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Resumo
O presente artigo tem por objetivo compreender as experiências da professora, Maura Fontes Hora, tendo em vista a
cultura escolar e as práticas escolares produzidas em um tempo e lugar, e toma por objeto de estudo as memórias do
“ser” e “fazer” docente da nossa personagem que residiu no município de Umbaúba, cidade localizada no sul sergipano.
Para alcançaro objetivo proposto nos apropriamos das memórias da professorae para tal buscamos no conceito de
experiência, nos termos de Dewey (1965). Para tal, fiz uso da metodologia da história oral, segundo as analises
realizadas por Aberti (2005) e Bosi(2003). A luz das categorias de análise: “cultura escolar” de Julia (2001) e “Práticas
Escolares” Vidal (2009) é que fazemos a leitura dos modos de “ser” e “fazer” docente delineado nas entrelinhas da sua
trajetória professoral. Assim, conclui-se que os modos de “ser” e “fazer” docente é, portanto, decorrente de um processo
histórico, pois as narrativas da professora Maura Fontes Hora, nos levou a acreditar que a prática docente é formada
pela cultura escolar e práticas escolares por ela experienciadas em um tempo e lugar.
Palavras Chave: Memória; Experiência; Professora.
Resume

This article aims to understand the experience of the teacher, Maura Sources Hora, with a view to school culture and
school practices produced at a time and place, and take the memories by subject matter of "being" and "doing" teaching
our character who resided in the municipality of Umbaúba, a town in southern Sergipe. To alcançaro proposed objective
we appropriate the professorae memories for such sought in the concept of experience, according to Dewey (1965). To
this end, I made use of oral history methodology, according to the analysis carried out by aberti (2005) and Bosi (2003).
In the light of analytical categories, "school culture" of Julia (2001) and "School Practice" Vidal (2009) is that we read of
the ways of "being" and "doing" teaching outlined the lines of his professorial career. Thus, it is concluded that the ways
of "being" and "doing" teaching is therefore a result of a historical process, because the narratives of teacher Maura
Sources Time, led us to believe that the teaching practice is formed by the school culture and school practices she
experienced at one time and place.

Keywords: Memory; Experience; Teacher.
 

 INTRODUÇÃO
Este artigo é fruto dadissertação de mestrado intitulada “Memórias de Educadoras Sergipanas: Práticas Escolares e
Cultura Escolar no Município de Umbaúba/SE (1954-1989)”. Assim,com o objetivo de compreender a cultura escolar e
as práticas escolares produzidas em um tempo e lugar buscamos as lembranças quase esquecidas da professora
Maura Fontes Horas que desenvolveu sua docência nos municípios de Cristinápolis/SE e Umbaúba/SE nas décadas de
1960 a 1980.  Para tanto, nos posicionamos em outro lugar com a intenção de fazer uma história da Profissão Docente
“vista de baixo” com enfoque na teoria deEdward Palmer Thompson, (1981). Para tal empreendimento desta pesquisa

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/o_ser_e_o_fazerse_docenete_relatos_e_memorias_experienciadas_pela.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.1-8,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



utilizamosa metodologia da história oral, segundo os pressupostos de Alberti (2005), somada à pesquisa bibliográfica.
No desdobramento da investigação operamos com o conceito de experiência de Thompson (1981), bem como as
categorias de análise,“práticas escolares”de Vidal (2009)e de “cultura escolar” de Dominique Julia (2001).
Para a construção desse trabalho operamos com a história de vida de uma das personagens que foram entrevistadas
na construção da dissertação, a professora aposentada Maura Fontes Hora.O que compomos textualmente são
suasexperiências vividas, que são capazes de revelar como está se tornou professora.Dessa forma, o presente artigo
consiste em uma trama de lembranças/ memórias e experiênciasde vida de uma professora aposentada, que sem suas
reminiscências desapareceria no esquecimento. A narrativa do nosso sujeito traz consigo traços de vida que podem
compor a história da profissão docente do seu tempo e lugar ornado por estampas, cores, formatos, combinações e
texturas de um passado vivido e agora, por ela, narrado. Para alcançar o objetivo, atentamos para as seguintes
questões:O que as memórias da professora Maura Fontes Hora podem revelar do “ser” e “fazer” docente? Como foram
produzidas as práticas escolares e a cultura escolar no interior da sala de aula?Com o propósito de alcançar as
respostas de tais indagações adentramos pelos caminhos das experiênciasde aluna/professora que se confundem e se
entrelaçam no exercício da profissão docente.
O ENTRELAÇAR DA TEORIA
Para fazer uma reflexão sobre a teoria lançamos mão do conceito de Experiência de Edward Palmer Thompson (1924-
1993) membro do Grupo de Historiadores do Partido Comunista Britânico, foi um dos grandes fazedores da história
cultural e social Inglesa. Sua teoria tomou como base os pressupostos da dialética marxista, facilmente identificada no
uso dos termos: historicidade, totalidade, estrutura e fenômeno social. Em sua perspectiva histórica circulou uma nova
noção de tempo, método e fonte, trazendo para a teoria história o caro conceito de “experiência”. Parafraseando E. P.
Thompson, para entender o desdobramento histórico se faz necessário buscar, por meio das evidências, apreender
como homens e mulheres agem e pensam dentro de determinadas condições, pois ele acredita que é por meio da
categoria experiência é que se pode “compreender a resposta mental e emocional, seja de um indivíduo ou de um grupo
social” (Thompson, 1981, p. 15). Desse modo, homens e mulheres se “fazem” pela sua própria história/experiência,
pois:
Estamos falando de homens e mulheres, em sua vida material, em suas relações determinadas, em sua experiência
dessas relações, e em sua autoconsciência dessa experiência. Por ‘relações determinadas’ indicamos relações
estruturadas em termos de classe, dentro de formações sociais particulares [...] não como sujeitos autônomos,
‘indivíduos livres’, mas como pessoas que experimentam suas situações e relações produtivas determinadas como
necessidades e interesses e como antagonismos, e em seguida ‘tratam’ essa experiência em sua consciência e sua
cultura [...] e em seguida [...] agem, por sua vez, sobre sua situação determinada (THOMPSON, 1981, p. 182).
 
Desse modo, podemos conjecturar que é pela experiência que homens e mulheres definem e redefinem suas práticas e
pensamentos. Uma vez que, por meioda experiência vivida se torna possível escrever outras histórias, protagonizadas
por outros sujeitos em outros palcos e cenários. Por isso, para escrever outras histórias da profissão docente, buscamos
ouvir as experiências alargadas de Maura Fontes Hora e para tal utilizamos da metodologia da história oral. A
fecundidade das fontes orais se revela em sua dinamicidade, pois articula diversos pontos de vista, às vezes oposto,
dos sujeitos participantes do panorama histórico. Por certo, transformar experiências vividas em narrativas é a
especificidade da fonte oral, estas são ornadas por imagem, sensações, sons, cores e aromas do passado representado
pelas narrativas. Contudo o depoimento oral necessita esforço de sistematização e claras coordenadas interpretativas.
Assim, o pesquisador está situado entre o fascínio do vivido/narrado e o rigor demandado no tratamento de tais fontes.
Neste contexto abrimos caminhos para o uso da metodologia da história oral, que é amplamente utilizada pelos
historiadores que caminham pela produção de uma história do tempo presente, pois “[...] quando se trata da história
recente, feliz o pesquisador que se pode amparar em testemunhos vivos e reconstruir comportamentos e sensibilidades
de uma época!” (BOSI, 2003, p. 16). Desse modo, as fontes orais proporcionam pesquisas que se preocupa com o
tratamento do passado conforme o concebido por quem viveu, vale ressaltar que essa fonte: “[...] sugere mais que
afirma, caminha em curvas e desvios obrigando a uma interpretação sutil e rigorosa.” (BOSI, 2003, p. 20). Assim, nos
caminhos do “ouvir contar” se revelam outras versões, significados e sensações de quem viveu fatos e acontecimentos
passados. Como assevera VerenaAlberti (2005),
É da experiência de um sujeito que se trata; sua narrativa acaba colorindo o passado com um valor que nos é caro:
aquele que faz do homem um indivíduo único e singular em nossa história, um sujeito que efetivamente viveu – e, por
isso dá vida a – as conjunturas e estruturas que de outro modo parecem tão distantes. E, ouvindo-o falar, temos a
sensação de que as descontinuidades são abolidas e recheadas com ingredientes pessoais: emoções, reações,
observações, idiossincrasias, relatos pitorescos.(ALBERTI, p. 14, 2005).
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Neste sentido Verena Alberti (2005), lembra em suas analises que antes de tudo é preciso saber “ouvir contar”, porém
na sociedade moderna produzem-se um aglomerado de informações que são consumidas em ampla velocidade,em
compasso com o acelerado ritmo do cotidiano. Assim, temos uma sociedade que caminha para uma espécie de surdez,
mudez e amnesia coletiva, pois não se tem mais tempo para recordar, para narrar o passado, uma vez que, as
narrativas são demoradas e se arrastam na vagareza do silencio, do esquecimento e doslapsos de memórias. Tais fatos
são reveladores do declíniodo “ouvir contar” narrativas, pois mostram a nossa incapacidade de trocar experiências que
um dia foram vividas. Para ouvir as experiências da nossa entrevistada realizei01 (uma) sessão de entrevista em
consonância com a metodologia da história oral, que foi concedida na residência da professoraMaura Fontes Hora,
localizada na Praça Gil Soares nº 14, Umbaúba/SE, datada em 11 de Fevereiro de 2012.Para tanto,lançamos mão de
roteiros semiestruturados, seguindo o modelo do geral, específico e parcial de acordo como Manual de História Oral de
Alberti (2004). A entrevistatotaliza mais de 02 (duas) horas de gravação em áudio e vídeo, devidamente transcrita em
Microsoft Word 2010. Esta se encontraarmazenada em HD e constituirá o acervo do Centro de Memória da Educação
Sergipana.
RELATOS DAS EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NA ESCOLA: DAS PÁTICAS ESCOLARES E DA CULTURA
ESCOLAR
A professora Maura Fontes Hora, 79 anos, nasceu na fazenda Paiaiá município de Cristinápolis/SE, no dia 06 de Junho
de 1933. Filha do fazendeiro JoséTolidino da Silveira, e da doméstica Enedina Fontes Soares, teve uma infância normal
e simples, sendo igualàsdas crianças do seu tempo e lugar. Sobre os momentos da sua mais tenra idade reaviva sua
memória ao lembrar: “[...] brincava muito... Eu era muito dengosa, pois até nove anos eu fui criada com minha avó.
Então eu era muito dengosa.” Nossa personagem ingressou na Escola Isolada aos nove anos de idade no município de
Cristinápolis/SE, onde estudou como aluna interna. Seu início de vida escolar marcou significativamenteum novo rumo
da sua trajetória estudantil. Assim, narra:
Entrei na escola, acho que, com nove. Meus pais me colocaram. A escola ficava na cidade de Cristinápolis. No centro
da cidade mesmo. Eu ia todasegunda-feira, estudava interna, e voltava sábado para fazenda onde meus pais moravam.
Era Escola Isolada, parece que era escola isolada, só se eu não me engano, parece que era. Tem o nome da
professora esse eu sei, mas a escola eu não tenho lembrança não. O nome da minha primeira professora era Elizabete
Menezes não sei o que mais. (HORA, 11 de Fevereiro de 2012).
Seus primeiros momentos na escola se mostram hoje pelas lembranças quase esquecidas dos sujeitos que faziam parte
do espaço escolar.A memória da nossa personagem está repleta de lapsos, pois ela mesma em sua totalidade é plena
de esquecimentos. Assim a professora Maura rememora: “Eu quase não me recordo de mais nada, já me esqueci de
quase tudo.” Desse modo, somos levados a conjecturar que conforme Silva (2003): “as lembranças surgem como raios,
iluminações que são despertadas pelo nosso espaço/presente imediato, elas são, via de regra, isoladas” (Seligmann da
Silva, 2003, p.410). O cuidado com o lembrar da professora, com o objetivo de resguardar lembranças que foram vividas
no ambiente escolar se fazpresente no seu engajamento em recordar as suas memórias de aluna, enem por isso deixa
de ser atravessada, de maneira geralmente subterrânea, pelo fluxo do esquecimento. Nesta condiçãoa memória:
Abre-se aos brancos, aos buracos, ao esquecido e ao recalcado, para dizer com hesitações, solavancos, incompletude,
aquilo que ainda não teve direito nem à lembrança nem às palavras. A rememoração também significa uma atenção
precisa ao presente, particularmente a estas estranhas resurgências do passado no presente, pois não se trata somente
de não esquecer do passado, mas também de agir sobre o presente. A fidelidade ao passado, não sendo um fim em si,
visa à transformação do presente (GAGNEBIN, 2001, p. 91).
 Desta forma,professora Maura clama pelas luzes de lembrançasàs personagens que em muito marcaram seu viver na
escola: “A minha segunda professora foi Rosa Monte Alegre. Eu saí da professora Elizabete e passei para dona Rosa,
ela tinha uma irmã que morava com ela “Ave Maria” fazia um gosto que eu morava com ela.” Durante o seu curso
primário a família da professora Maura sentia a sua falta, pois passava longas temporadas fora de casa: “eu e minha
irmã éramos internas. Nós duas morávamos na fazenda e as outras alunas eram todas da cidade de Cristinápolis. Ai
minha mãe levava a gente segunda de manhã cedo e sábado ia buscar.” A vivência, as experiências da nossa
personagem na escola são reveladoras de modos de educar bem próprios do seu tempo e lugar. Desse modo,
adentramos pelos caminhos da narrativa da vida escolar pelas luzes das categorias de análises “Cultura Escolar” de
Julia (2001) e “Práticas Escolares” de Vidal (2009), para compreender melhor os modos que a professora Maura foi
educada.
Na tentativa de entender e ou abordar as relações entre cultura e escola fez-se necessário conceber tal espaço como
lugar de produção de uma cultura específica e de coexistência de diferentes culturas. Para tal, intento invadimos a rotina
da escola que a menina Maura estudou epelos seus fleches de lembranças e lapsos de esquecimentos,encontramos
evidencias bem pontudas do que buscávamos. Dentro do propósito de entender a composição da cultura material da
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escola buscamos em suas narrativas evidencias da cultura material, ou seja:os livros, os cadernos,os tinteiros,o
quadro-negro, os bancos (carteiras), o birô, o giz, enfim, todos os materiais que serviam de suportes para o
desenvolvimento da leitura e da escrita. O certo é que a cultura material quando tomada em sua materialidade, os
objetos da escrita permitem não apenas a percepçãodos conteúdos ensinados, mas o entendimento do conjunto de
fazeres ativado no interior da escola.Neste sentido rememora Maura:
Não tinha carteira nesse tempo. A professora ensinava no quadro, ela escrevia e passava as letras, ditando: ‘Aqui é o
alfabeto maiúsculo aqui é o minúsculo’. Explicava tudo assim... Tinha uma canetinha de tinta, mas molhava os dedos, às
vezes derramava o tinteiro por cima da gente, era uma ‘melação’ feia.Agora a gente tinha livro, tinha caderno, tinha
tudo. Ela não tinha método. Primeiro ano era alfabetizar para estudar o a, b, c. Naquele tempo era diferente já entrava
no a, b, c e pronto [...] Tinha dois globos, os mapas, um era quadradinho tinha dois globos, explicando, o mapa do
Brasil. Também ela jogava a gente no mapa para descobrir os Estados, como era Capitais, ensinava tudo.  (HORA, 11
de Fevereiro de 2012).
Esta narrativa mostra com clareza a materialidade do cenário escolar. Contudo, para além dos suportes de escrita os
sujeitos que protagonizam esse lugar ganham destaque o entendimento da engrenagem escolar, ou seja, de como
eraescola em sua composição material. Segundo Vidal (2009), os sujeitos envolvidos no cotidiano escolar ganham
visibilidade, pois estes traduzem as regras legais, as normas pedagógicas e os imperativos políticos em práticas
escolares. Vidal em dialogo com Julia entende que as práticas escolas: “[...] combina a atenção às normas ao interesse
pelas práticas, tentando perceber como professores e alunos traduzem as regras em fazeres” (VIDAL, 2009, p. 30). Tal
modo de educar transmitia/inculcava comportamentos que preparavam as meninas/alunas em mulheres/mães dóceis
que se dedicassem a ornamentação do lar. Sobre essa cultura escolar singular vivida/produzida por minha personagem,
rememora Maura:
A educação naquela época ensina como uma mulher deveria se comportar. Ela [a professora] ensinava pintura,
ensinava bordar na máquina, na mão, fazer cores na mão, enxoval [...] Rezava a missa com o padre. Chegava na porta
da igreja entregava lá, quando terminava a missa ela ia buscar a gente e ensinava os hinos da igreja tudo. Era só
terminar a missa que ela ia e buscava, nesse tempo não tinha piano, não tinha nada. Ela ensinava primeira voz,
segunda voz, terceira, tinha que aprender tudo [...]Agora eu tinha professora muito boa que ela ensinada de pintura de
bordado a tudo, tudo ela ensinava, era muito boa, Rosa Pereira. Estudavam tudo misturado meninos e meninas.
(HORA, 11 de Fevereiro de 2012).
No desenrolar da alfabetização da menina Maura se fizeram presentes modos de educar que nos remetem a
evidenciaro método de ensino tradicional, denominador comum da educação sergipana no inicio do século XX. Segundo
Vidal (2009), os modos de educar nesse período baseavam-se no método tradicional, que por sua vez se evidenciava
no aprendizado calcado na repetição, recordação e soletração dos alunos. Como nossa personagem revela pela sua
narrativa: “[...] tinha algumas matérias que nósdecorávamosmesmo. Lembro-me de História e Geografia era tudo na
base da decoreba... A Tabuada/Aritmética até hoje eu não esqueço. Nunca decorei tanto ‘Meu Deus’ com medo de
apanhar, eu nunca vou esquecer.” Esse modelo de ensino vivido por Maura Fontes Hora,instituía uma pedagogia
unicamente voltada para o “ouvir”, pois o modo de ensinar e ou aprender por meio da verbalização mostra que a
professora e alunos mediavam os saberes escolares pelo ouvir, repetir e falar. Para melhor entender a vida escolar
vivida pela personagem recorremos mais uma vez ao pensamentos e as experiências escolares da professora que
continua a rememorar:
Tinha o a, b, c. O Manuscrito, péssimo de ler, tinha que ler o Manuscrito e recordar. E eu não me lembro de mais de
nada. Ela [a professora] ensina assim: ma-ri-ae ia formando as letras. Às vezes ela dizia para soletrar uma coisa:
‘Soletre aqui esse objeto! Pronuncie o nome e depois soletre!’ Ai agente soletrava bo-la, mas naquele tempo era tudo
diferente. Nas pronuncias, não tinha nada trocado, era: a, b, c, d, e, f, g, j, l, m, n, o, k, p, q, r, s, t, v, x, z. A professora
fazia ditados ecópias. Fazia muita correspondência. Caligrafia naquele tempo era escrever. Agora dia de sábado, ela
dizia que era dia de tabuada. Todo mundo queria bater, todo mundo estudava.(HORA, 11 de Fevereiro de 2012)
A composição da cultura escolar aqui entendida como:“[...] um conjunto de normas que definem conhecimentos a
ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a
incorporação desses comportamentos”. (JULIA, 2001, p. 10-11) traduzem as finalidades e designaçõesda escola
também revelada nas disciplinas escolares. André Chervel, em seu artigo: “História das disciplinas escolares:reflexões
sobre um campo de pesquisa”, publicado em 1990. O pesquisador ao debruçar-se sobre a história das disciplinas e
identificou duas fases distintas de compreensão. No fim do século XIX, em que seu significado não era mais do que a
vigilância dos estabelecimentos em relação às más condutas dos alunos prejudiciais a sua boa ordem. Em contrapartida
a concepção de disciplina enquanto conteúdo do que se ensina, foi difundida pela corrente do pensamento pedagógico,
no inicio do século XX. Assim, “passa a significar matéria de ensino suscetível de servir de exercício intelectual”
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(CHERVEL, 1990, p. 179). Igualmente, disciplina é por ele entendida, como os conteúdos do que se ensina com estreita
relação às finalidades e desígnios. Segundo Chervel (1990):
A história das disciplinas escolares não é então obrigada a cobrir a totalidade dos ensinos [...] os conteúdos é
evidentemente seu componente central; o pivô ao redor do qual ela se constitui. Mas seu papel é mais amplo. Ela se
impõe colocar esses ensinos em relação com as finalidades às quais eles estão designados e com os resultados
concretos que eles produzem. Trata-se então para ela de fazer aparecer a estrutura interna da disciplina. CHERVEL
(1990, p. 180)
Dessa forma, entende-se que a composição das disciplinas em seus conteúdos de ensino não é uma construção
ingênua nem tão pouco descomprometida, mas são pensadas e elaboradas em fina sintonia com finalidades e
designações políticas, religiosas, econômicas e culturais. Uma vez, que estas estão direcionadas a formação do aluno
pelo exercício intelectual em “idade escolar”, prova disso é a transformação dos ensinamentos de caráter disciplinar em
científicos. As disciplinas contempladas no programa do curso primário da nossa personagem circulavam em volta de
cinco matérias de ensino: Português, Matemática, Ciências, História e Geografia. Cada corpo de disciplina agregava um
conjunto de saberes claramente recortados em conteúdos específicos a serem ensinados. Igualmente narra Maura as
suas lembranças quase esquecidas das disciplinas escolares:
O ensino era muito diferente também, porque hoje cada matéria é um professor né? Naquele tempo quando eu
estudava era um professor para todas as matérias. Ela [a professora] ensinava todas das disciplinas: Geografia,
História, Matemática, Português e Ciências. No quarto ano que a gente estudava o “programa de admissão”. Em
Português a gente aprendia verbo e pronomes. Na Matemática as quatro operações fundamentais misturam e ligam
álgebra e raiz quadrada. Na Geografia ensinava o nome dos presidentes. Nos livros tinha figuras, por sinal da Geografia
tinhas os presidentes todos daquela época. As fotos de todos, era até quem foi... ‘Meu Deus’ o presidente Getúlio
Vargas, no meu tempo de escola. Falavados rios, ilhas, essas coisas. Nas Ciências falava muito no corpo humano. O
nome dos ossos, dos corpos, quantos são? Quantos dividem? As partes que dividem? Em História falava de Dom Pedro
II, sete de Setembro. Era bonito o sete de Setembro, ela procurava aquelas personagens todas da História do Brasil, a
bandeira. (HORA, 11 de Fevereiro de 2012).
Assim, pode-se conjecturar que as disciplinas são esses modos de transmissão cultural, que orquestra e dirigem aos
alunos com finalidade e matrizes. Para o entendimento das disciplinas como um conjunto acabado e com limites
claramente traçados dos conteúdos escolares, deve-se levar em consideração que para além dos saberes eleitos como
indispensáveis em cada disciplina, as práticas docentes da aula, o método utilizado, as condições materiais, a cultura
que banha a escola, bem como a sociedade que a cerca traduzem as grandes finalidades que presidiram sua
constituição.De tal modo, não podem ser concebida descolada dos diversos elementos que lhe dão forma, presentes em
cada tempo e espaço. Maura ao finalizar o seu curso primário presta o “Exame de Admissão” fato que marcou sua
iniciação como professora primária. Como expresso a seguir.
O “SER” E O “FAZER-SE” DA PROFESSORA MAURA FONTES HORA
O “Exame de Admissão” na história de vida da professora Maura Fontes Hora se constituiu emum marco divisor em sua
carreira docente, pois seus testemunhos orais revelam que quem possuía o ensino primário já estaria apto para exercer
o magistério: “Depois que eucomecei estudar com dona Rosa eu fiz o exame de admissão, hoje eu acho que não tem
mais admissão, quem fazia admissão “Ave Maria” estava lá em cima. A gente estudava o “programa de admissão”
durante os quarto anos.” A aprovação no exame deu condições para Maura desenvolver a docência, ou seja, atuar
como professora, mesmo sendo ainda muito moça, como ela mesma elucida: “[...] sei que com quatorze anos comecei a
ensinar na cidade de Cristinápolis/SE, mas naquele tempo não podia, porque eu era menor. Não tinha documento
nenhum, só ensinava e recebia assim mesmo.” Foi assim que a jovem Maura Fontes Hora traçou sua carreira docente
no trajeto percorrido nas escolares onde atuou, uma vez que, na década de 1940 foi nomeada professora aos quatorze
anos de idade para “Escola Isolada Municipal”, localizada no município de Cristinápolis/SE. Sobre o seu contrato de
professora abordou:
[...] depois do exame eu já ensinava, ensinei em Cristinápolis antes da idade mesmo. Vim para aqui [Umbaúba] casei ai
entrei no Estado... Aracaju, fui para Aracaju fiz o teste, entrei no Estado [...] Mas nesse tempo, não tinha papelada como
hoje não, quem não tiver concurso não estuda e nada, naquele tempo não: ‘Vamos, eu pago tanto!’ e pronto, não podia
ir de menor também não podia... Quem me convidou foi prefeito Zé [...] A primeira escola que eu trabalhei, não sei foi
em uma casa particular, mas eu não lembro [...] eu fiquei ensinando no município de Cristinapólis, lá de junto de casa
tinha uma casinha... Eu fiquei ensinando nessa casa. (HORA, 11 de Fevereiro de 2012)
Visto que, professora Maura iniciou sua trajetória profissional com apenas o ensino primário, tal realidade foi observada
pela Secretaria Estadual de Educação que passou a disponibilizar treinamento pedagógico aos professores, pois se
fazia necessário dá continuidade à formação professoral. Sobre esse respeito narrou a entrevistada: “[...] ai terminei
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estudando nas férias, a gente ia par DR-I em Estância, você passava o mês todo lá em Estância, quem quisesse
terminar tinha que ser assim.” E acrescenta ainda: “[...] em Estância vinha nas férias, todas as férias, os professores
todos que não eram formados, não tinha ginásio, ai ia fazer em Estância.” Os cursos/treinamentos eram ofertados pela
Diretória Regional de Educação- DR-I destinados a professores cuja formação se limitava aos anos iniciais. Assim
sendo, o valor de tecer a sua história de vida da está alicerçado na razão de que seu viver como aluna e professora
muito diz dos desdobramentos do ser/tornar-se docente do seu tempo e lugar. E continua rememorando:
Aqui [Umbaúba] uma comadre minha era diretora, ai saiu o concurso para professores. Ai ela disse: -‘Comadre vá fazer
que a senhora tem capacidade! Vá fazer para a senhora ganhar o seu dinheirinho’ eu digo: -‘Há não vou não eu sei que
eu não acerto nada’. Eu ‘tabaroa’Basta isso para eu não fazer nada... Ela disse: -‘Mulher vá!’, eu digo: -‘Não vou não’,
mas ela ficou insistido... Eu digo: -‘Eu vou!’. Ai foi quando cheguei lá ‘Graças a Deus’, só não respondi certas duas
perguntas. (HORA, 11 de Fevereiro de 2012).
Os trajetos percorridos pela professora Maura no caminho da docência se revelam em suas memórias, pois, seus
percursos nas escolas da rede Municipal de Estadual povoaram a sua representatividade educacional da cidade de
Umbaúba. “[...] agora aqui [Umbaúba] quando eu vim ensinar, “Meu Deus!”onde era que eu não lembro... Depois foi que
fizerem o grupo Doutor Garcia Filho, não! Tinha a ‘Escola Rural’”. E acrescente ainda: “Ensinei no Antônio Garcia Filho
uns trinta anos. Sempre na primeira série, mas eu sempre pedia, porque era menorzinhos. Os menores são melhores de
pelejar com eles, na brincadeira. Eu trabalhava com zelo, carinho e dedicação.” Por certo, estas três últimas
características foi sua marca que povoou a memória de uma geração de alunos, pais e os demais atores que
compunham o cotidiano escolar. Sobre sua jornada de trabalho lembra:
Eu trabalhava o dia todo... Quando eu saia daqui fui morar em um sitio ali em cima, eu vinha o dia todo. Vinha de manhã
voltava para almoçar, vinha de tarde, vinha de noite, teve um ano que eu trabalhei em três lugares... Foi quando veio o
MOBRAL, eu tinha um primo meu que era secretario da prefeitura, já tinha dois horários, quando eu cheguei da escola,
chegou logo aqui em casa: ‘Olhe vou lhe dizer uma coisa!’ – eu disse: ‘O que foi?’ –‘lhe botei como professora do
MOBRAL’-‘Vixe’ – ‘você é louco é? Eu já tenho dois turnos, não tenho empregada, como é que eu vou fazer?’- ‘Há você
não vai me dizer que não. Eu já enviei para Aracajú, não tem mais jeito’. Ai isso mesmo paciência, depois deixei, ensinei
três anos o MOBRAL à noite, depois deixei fiquei só manhã e tarde. (HORA, 11 de Fevereiro de 2012).
O aspecto rotineiro do seu trabalho, acima narrado, é revelador das condições de trabalho das professoras do seu
tempo e lugar. Como ela mesma conta sobre o desdobramento das turmas multiseriada, fenômeno ainda hoje presente
no território sul sergipano: “[...] naquele tempo não tinha série não. Era de primeira, quarta, segunda, terceira, que o que
viesse... Era todo misturado. Para agente era todas as classes e todas as matérias.” Tal situação, foi implicador na
formação de modos de educar condizentes com tal contexto, pois atuar em turma multiseriada demandaria novas
práticas de ensino desenvolvidas no cotidiano da sala de aula. Como coloca nossa recordadora:“[...] enquanto uns
escreviam eu estava tomando lição de outros e assim controlava. Porque, se fosse para tudo escrever de uma vez, um
professor só... Ai tinha que ser assim uns escrevendo outros dando a lição. As séries eram todas misturadas.” E
continua recordando sobre o seu modo/método de educar com turmas multiseriadas:
Eu fazia as letras no quadro, juntava e perguntava a eles como era. Com os menos adiantados, os mais pequeninho
tinha que pegar na mão para fazer logo certo.Uns cobriram as letras e os que já estavam no segundo ano tomava a
lição. Eu não lembro mais das matérias, eu sei que no quarto eram as cinco mesmo: Ciência, História, Matemática e
Geografia, só. E manuscrito quando eu comecei a ensinar já não existia mais. Tabuada fazia no sábado. Era a mesma
coisa: ‘Cada um se vire, quem quiser estudar, estude! Se não apanha dos outros’. Fazia bolinhas, mandava juntar,
depois contar quantas tinhas. Em Matemática já colocava números. Em Português era verbo, pronome, essas coisas
assim. Em Geografia tinha mapas, nesse tempo tinha mapas, alias no meu tempo também tinha do Brasil, o
mapa-múndi, mesma coisa de quando eu comecei a trabalhar, no começo eram esses dois mapas. Em História
ensinava sobre Tiradentes, como foi que aconteceu... Princesa Isabel, dos escravos essas coisas assim. [...] Na aula,
primeiro agente distribuía os cadernos... Porque não dava tempo de corrigir em sala de aula, trazia para casa, quando
chegava no outro dia a gente rezava e ai distribuir os cadernos. Então aos mais adiantados a gente já dava logo, eles já
sabiam o que fazer e eu trabalhavacom os menorzinhos. (HORA, 11 de Fevereiro de 2012)
Os modos, os métodos de educar acima revelam as práticas do “ser” e do “fazer-se” docente, pois pelos caminhos da
sua formação, mesmo de forma não intencional, a minha personagem aprendeu a ser professora ainda enquantoaluna.
Dessa forma, pode-se conjecturar que o cerne da formação professoral de Maura Fontes Hora está diretamente ligado
ao modo comoouviu, praticou, desenvolveu e produziu em si mesma a representação dos saberes pontuados e ou
presentes durante as suas experiências vividas. Tendo em vista que a nossa personagem, bem como tantas outras do
território sul sergipano, não deram continuidade a formação professoral, pois a entrevistada revelou: “Da mesma forma
que minhas professoras me educaram, eduquei [...] da mesma forma que me ensinaram, ensinei”. Pois, aprender a ser
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professora com as experiências formadoras que o tempo e o lugar lhe ofereceram é percorrer caminhos que se
constroem por similitudes e divergências do “ser” edo “fazer-se” docente.
A GUISA DA CONCLUSÃO
As narrativas do “ser” e do “fazer-se” docente de Maura Fontes Hora, tensionados entre a legislação do seu tempo e aos
marcos normativos e as culturas do seu tempo e lugar. As memórias de vida do nosso sujeito/objeto de pesquisa são
capazes de revelar o cerne da sua formação professoral devido às práticas escolares e a cultura escolar produzidas no
interior da sala de aula. Sua história de vida repleta de encontros, desencontros, diferenças e igualdades com outras
professoras do seu tempo e lugar unem-se e separam-se as evidenciasda história da profissão docente no município
deUmbaúba/SE. Professora Maura Fontes Hora mesmo iniciando ainda muito cedo sua vida professoral, aos quatorze
anos, o seu perfil biográfico aqui constituído é revelado na representatividade que a mesma possui no município e nas
circunvizinhanças. Assim, conclui-se que as organizações das narrativas de si, implicam colocar o sujeito em contato
com suas experiências vivenciadas, as quais são perspectivadas a partir daquilo que cada um viveu e vive, pois,
perder-se e encontrar-se nas lembranças e nos esquecimentos da professora, é nos deixar levar por caminhos que
muito dizem da sua formação composta pelo trajeto percorrido na educação em um tempo e em um lugar.
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