e depois parar ou ir para Arapiraca cidade do agreste de Alagoas cursar o científico ou o 

pedagógico e depois que concluir cursar a universidade? São escolhas e desafios que 

necessitamos enfrentar para o crescimento pessoal como gente e profissional como pessoa. 

Meu pai como sempre um grande incentivador, entrou em contato com uma prima que 

morava em Arapiraca, vendo a possibilidade de eu ir estudar. Imediatamente ela concordou. 

Matriculei-me no famoso Colégio Cenecista Nossa Senhora do Bom Conselho. 

O curso Pegagógico, também conhecido  como Magistério de 1º grau, ou Normal, é 

um tipo de habilitação para o magistério nas séries iniciais do ensino fundamental. Era um 

curso secundário, equivale nos moldes atuais, a um curso profissionalizante em três anos. Por 

opção, o professor poderia complementar por mais um ano, o chamado quarto pedagógico ou 

quarto normal, em uma área específica (Estudo Sociais, Ciências Naturais, Língua 

Poruguesa), o que habilitaria a atuar até  a 6ª série. 

A maioria das mulheres do início e meados do século XX se formava em normalistas 

ou se casavam e paravam de estudar, pois antigamente a única carreira mais aceita para 

mulher seria de professora. 
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Em 1996, foi aprovada a nova Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei nº 

9. 394, de 20 de dezembro de 1996), que já transitava no congresso há anos. Na Lei, a mínima 

habilitação exigida para o magistério passou a ser de licenciatura (Ensino Superior), depois 

foi reabilitado o curso normal pela portaria E/SUEN número 07, de 22 de fevereiro de 2001, 

até que não exista mais professor leigo no país  

O Curso Pedagógico era um passaporte natural da moça do interior que queria ser 

professora. Os incentivos da família foram pertinentes. Os estudos e a própria profissão, que, 

à época ainda despertava influência social. Hoje reflito os estudos de Paulo Freire, uma 

educação que se fundamente na unidade entre a prática e a teoria, entre o trabalho manual e o 

intelectual e que, incentive os educandos a pensar certo (FREIRE, 2011, p. 101).  

Minha pouca experiência, acredito, impedia-me, no início a gostar de disciplinas como 

psicologia da educação e francês, talvez fosse por causa dos professores, às vezes enrolados. 

As metodologias e práticas de ensino me despertavam, construí muito material didático, como 

jogos matemáticos, cartaz de prega, álbum seriado, flanelógrafo, mapas, material dourado 

planificado. A disciplina de Geografia era ministrada por um professor excelente, desenhava 

na lousa mapas com rapidez e perfeição, em História o professor promovia jogos interclasses 

era muito divertido e aprendíamos brincando. Estudava de manhã das 7h30min às 12h00 e 

tarde ia para a aula de Educação Física, jogar handebol e queimadão. 

O currículo do Curso Pedagógico foi o seguinte: Matemática, Língua Portuguesa, 

Biologia, Química, Física, Psicologia da Educação, Estatística Aplicada à Educação, Francês, 

Educação Artística, Literatura, Filosofia, História, Geografia, Educação Física, Educação 

Moral e Cívica, Metodologia e Prática das disciplinas. 

Ao concluir o Curso Pedagógico, antes de ir à escola e no estágio veio à confirmação 

de que é possível aprender Matemática fora da faculdade, talvez porque já tivesse melhor 

compreensão das disciplinas do Curso Pedagógico e porque, de certa forma, já tomara 

consciência de que queria ser professora não de primário e sim do ginásio e de Matemática. 

Prestei vestibular e fui aprovada no curso de ciências na antiga FUNESA, hoje, Universidade 

Estadual de Alagoas.   

Nos estudos realizados para produzir este texto ficou evidenciado que nos últimos 

tempos, uma das áreas de maior concentração de trabalhos na historiografia é, a abordagem 

sobre as memórias sociais. Pois se trata de registrar as lembranças do passado. Dentre esses 

processos de registro, recordação e mesmo “esquecimento” do passado, aqueles ligados à 

memória escolar são, sem dúvida, dos mais importantes. A escola é, um espaço de 
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articulação, de possibilidades para difundir informações do passado, portanto um lugar de 

memória.  

Neste trabalho, pude evidenciar a memória escolar como um conjunto de práticas e 

dispositivos da memória histórica, ou seja, a história de vida escolar de uma pessoa, que são 

desenvolvidos no ambiente escolar. Ela articulada a um conjunto maior, que envolve todas as 

formas de se recordar, comemorar, alterar, exaurir ou mesmo esquecer episódios do passado. 

Entre essas formas estão as tradições, as histórias produzidas, geralmente na forma escrita, 

por historiadores, memorialistas, jornalistas ou mesmo pelos próprios protagonistas. 

O que busquei aqui em falar sobre minha memória, teve como base as experiências 

como estudante, em determinado momento e determinadas circunstâncias, não objetivando 

avaliar o sucesso ou o insucesso da narrativa, mas buscando ver nela a construção de uma 

nova história  no campo da cultura e prática escolar. 

Falar da singularidade da minha trajetória, é tentar fornecer caminhos para pensar nos 

outros possíveis da história e que minha experiência e minha atuação como estudante,  

incentive outras pessoas a escrever suas histórias, penso que estes caminhos poderão ser 

seguidos em outros trabalhos de historiografia. 

 

NOTAS  

                                                           
1  Falamos em séries em referência à organização do Ensino Fundamental em 8 anos que vigorou até 2007. A 4ª 
série chama-se hoje 5º ano, a 5ª série, 6º ano, a 8ª série, 9º ano. 
2 Duplo saco, fechado nas extremidades e aberto no meio postando-se a carga equilibrada sobre animais ou no 
ombro das pessoas. 
3 Espaço geográfico onde ficava localizado o Grupo Escolar. 
4 Avaliação diária, que consistia na rubrica da professora acompanhada de uma nota atribuída ao desempenho de 
cada aluno naquela atividade. 
5 Folha dobrada ao meio que dá quatro laudas de 33 x 22 cm, dimensões exigidas para correspondência oficial. 
6 Correspondente ao Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano. 
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