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RESUMO
o texto teve como objetivo compreender as trajetórias de sertanejos ao perseguirem sua formação professoral nas
décadas de 1980/1990, analisando, como em uma época de difícil acesso as faculdades/universidades era feita a
escolha de formar-se professor e quais eram os mecanismos utilizados para realizar tal feito. Baseou-se na pesquisa
qualitativa, fundamentando-se nos pressupostos da história oral, tendo como fundamentação teórica os estudos de
Amado (1995), Abrahão (2004), Guedes-pinto; Gomes; Silva (2008). De início é possível afirmar que o local que as
professoras ocupam hoje, possibilitou com maior sutilidade narrar fatos passados, as mesmas atribuem grande
significado a faculdade que estudaram na cidade de Belo Jardim - PE, afirmando que não estariam formadas hoje se
não fosse à referida instituição.
Palavras-chave: Professoras sertanejas. Trajetórias. Formação profissional.
 
ABSTRACT
the text aimed at understanding the hinterland paths to pursue his professorial training in the decades of 1980/1990,
analyzing, as in a time of difficult access to colleges / universities was made the choice to form teacher and what were
the mechanisms used to accomplish such a feat. Was based on qualitative research, building upon the assumptions of
oral history, having as theoretical basis the studies Amado (1995), Abrahão (2004), Guedes-Pinto; Gomes; Silva (2008).
At first it can be said that the place that teachers occupy today, made possible with greater subtlety narrating past
events, they attach great significance to college who studied in the city of  Belo Jardim - PE, saying it would not be
formed today if it was to that institution.

Keywords: Teachers hinterland. Trajectories. Professional qualification.
 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Um dia, tudo será memória. As pessoas que andam naquela rua, as gentis, as sábias, as más, todas, todas serão
memória, o mendigo que passa sem o cão, o ginasta, a mãe, o bobo, o cético, a turista, deus, inclusive, regendo o fim
das coisas memoráveis, também será memória. Deus e os pardais. Os grandes esqueletos do museu britânico e todo
sofrimento serão memória. Eu, sentado aqui, serei só esses versos que dizem haver um eu sentado aqui.
Antônio Brasileiro
            Voltar ao passado para configurar-lhes uma escolha, não deve ser uma tarefa fácil, visto que ao perpassar do
tempo algumas das memórias vão ficando na penumbra, a não ser que essas lembranças não sejam importantes o
bastante para serem revisitadas, acolhidas e narradas. O propósito desse trabalho justifica-se pela necessidade de se
entender como em uma época de difícil acesso as faculdades/universidades, era feita a escolha de se formar professor
e quais eram os mecanismos utilizados pelos que enfrentavam o desafio de se deslocar de uma cidade/estado para
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outra/o em busca de uma formação profissional.
Diante da penosidade de se deslocar de um lugar para outro, há aqueles que se “arriscavam” em busca de uma
complementação nos estudos ou a realização de um sonho que desde pequenino vinha sendo alimentado. Por trás de
todo esse esforço havia uma força que impulsionava à ida desses sujeitos as universidades e/ou faculdades públicas ou
privadas na capital Maceió ou em outros estados, a exemplo de Pernambuco, no município de Belo Jardim. A cidade de
Santana do Ipanema, sertão de Alagoas, lócus de nosso estudo, em sua população atual comporta 47.593 habitantes
segundo dados do IBGE, publicado no diário da União em 28/08/2014, ao mesmo tempo tem sua formação calcada em
raízes agrárias, pode-se a partir desse momento pensar nas dificuldades em se estudar. Esse “privilégio” era cultuado
pelos mais abastados da região, por isso, a presente tessitura textual pretender resgatar através de uma análise
histórica, como foi feita a escolha em formar-se professor, e quais mecanismos foram percorridos para realizar tal feito.
 Pela ausência de bibliografia específica na área, trilhar-se-á as narrativas de memórias de professores formados nessa
época utilizando-se das histórias de vida desses santanenses que viveram a ausência de uma instituição de ensino
superior no município até 1996 quando da chegada da Universidade Estadual de Alagoas, campus II, ofertando os
cursos de Pedagogia e Zootecnia inicialmente, e só em 2006 a implantação do curso de Ciências Biológicas, encurtando
assim, as distâncias de uma formação superior. Mas em que sentido atua a memória na reconstrução do passado?
“Esta, é o componente essencial na característica do(a) narrador(a) com que o pesquisador trabalha para poder
(re)construir elementos de análise que possam auxiliá-lo na compreensão de determinado objeto de estudo”
(ABRAHÃO, 2003, p.80). Com base nessa afirmativa, realçamos essa metodologia como imprescindível para
compreender as trajetórias dos sujeitos santanenses ao perseguirem sua formação professoral, buscando entender
como se esquivavam das armadilhas sociais que impediam a difusão do conhecimento.
É com a certeza da reconstrução dessas histórias que nos arriscamos nessa busca árdua, mas, recompensadora
quando pensamos em possibilitar aos professores as narrativas de suas memórias, sejam elas coletivas, alternativas, de
possibilidades. Sendo assim, partimos da seguinte problemática: Quais foram os caminhos percorridos nas décadas
de 1980 e 1990 pelos sujeitos santanenses ao perseguirem sua formação professoral?
            A partir dessa problematização elencaram-se as seguintes indagações: Quem eram os sujeitos que se
formavam professores na cidade de Santana do Ipanema entre a década de 1980-1990? Quais os mecanismos
utilizados pelos mesmos para realizar tal feito? Devido à impossibilidade de realizar a formação em Santana do
Ipanema, qual era o principal destino?
            Essas questões se fazem imprescindível ao momento inicial das reflexões, pois, traçar um trajeto da vida dos
professores em uma determinada época é necessário para que venhamos compreender outras questões posteriores e
que merecem maior aprofundamento teórico, por isso, no presente texto será abordado os caminhos trilhados por duas
professoras sertanejas residentes na cidade de Santana do Ipanema/AL, bem como, atentaremos para as falas dos
respectivos familiares, trabalhando assim, com uma memória coletiva. Pois como afirma Amado (2000)
Cada ser humano pode ser identificado pelo conjunto de suas memórias; embora estas sejam sempre sociais, um
determinado conjunto de memórias só pode pertencer a uma única pessoa. Somente a memória possui as faculdades
de separar o eu dos outros, de recuperar acontecimentos, pessoas, tempos, relações e sentimentos, e de conferir-lhes
significados; por isso, sua ausência, a amnésia, necessariamente conduz à perda de identidade. (AMADO, 2000, p.8).
            Com base nesse entendimento, as memórias estão ligadas as relações sociais, as vivências coletivas dos
indivíduos, os meios e, sobretudo, os acontecimentos marcantes que tiveram impacto direto com determinados sujeitos
de um grupo social. Nas palavras da autora supracitada, é notável que a amnésia se constitua como a causadora da
perda de identidade, sendo assim, os sujeitos que narram suas memórias tem a oportunidade de repensar sua
identidade, refletir sobre momentos vividos. Em se tratando da importância do processo de rememoração pelos
professores, Piatti; Urt (2014) destaca:
As narrativas representam o singular. Questão que pode ser pertinente quando se trata da formação docente e do
resgate à história de sujeitos que podem, por meio de suas narrativas, refazer seus percursos, apresentar possibilidades
de repensar a sua prática e rever trajetórias. (PIATTI ; URT 2014, p.466).
 
            É notável a importância atribuída ao processo de rememoração das trajetórias pelos professores, destacando,
sobretudo o pensar a prática pedagógica, fazendo uso das vivências para selar sentidos aos saberes e a identidade
docente. Ao passo que os/as professores/as dispõem-se a dizer quais os motivos de suas escolhas profissionais,
anseios e angustias ao enfrentar decisões tomadas, estamos também oportunizando os mesmos de compreender a luz
do presente as ideias do passado.

1. ESTUDAR É AMARGO, MAIS OS FRUTOS SÃO DOCES: HISTÓRIAS DE VIDA DE PROFESSORAS
SERTANEJAS
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Trabalhar o dia inteiro, não ter condições de frequentar uma instituição de ensino superior presencial por que isso
significaria a separação da família, esses eram alguns empecilhos presentes na vida das professoras, além disso,
enfrentava a escassez de recursos, para alugar apartamento/casa, deslocar-se para a faculdade, alimentação,
vestimenta, esses eram gastos que não estavam ao alcance das referidas professoras muito menos de seus familiares,
por isso, as mesmas formaram-se no curso Normal Médio na certeza de conseguir empregabilidade ao término desses
estudos basilares. Esses estudos também foram marcados por grandes desafios na medida em que se aproximava do
término, os estudos adicionais ou o quarto ano pedagógico não era ofertado em Santana, tinha que se deslocar até Pão
de Açúcar, cidade próxima a Santana do Ipanema.
O primeiro ano básico era para a gente fazer uma opção na época, ou o científico, na época era científico ou o
pedagógico, primeiro ano era opção, você poderia ingressar tanto para a educação pedagógica como para o científico,
aí a partir do segundo ano pedagógico aí você, pronto terminava o primeiro ano básico, aí você fazia o que? Aí você ia
saber o que você queria, escolher ou científico ou o pedagógico no caso eu Lusmar e outros colegas nossos, nós
optamos por educação, então seguimos o curso de pedagógico, por que nós sabíamos quando terminasse o 3º ano a
gente tava apto a trabalhar com a educação, o ensino fundamental menor, primeiro a 4ª série, séries iniciais, aí quando
terminava aí pronto estava apto a isso. (FALA DA PROFESSORA B[1]).
Podia fazer concurso para entrar no estado pra educação, podia ensinar as didáticas, aí vinha concurso como na nossa
época não existia concurso, os [...], tinha que ter o pistolão, na época era assim que se chamava que era um político,
para resolver o nosso problema, da educação, contratos, e esses contratos eram definitivos, e graça a uma lei de Zé
Tavares que ele fez uma emenda e a gente ficou assim, como se fosse a um concurso mesmo sabe, a mesma validade
de um concurso, e depois do pedagógicos tinha os estudos adicionais [interrupção]... aí  gente fazia o quarto ano
pedagógico ou os estudos adicionais, a gente não tinha aqui em Santana[2] (FALA DAS PROFESSORAS).
            Percebe-se que na época havia uma grande dificuldade de seguir nos estudos, principalmente dos anos finais da
Educação Básica, o científico e o pedagógico que as professoras fazem referência podem ser entendidos como o curso
Normal Médio (pedagógico) e o científico que atualmente é o Ensino Médio, o que existia na época era uma
fragmentação no curso, ou seja, não se concluía o “pedagógico” em Santana, quando da entrada no referido curso,
cursava-se um ano e depois se fazia uma opção entre continuar ou não, seja o “cientifico” ou “pedagógico” as
professoras seguiram junto com outros colegas a carreira educacional, pois, como afirmam, na certeza de que “quando
terminasse o 3º ano a gente tava apto a trabalhar com a educação, o ensino fundamental menor, primeiro a 4ª série,
séries iniciais, aí quando terminava aí pronto estava apto a isso.”[3]
Tratar especificamente de histórias de vida de sujeitos ao perseguirem sua formação professoral é encarar um trabalho
laborioso, à medida que vamos ouvindo os relatos, as conotações das falas, vamos percebendo a garra e a vontade de
um dia adquirir algo que se orgulhe, nesse processo deve-se levar em consideração a arte do ouvir, falar menos e
escutar mais, esse legado Rubem Alves (1985) nos deixou ao dizer: “
Corroboramos com Alarcão que ao prefaciar o livro Identidade e Vida de Educadores Rio-Grandenses, organizado por
Maria Helena Abrahão, afirma que:
A história de vida narra-nos a viagem ao longo da existência individual. Insere o ser biológico nos contextos físicos e
sócio-culturais e reconhece a sua interactividade. Revela-nos o que aconteceu e o que, dos acontecimentos, se reteve.
Dá visibilidade à personalidade da pessoa em foco, manifesta os seus anseios, as suas realizações. Mas também as
suas frustrações. Revela ideais e valores. Como todos sabemos é bem menos freqüente que sejam desocultados os
fracassos como se esses tivessem sido apagados da memória ou impedidos de se manifestarem. (ABRAHÃO, p.8)
No momento da entrevista com as professoras, as mesmas reconstruíram seus trajetos até a chegada a faculdade, nas
narrativas é possível perceber a manifestação dos seus anseios e realizações, mostrando muita firmeza no que diziam e
com propriedade atribuem grande significado a faculdade que estudaram na Cidade de Belo Jardim, no estado de
Pernambuco. Relatam que sem a mesma não tinham chegado aonde chegaram.
Fiz história, em Belo Jardim, eu não tenho que reclamar de Belo Jardim, se não fosse Belo Jardim, hoje eu não estava
formada, então essa questão de dizer, aí por que, estudo a distância ninguém aprende, é mentira de quem diz isso [PA:
é mentira!] é demagogo a pessoa que fala isso, é hipócrita, por que não adianta você, às vezes passa a semana inteira,
o mês todo o ano inteiro, freqüentando, às vezes você sai pior do que quem ia uma vez por mês ou ia só fazer prova.
(FALA DA PROFESSORA B).
                Na narrativa, é visível que o lugar que ocupa hoje faz com que a mesma atribua grande significado a
faculdade que ora estudou, a seleção de acontecimentos vai de acordo com o que a memória seleciona, deixando
oculto tudo àquilo que não foi importante e causou grandes constrangimentos. A busca pela formação e realização
profissional não cabe nos muros da individualidade, mas, a um conjunto de fatores coletivos; mãe/pai, parentes e
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amigos tiveram uma importante participação nessa trajetória, sejam direta ou indiretamente todos, contribuíram para
essa jornada. Em relação à participação desses sujeitos, podemos destacar a partir do fragmento a seguir:
(Pesquisador: a sua família teve um papel importante na sua formação?) (PB: ah com certeza), (PA: ah muito
importante) (PB: se não fosse eles não estaria hoje onde eu estou aposentada, meus familiares todos) (PA: a minha
mãe ave Maria ela contribui bastante ela só pensava nisso) (PB: meus pais, meus tios) (PA: porque a educação é tudo)
(pesquisador: então eles contribuíram com a questão econômica? (PA. tinha que tirar de onde não tinha, tirava de
tudo né) (PB. Os meus não tinham condições financeiras, meus tios eram que nos ajudavam, nos apoiavam).
É essencial destacar de igual modo a participação indireta, que os outros sujeitos tiveram nesse processo, a saber:
amigos, pois, era com os amigos que se viajava para estudar, uma vez que sozinho era impossível.
Em relação ao trajeto para chegar à faculdade em Belo Jardim, as professoras contam que formavam grupos de 15, 16,
17, 18 pessoas para alugar um carro para a viagem, devido ser longa e ainda ter que gastar com pousadas e
alimentação. A partir disso é notório que na década de 80 e 90 as trajetórias de quem se “arriscava”, em busca de uma
complementação nos estudos era extremamente complexa. Mas, as professoras encaram com muita naturalidade e
sutileza chegando a afirmar que o trajeto era maravilhoso. Como afirma a professora abaixo:
(pesquisador: Qual era o trajeto percorrido para chegar à universidade/faculdade?)
PB: maravilhoso (risos) a gente, é assim, [...] eu fretava os carros por que era muita gente que ia, às vezes eu fretava
4-5 carros para ir para lá, pra Belo Jardim, aí meio dia, eu trabalhava a manhã toda, chegava em casa, as vezes só fazia
tomar banho rapidinho, ia pra praça, né, os carros iam chegando, todos os carros que eu contratava iam chegando que
era pra o pessoal ir enchendo pra ir embora, eram 15,16,17,18 pra que ficasse o valor menor, ou a gente aumentava na
quantidade de pessoas, mesmo que só levasse 16 a gente colocava 20 pra que diminuísse no valor.
            A ausência de uma instituição de Ensino Superior, fez com que essa realidade se fizesse possível, como já foi
citado, o lugar que ocupa hoje estabelece uma relação harmoniosa, após ter conquistado toda uma autonomia
financeira e que esta deve-se, primordialmente a referida instituição, mesmo enfrentando carros precários como
veremos abaixo no relato da professora (A) o impulso da família e a vontade de conseguir uma raridade na época, não
fizeram com que o brilho do saber se apagasse, e mesmo com situações (in) esperadas, persistiram até narrar hoje
risonhas.
 Eu fui de caminhão, D10, era D10 que se chamava fui de pau de arara mesmo, tinha dia que a gente ia pedir e em cima
tudo e pronto quando a gente voltava pronto, eu já fui de caminhão de D10, que hoje se chama D 20 e ônibus para
voltar, que eu voltava, todo mundo vinha embora e eu tinha que estudar mais e eles me deixavam lá e eu vinha de sete
horas da noite e chegava em casa chorando sozinha quando era tempo de prova, ai o pessoal não podia ficar o final de
semana e eu tinha que ficar no sábado, ai eu tinha que ficar assim de “babiação” pegando ônibus de um lado pro outro
ate chegar ali no posto pé de serra ai depois do pé de serra apanhava um outro carro pra poder vim pra cá e eu
chegava meia noite uma hora da manhã. (FALA DA PROFESSORA A)
            Além de todas essas dificuldades foi, perguntado as professoras se as mesmas gostavam de todo esse traslado,
as mesmas afirmam que sentem saudades, não ocultam os momentos íngremes pelo qual passaram.
Pesquisador: Você gostava de ir estudar fora?
PB: com certeza, além de ser difícil, mais é assim, tudo que vem com dificuldade, trabalho, a gente valoriza, quando as
coisas são assim fácies ninguém valoriza né, a gente vê hoje, mais assim teve o apoio da família, apoio, todo mundo
nos apoiava nos ajudava, fazia os trabalhos tudo.
PA: gostava ave Maria, eu não vou dizer por que pra belo jardim eu resistir um pouquinho, porque eu achava assim
longe né, mas foi incentivo sabe de quem da minha mãe pra fazer o vestibular lá , foi incentivo demais as vezes eu dizia
assim vou não ai ela dizia você vai, e você vai aprendendo lá gostando de ensinar a educação, ai você me pergunta,
você gostava? Eu gostava.
            No relato da professora “A” é possível perceber a importância que a mãe teve para o impulso nos estudos, a
influência interna, como já citado nos meandros desse texto teve um grande impacto para que a PA se deslocasse para
Belo Jardim, além do impulso da mãe, a professora tinha familiares na cidade o que torna as relações familiares mais
intensas nesse processo. Referindo-se ao processo de escolha da referida instituição, as professoras relatam:
PB: porque era a única instituição que nos dava o direito da gente ir lá fazer prova, fazer prova, eles entendiam e a
gente trazia muito trabalho pra casa, porque é assim recompensava não frequentar por conta de muitos trabalhos que
eles passavam para gente quando fosse apresentar, todos os trabalhos eram apresentados, tinha que ta na ponta da
língua, na ponta da língua era pra saber de tudo eles não dava colher de chá pra ninguém de fora, é tanto que nós era
lá considerados os turistas, eram assim eles pegavam mesmo no pé da gente.
PA: porque a gente tinha condições de só ir dia de prova, mas agente marcava pra ir uma vez no mês, pra gente ir não
era só fazer prova não, eu pelo menos na minha época eu tina que ir uma vez no mês e eu passava dois ou três dias lá.
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            As vozes das professoras revelam um momento de grandes dificuldades e aprendizagem de suas vidas, a
ausência de instituições de Ensino Superior fez com que as mesmas saíssem em busca de uma complementação em
seus estudos. A saída para estudar em outro estado foi marcada por enumeras incertezas, visto que a distância era
grande e tinha o trabalho que não podiam deixar, pois, era uma renda fundamental para o financiamento dos estudos,
além desses empecilhos, as faculdades geralmente eram presenciais, nesse sentido, as mesmas não podiam frequentar
por que as condições econômicas não permitiam, sendo assim, a faculdade de Belo Jardim, dava oportunidade de as
mesmas cursarem na modalidade semipresencial, o que segundo as mesmas, foi a “salvação”, “ai Deus enviou essa luz
é uma luz Belo Jardim ai pronto nós fomos pra lá”. (PROFESSORA A).
            Toda formação inicial ou continuada apresenta um impacto na vida de qualquer profissional, na profissão “além
de amar você tem de saber, e o saber leva tempo pra crescer” já nos dizia Rubem Alves (1985), na docência não é
diferente, esperamos sempre um professor comprometido com a educação, capaz de estabelecer um ambiente
dialógico e não punitivo dentro da ambiência escolar.
            Ao referirem-se sobre as contribuições da formação inicial, as professoras nos relatam que:
[...] foi de grande importância, a minha formação inicial história, porque história? O primeiro passo porque eu me
identifico eu não iria fazer outra faculdade que não fosse ligada a história, porque eu me realizo com historia sabe? Eu
não sou assim uma expert em história, mais eu sou assim uma estudante de história. (FALA DA PROFESSORA B).
            A partir desse trecho, vemos o quão importante se torna a experiência de estar em um ambiente que se sinta
acolhido (a), fazer o que gosta pode trazer frutos nunca esperados, no caso da professora, a História significava uma
realização pessoal, mas, o resultado dessa realização se espraiou para o “chão” da escola.
[...] para a minha formação dentro da sala de aula foi de grande importância, só cresci estudei muito bastante ave Maria,
eu acho que belo jardim muita gente vai dizer que era ruim, mas a gente aprende é com os livros (PA).
            Os saberes construídos ao longo da formação inicial foram de grande importância para a professora “A” não
desvirtua sua vontade de estudar como precursora de seu êxito, pois como afirma. ... “a gente aprende é com os livros”.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
            Nesse breve panorama ficou evidenciado como a memória nos situa em determinados contextos e nos
apresenta fatos vividos individual e coletivamente. Na entrevista realizada com duas professoras sertanejas a
predominância das falas nos leva ao contexto em que viviam e quais foram seus principais desafios para conseguir
terminar o nível superior de ensino, de início podemos afirmar que as memórias das professoras atuam hoje a partir do
lugar que ocupam, escalando e derrubando dificuldades enfrentadas com muita naturalidade e divertimento, afirmando
ser essa a maneira correta de se conquistar algo, com sofrimento, para valorizar adiante. Desta forma, os caminhos
percorridos pelas professoras para chegar à faculdade foi árduo, desde questões econômicas a relações intersubjetivas;
observou-se também a grande importância atribuída ao estabelecimento que as “acolheu” para a constituição das
mesmas enquanto profissionais.
            Nesse contexto observou-se também que, pai/mãe, familiares em geral, amigos tiveram uma contribuição
decisiva, uma vez que, os mesmos contribuíam economicamente e moralmente com incentivos positivos, a partir da
entrevista pudemos perceber também que a escolha da instituição em Belo Jardim não foi aleatória, mas, devido há um
entendimento por parte da instituição, dada a condição dos alunos: trabalhadores e advindos de outros estados, por
isso, os mesmo tinham permissividade de cursar a faculdade na modalidade semipresencial. Do mesmo modo,
identificamos nas vozes das professoras, que o trajeto era feito mensalmente para os períodos de prova e apresentação
de seminários, ficavam em pousadas quando precisavam permanecer 2 a 3 dias na faculdade, a ida e a volta era
permeada por diversão segundo as professoras, levavam comida, escutavam música “zuavam” com os colegas.
            Nessa linha de raciocínio, sem pretensões românticas, acreditamos que a história de vida, nos faz pensar a
formação de professores na contemporaneidade, o que vemos nos cursos de formação hoje, é um desânimo
avassalador, não realizamos nenhuma pesquisa que refute essa afirmação, mas, grosso modo podemos entender
dessa maneira visto que o autor está em processo de formação e consegue vislumbrar essa imagem no contexto em
que está inserido.
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[1] Usou-se a sigla PA para Professora A e a sigla PB para a Professora B, assim preservamos a identidade das
entrevistadas.
[1] As falas das entrevistadas foram transcritas na íntegra.
[1] Usou-se a forma itálica para destacar as falas das entrevistadas.
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