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RESUMO

Este artigo é fruto de uma pesquisa em Educação que teve como título “Memória de Educadoras
Sergipanas: práticas escolares e cultura escolar em Umbaúba/SE (1955 a 1989)”, e toma como objeto de
estudo a memória oral da professora Risoneuma Soares Feitosa. Temos então o propósito de
compreender como se constituiu sua história de vida pessoal/profissional da referida professora. O
referencial teórico adotado foi o da história cultural e social, segundo Thompson (1981) e História e
Memória de Le Goff (1990), o recurso da metodologia da história oral, segundo Alberti (2004). As
categorias de análise utilizadas foram: “cultura escolar” de Julia (2001) e “Práticas Escolares” Faria
Filho e Vidal (2002). Assim, conclui-se que o perfil biográfico da professora Risoneuma Soares Feitosa
está revelado na representatividade que a professora tem no município de Umbaúba/SE.
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ABSTRACT

This article is based on research in education that was titled "Memory Educators Sergipe: school
practices and school culture in Umbaúba / SE (1955-1989)", and takes as its object of study the oral
memory of Professor Risoneuma Soares Feitosa. We have then the purpose of understanding how to set
up your history of personal / professional life of that teacher. The theoretical framework adopted was
that of cultural and social history, according to Thompson (1981) and History and Memory Le Goff
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(1990), the use of the methodology of oral history, according to Alberti (2004). The analysis categories
used were "school culture" Julia (2001) and "School Practice" Faria Filho and Vidal (2002). Thus, it is
concluded that the biographical profile of teacher Risoneuma Soares Feitosa is revealed in the
representation that the teacher is in the municipality of Umbaúba / SE.

Key words: Memory; School Culture; School Practices.

INTRODUÇÃO

“Acompanhei o crescimento da educação de Umbaúba e ensinei a várias
gerações de alunos.”

Risoneuma Soares Feitosa

Os versos da epígrafe acima foram pronunciados por Risoneuma Soares Feitosa, de 69 anos de idade,
residente no município de Umbaúba, cidade situada no sul sergipano. O que compomos textualmente é
uma professora aposentada que em muito contribuiu para a educação umbaubense com os seus modos
de educar, com suas leituras, seus hinos e suas canções.

Para nos apropriarmos das memórias de vida da nossa personagem recorremos a Le Goff historiador
Francês, que assim conceitua memória: “como propriedade de conservar certas informações, remete-nos
em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar
impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas.” (LE GOFF, 1990, p. 366).
Assim, observamos que tal conceito nos direciona para o entendimento de que a memória está ligada
tanto as funções psíquicas quanto as sociais. Para além, de conceber a memória como mãe da história,
como assevera em sua obra “História e Memória” a “[...] 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, 1990, p. 477). Com tal ponto de partida, ele em consonância com a História Cultural, que
por sua vez abriu o leque para o fazer historiográfico, abriu alas para iniciativas como a de estudar, por
exemplo, histórias de vida de professores a partir das lentes vista de baixo.

Dessa forma, o que buscamos é entender a ponte que foi construída entre o começo e o fim e ligar o
passado ao presente que compõe a trama de vida da nossa personagem, por isso, a necessidade de “ouvir
contar” as narrativas de Risoneuma Soares Feitosa, pois suas memórias às vezes lembradas e, por outras
esquecidas dizem muito de si e da composição educacional de Umbaúba. Parafraseando, Bosi (1995)
lembrar não é reviver, como um sonho ou até mesmo um devaneio do pensamento, mas um trabalho de
reflexão, de compreensão do agora a partir do outrora, é sentimento, reaparição do feito e do ido, não
sua mera repetição.

Assim, buscamos nos ancorar na História Cultura e Social Inglesa para podermos operar
historiograficamente por lentes “vista de baixo”. Para tal buscamos nos referenciar no historiador inglês
Edward P. Thompson, neo-marxista, ex-membro do Partido Comunista Inglês, do qual se desligou em
1956. Suas idéias corroeram de forma silenciosa as teorias do marxismo ortodoxo. Dessa forma
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proporcionou rupturas epistemológicas no modo de escrever a História enveredando pela História Social
e Cultural Inglesa. Ao se apropriar da classe operária inglesa proporcionou uma renovação no que tange
as fontes, aos objetos e aos métodos de pesquisa, reconstruindo a sua narrativa histórica. Esta renovação
se edificou com a publicação em 1963 da obra “A formação da classe operária Inglesa”, onde procurou
mostrar como a classe operária se compôs pelas experiências vividas. Assim, Thompson assegura o
trabalho histórico:

Cada idade, ou cada praticante pode fazer novas perguntas à evidência histórica
[...] a ‘história’ (quando examinada como produto da investigação histórica) se
modificará, e deve modificar-se, com as preocupações de cada geração ou, pode
acontecer de cada sexo, cada nação, cada classe social. Mas isso não significa
absolutamente que os próprios acontecimentos passados se modifiquem a cada
investigador, ou que a evidência seja indeterminada (THOMPSON, 1981, p. 51).

Na perspectiva da micro-história e da história oral Thompson além de ser um dos pioneiros nessa seara
concebeu as experiências como categoria balizadora para entender o processo de formação de classe.
Para ele: “homens e mulheres experimentam sua experiência como sentimento e lidam com esses
sentimentos na cultura, como normas, obrigações familiares e de parentesco, e reciprocidades.”
(THOMPSON, 1981, p. 182). Assim, ele se preocupa com as experiências dos homens e das mulheres
do povo que contempla os artesões, carpinteiros, moleiros, lavadeiras, camponeses, homossexuais,
pobres entre outros que se encontraram no “limbo” da história. Desta forma, Thompson inaugura um
desdobramento da história social e cultural: “a história vista de baixo”; e/ou “a história dos esquecidos”.

Baseado na teoria de Thompson observou que as pesquisas históricas que tomam por viés “o ato de
reparação que salvasse os derrotados da enorme condescendência da posteridade” proporcionaram-nos
um grande fascínio que nos levou a adentrar no labirinto das memórias esquecidas da professoras
professora Risoneuma Soares Feitosa, que tramam entre o claro e o escuro das experiências por nós e
por ela vivenciadas. Dessa forma, apesar de nossas histórias de vida estar repletas de similitudes e
divergências estas se confunde e se entrelaçam no ponto em comum da educação. Assim, acreditamos
que a “história vista de baixa” se constitui para nos um terreno fecundo, repleto de possibilidades de
pesquisa.

Para compor o referencial metodológico recorremos às analises feitas por Verena Aberti (2005), pois a
metodologia da história oral consiste em uma possibilidade de pesquisa mediada pelos processos de
rememoração do passado pelo sujeito que lembra/esquece fatos, acontecimentos, personagens, tempos e
lugares vividos. Assim, é importante fazer um paralelo com os fatos passados, contextualizando o
presente por meio da memória como grade intermediadora desse processo, uma vez que, os modos de
lembrar o passado colocam o sujeito em contato com as experiências do tempo presente. Dessa forma,
privilegiamos o individuo como valor central, pois o mesmo é o lócus da memória é nele que esta
registra as vivências. Parafraseando, Alberti (2005), a peculiaridade da história oral é privilegiar a
recuperação do vivido conforme o concebido por quem viveu isso se dar, não apenas pelas lacunas
deixadas pelos documentos escritos ou icnográficos. Portanto, a metodologia da história oral permite se
apropriar de recorte ou seleção de partes que compõe o todo, pelas vozes e versões dos indivíduos:
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[...] ampliar o conhecimento sobre acontecimentos e conjunturas do passado
através do estudo aprofundado de experiências e versões particulares; de
procurar compreender a sociedade através do indivíduo que nela viveu; de
estabelecer relações entre o geral e o particular através da análise comparativa de
diferentes testemunhos, e de tomar as formas como o passado é apreendido e
interpretado por indivíduos e grupos como dado objetivo para compreender suas
ações. (ALBERTI, 2005a, p. 19)

A natureza do fascínio se revela na vivacidade do passado e pelas formas de elaboração do real, bem
como pela possibilidade de revivê-lo pela experiência do entrevistado, por isso outros autores nomeia de
história (ou memória) “viva”, pois a entrevista revela frações do passado centradas nas narrativas. Isso
porque a memória do entrevistado dar significado ao vivido, para além de trazer para o tempo presente a
presença do passado, em conformidade com as suas formas de apropriação e significação, pois
conforme a autora: “[...] só é possível recuperar o vivido por viés do concebido”, que por sua vez, são as
categorias de apreensão do real. Assim sendo, as formas de ver o mundo são plurais, pois cada sujeito
fala em seu lugar, por isso faz-se necessário o modo de pensar hermenêutico, atravessado no processo
de compreensão do outro. Segundo, Alberti (2005)

O modo de pensar hermenêutico [...] consiste em valorizar o movimento de se
colocar no lugar do outro para compreendê-lo e em acreditar que as coisas (o
passado, os sonhos, os textos dentre outros, por exemplo) têm um sentido
latente, ou profundo, a que se chega pela interpretação. (ALBERTI, 2005, p. 18)

Neste entendimento, compreender o outro “é reencontrar o eu no tu”. No seu significado, hermenêutico
que se refere ao deus grego Hermes, como sendo o exercício da interpretação. Portanto a entrevista é
uma via de possibilidade de tornar a vivenciar as experiências do outro, que por sua vez se tem acesso
compreendendo as expressões as vivências do entrevistado. Desse modo, as entrevistas têm valor de
documento e sua interpretação (hermenêutica) tem a função de descobrir o que se documentam, em
síntese compreender é tornar a vivenciar.

Manter conformidade com o fazer hermenêutico é eleger o indivíduo como valor central, pois entender
este como o lócus das vivências é fundamental, uma vez que é em sua memória que se encontra
registrado e apropriações dos acontecimentos, pois somente ele é possuidor de suas reminiscências.
Desta forma, as narrativas orais, transmitidas de gerações mais velhas para as mais novas, criam e
fortalecem o senso de pertença e identidade dos grupos sociais, por isso, o indivíduo tem a capacidade
de totalização, ou seja, considerar o este com valor consiste em colocá-lo em um termo superior em uma
ordem hierárquica, muito embora o campo da história oral seja repleto de fragmentações e dispersões de
significados, o sujeito que narra ocupa o lugar de valor central, pois é pela sua voz e versão que
revisitamos o passado.

Desta feita, dentro da história oral existem várias possibilidades de pesquisa, como: Historia do
Cotidiano. Não é tarefa fácil construir a história cotidiana de vida das pessoas, pois geralmente são
situações triviais, corriqueiras, comuns do dia-a-dia, sem muita importância para quem vivência, por
serem informações inofensivas, abrange os assuntos ligados a casa, família, refeições, relação com os
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pais, escola e vida profissional, já a História Política não se dedica a estudar somente a história de
grandes homens ou grandes feitos, mas também se interessa pelas diferentes formas de articulação de
atores e grupos sociais, incluindo padrões de Socialização e Trajetórias de indivíduos e grupos
pertencentes às diferentes camadas sociais ou critérios referentes a sexo, cor, religião. Isso prova que a
história oral é um procedimento metodológico aplicável a todos os indivíduos. Como assegura Antonio
Montenegro (2010):

[...] A construção da memória segue muitas trilhas, algumas vezes obedecendo
às margens que o tempo lhe ofereceu, outras vezes rompendo os limites e
ocupando vastos territórios [...] os relatos orais remetem a práticas microssociais
vivenciadas por diversos atores. Esses atores sociais anônimos adquirem
visibilidade através que descrevem, com uma diversidade de riqueza de detalhes,
experiências cotidianas, que comumente se perdem nos desvãos da história.
(MONTENEGRO, 2010, p. 69).

No que se refere à História das Comunidades, pode-se analisar a história de imigrantes, comunidades,
bairros e árvores genealógicas de famílias, enquanto que a História das Instituições se dedica ao Estado
e a organismos públicos e empresas privadas, para além das Biografias e História das Experiências, que
por sua vez, dedicam-se a endentar como as pessoas e grupos de pessoas experimentaram o passado,
torna possível questionar o passado de forma interpretativa generalizante de determinados
acontecimentos e conjunturas. Nos Registros das Tradições Culturais, a história oral permite ao
pesquisador que este se debruce sobre as questões voltadas para as canções, histórias, poemas,
provérbios, modos de falas, reminiscências sobre os antepassados, já através da História das Memórias é
possível se ater ao trabalho de construção das memórias ou representações do passado.

Assim, assevera Albeti (2005):

[...] que a história oral tem o grande mérito de permitir que os fenômenos
subjetivos se tornem inteligíveis – isto é, que se reconheça, neles, um estatuto
tão concreto e capaz de incidir sobre a realidade quanto qualquer outro fato.
Representações são tão reais quanto meios de transporte ou técnicas agrícolas,
por exemplo. Quando um entrevistado nos deixa entrever determinadas
representações características de sua geração, de sua formação, de sua
comunidade etc., elas devem ser tomadas como fatos, e não como ‘construções’
desprovidas de relação com a realidade. É claro que a análise desses fatos não é
simples, devendo-se levar em conta a relação de entrevista, as intenções do
entrevistado e as opiniões de outras fontes (inclusive entrevistas). Antes de tudo,
é preciso saber ‘ouvir contar’: apurar o ouvido e reconhecer esses fatos, que
muitas vezes podem passar despercebidos. (ALBERTI, 2005b, p. 10)

A composição biográfica da professora Risoneuma Soares Feitosa compreende perfazer a sua origem e
trajeto, para tal, fez-se necessário produzir as fontes orais, que por sua vez, são as ações da memória,
pois os vestígios do passado estão divididos em dois grupos: os resíduos da ação e os relatos da ação,
podendo ser exemplificado respectivamente os clássicos documentos de arquivo e o segundo como
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sendo cartas que informem sobre ações passadas, memórias autobiográficas. Ainda segundo Alberti
(2005), existe a possibilidade de “arquivos provocados”, são aquelas fontes produzidas depois de caso e
acontecimentos passados, pois as entrevista de história oral são ao mesmo tempo um relato de ações
passadas e um resíduo de ações desencadeadas no próprio ato da entrevista. No caso da nossa pesquisa
lançamos mão das memórias autobiográficas.

Segundo Huttenberger (1992):

Uma autobiografia é e quer ser principalmente um “relato” de ações passadas do
pondo de vista de uma pessoa. Mas ela também pode ser parte de uma ação e,
por isso, “resíduo. Tanto assim que alguns guardam atores guardam
provisoriamente suas autobiografias, porque receiam conseqüências políticas ou
de outro tipo. Eles acreditam que seu texto contém, com isso, desencadear novas
ações. As autobiografias querem instruir os leitores e impingir-lhes uma visão
especial dos acontecimentos (HUTTENBERGER, 1992, p. 256)

Ao construir juntos, com a nossa personagem Risoneuma Soares Feitosa, o nosso labirinto de
investigação, tecemos os fios dos seus tecidos mnemônicos para entendermos os processos que levaram
à sua constituição como professora. Para tal empreendimento, realizamos uma sessão de entrevistas em
consonância com a metodologia da história oral, que foram concedidas[4] na residência da professora
Risoneuma Soares Feitosa, localizada na Rua Eugênio Santos, nº 51, município de Umbaúba, Estado de
Sergipe, datada em 27 de outubro de 2012. Para tanto, lançamos mão de roteiros semi-estruturados,
seguindo o modelo do geral, específico e parcial de acordo como Manual de História Oral de Alberti
(2004). A entrevista totaliza 02h00min h/s horas de gravação em áudio e vídeo, devidamente transcrita
em Microsoft Word 2010. Estas se encontram armazenadas nos arquivos do Centro de Memória da
Educação Sergipana, que hora se inicia e serão publicadas no mesmo.

BIOGRAFIA QUE SE CONSTRÓI NA/PELA EDUCAÇÃO: A PROFESSORA QUE GOSTAVA
DE REZAR

A biografia que descrevemos é de uma professora aposentada que iniciou sua carreira na cidade de
Umbaúba/SE. Trata-se de Risonuema Soares Feitosa, nascida em 24 de Julho 1945 no Povoado João
Guedes – Município de Boquim/SE, sendo filha do senhor José Faustino dos Santos, Agricultor e da
Doméstica e Costureira Josefina Soares. Viveu seus primeiros anos da infância no povoado onde nasceu
e logo se mudou para cidade juntamente com os seus 08 irmãos, pois era propósito da sua mãe colocá-la
na escola.

Aos 10 anos de idade a jovem manceba Risoneuma Soares Feitosa, foi matriculada na 1ª série do Ensino
Primário do Grupo Escolar “Severiano Cardoso”, localizado no centro da cidade de Boquim/SE. “O
Severiano Estadual” como era conhecido de todos os buquinenses por ser uma Escola Pública muito
respeitada pela sociedade, pois havia a ordem, a disciplina, o compromisso e a forma de ensinar de uma
escola particular cheia de altruísmo e vários adjetivos positivos que eram empregados pela sociedade
local, isto porque o Grupo Escolar difundia um excelente serviço educacional popular. Assim corrobora
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Souza (1998, pp. 26, 30): “A criação dos Grupos Escolares surge no período de reforma social e de
difusão da educação popular”. Ainda sobre os Grupos Escolares há um vultoso ensaio e gritos
patrióticos como assegura Vidal (1998, p. 26): “Vitória das luzes e da razão sobre as trevas e a
ignorância. ‘Alicerce das sociedades modernas, garantia de paz, de liberdade, da ordem e do progresso
social’; elemento de regeneração da nação”. Foi neste espaço escolar que atuaram as primeiras
professoras da minha personagem que sobre esse período lembra pouco, porém elucida:

Minha professora da primeira série chamava-se Derceres que era uma pessoa
que dava medo. Ela usava uma palmatória imensa. Eu apanhei bastante, pois na
sexta-feira era dia de sabatina e eu acertava, mas não queria bater nos colegas.
Ela então dizia: __ Venha cá. Eu vou lhe ensinar como se bate. Ai então era só
bolo nas mãos. Eu sofri demais. Foi muito difícil para aprender a ler e contar,
pois neste tempo não tinha alfabetização. Criei um medo terrível dela e não
passei de ano, ou seja, não fui para o segundo ano. Então repeti o ano novamente
com ela. Ah! Como foi difícil. Só passei porque meu irmão mais velho,
Genaldo, mim ensinava em casa. Eu aprendi a ler com ele. Eu pedia a minha
mãe todo dia para não estudar mais por causa desta professora. (FEITOSA,
2012)

Seus estudos primários continuaram nesta mesma escola, pois era a única escola pública da cidade e
seus pais não tinham condições de colocá-la juntamente com seus 08 irmãos em escola particular.
Assim, estudou a 2ª, 3ª e 4ª séries com a professora “Honorina” que além de professora se tornou amiga.
Sobre o modo de ensinar desta professora, nossa personagem coloca que: “era tudo bem explicadinho,
com carinho, fazia leitura, ditado de palavras, copiava no quadro. Dava a tabuada sem apanhar. Não
tinha livro. Era só copia estudava e fazia a prova. Tudo isso com muito cuidado e carinho”. Foi por este
modo de ser e de ensinar da professora “Honorina” que Risoneuma conseguiu curar o trauma deixado
pela sua professora da 1ª série a senhora Derceres. Com a conclusão do ensino primário em 1961 estava
apta no ano seguinte, 1962, para prestar o “Exame de Admissão” pelo qual foi aprovada com 80 pontos.
Sobre este momento rememora:

Ave Maria! Era muito difícil. Era uma banca composta de todos os nossos
professores, a diretora, a supervisora e mais um professor que não tinha sido
nosso. Então, era como um bingo. A gente sorteava o ponto e eles perguntavam
sobre aquele assunto. Mas só consegui graças aos ensinamentos da minha
querida professora “Honorina”. Ah! Quanta saudade... Como é bom lembrar-se
das coisas boas! Aquela foi à única professora que me marcou. Tudo pelo seu
amor com o próximo. Foi pelo jeito dela ser com a gente, os alunos, que disse:
Eu quero ser uma professora como Dona “Honorina”. Eu quero ter uma
profissão decente. Vou me formar em professora. (FEITOSA, 2012)

As memórias da professora Risoneuma sobre seus estudos primários são marcadas por um singelo ponto
saudosista: As lembranças do modo de ser e de ensinar da sua professora querida. Há forte evidência em
suas palavras, que o modo como ela foi ensinada e o jeito de ser da professora “Honorina” influenciou a
sua escolha pela carreira professoral. Neste sentido salienta Teive (2008) as experiências apropriadas em
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sala de aula nos tornaram professoras, pois a constituição o ser professor se fez pelo trajeto percorrido
em sala de aula, desde a sua mais tenra idade, por isso buscou-se em suas memórias escolares o cerne de
sua formação.

Em 1962 ingressa no Ginásio Santa Terezinha na cidade de Boquim/SE. Tudo novo. Nova escola, novos
professores, novos colegas, novos modos de estudar, pois esta nova escola pertence à rede particular de
ensino e tem confissão religiosa. Foi neste novo ambiente escolar que a menina/moça Risoneuma
estudou do 5º ao 8º ano e assim concluiu o seu curso ginasial em 1966. Desta nova etapa em sua vida
estudantil lembra:

Eram muitos professores, era por área. Ai pra acostumar foi duro. Lembro-me de
um Juiz de Direto por nome de Dr. Rosalvo que ensinava, mas não lembro a
matéria, tinha professor Gibson, também um Juiz, ensinava História e Português.
Tinha também as outras matérias, Religião era Padre João, Matemática com
professor Erasmo, Desenho, Geografia e outras que não lembro mais. Eles
ensinavam muito diferentes. Usavam cartazes, copiava no quadro, tinha leitura
silenciosa, interpretação. Olha eu gostava muito de Religião que tinha o
catecismo e depois ia rezar na Igreja por 15 minutos, todos os dias. Eu sempre
fui religiosa e gostava muito. Já a Educação Física agente fazia de 06 horas da
manhã até as 07 horas. Outra matéria que gostava era a de ciências, pois a
professora dava aula de higiene e fazia tudo na prática com cartazes e levava até
animais, plantas e fazia experiência na sala. (FEITOSA, 2012)

Nesta nova etapa escolar, os estudos da nossa personagem deslocavam-se do “ouvir” para o “ver”, agora
o ensino estava associado ao “ver”, ao “fazer”, pois os modos de ensinar dos professores do Ginásio
Santa Terezinha em Boquim/SE tinham como base uma educação moderna. Tomo emprestado de Vidal
(2000, 498) as seguintes palavras: “... Devia a escola, assim, oferecer situações em que o aluno, a partir
da visão (observação), mas também da ação (experimentação) pudesse elaborar seu próprio saber”
Ainda observa-se na fala da personagem que houve um aprofundamento no ato de ensinar baseado no
ensino intuitivo que Segundo Vidal (2000, p. 498) este método “... teve origem no final do século
XIX...” assim, este novo modo de ensinar, se fazia presente ainda na primeira metade do século XX,
especificamente em 1966, ano em que Risoneuma Soares Feitosa concluiu seu curso ginasial e logo em
seguida no ano de 1967, efetiva a sua matricula no Curso de Formação de Professores Regentes em
Propriá-SE. Deste momento de sua formação, sobre o lugar, sobre as professoras, sobre os modos de
educar e sobre a rotina do curso rememora:

Lá eu estudei a teoria e a prática que eram dadas pelas professoras Alaíde,
Lurdes, Helena e outros que não lembro. Era assim: A professora Lurdes dava
aula de Ciências com o esqueleto humano, usava o livro e mostrava os ossos no
esqueleto, fazia experiência com plantas, com animais; A professora Helena
dava aula de Matemática e utilizava desenhos, figuras para trabalhar com fração,
com geometria. A professora Alaíde ensinava Português ela já ensinava a gente
como usar o livro na hora da leitura, fazia ditado e composição. Era assim ela
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colocava um cartaz no quadro e pedia pra gente escrever o que estava vendo ali
no cartaz. Já a professora Hortência, ensinava Geografia e História. Ela fazia
muitos passeios com a gente na região para a gente observar a natureza. Ai teve
o estágio supervisionado de 30 dias. Foi muito bom, pois eu fui para sala sem
medo nenhum. (FEITOSA, 2012)

Observa-se na narrativa da nossa personagem a introdução do método intuitivo. Método que partia da
apresentação dos objetos às crianças, seguida do seu nome e da sua estampa ou desenho, exatamente o
oposto do método sintético[5]. Pelas prescrições do novo método a professora deveria escrever ao lado
do desenho ou gravura o nome do objeto para que as crianças aprendessem a distinguir o objeto, a sua
imagem e a palavra que o nomeia. Assim, tomo emprestadas as palavras de Vera Teresa (1998): “[...] o
método consiste na colocação de fatos e objetos que seriam observados pelos alunos, criando situações
de aprendizagem em que o conhecimento não é meramente transmitido e memorizado, mas emerge no
entendimento da criança a partir dos dados inerentes ao próprio objeto” (VALDEMARIN, 1998, p. 70).
A instrução desse novo método não significou o fim de outros métodos tradicionais.

Assim, orientada pelos modos de como ensinar das professoras/formadoras. Risoneuma Soares Feitosa
em seu trajeto de formação ingressou no Centro de Formação na cidade de Propriá no ano de 1969, onde
cursou um preparatório para professoras primárias. Logo no ano seguinte (1970) matricula-se na
Sociedade Cultural e Assistencial “Dom José Thomaz”, Aracaju - SE, para o Curso Adicional ao de
Formação de Professores para o Magistério de 1º Grau. Neste especializa-se na área de Estudos Sociais
e conclui em 1975. No dia 25 de Maio de 1976 Risoneuma foi nomeada professora do Grupo Escolar
Dr. Antônio Garcia Filho. Com 25 anos de idade migrou de sua terra natal para o município de
Umbaúba, sobre tal acontecimento, testemunha: “Eu me casei e sai de Boquim/SE. Vim com meu
esposo, aí depois fiz o concurso, passei, e foi aí que eu realizei o meu sonho. Ser professora!” E
continua narrando: “Minha primeira turma, foi o quarto ano. Assim, também recordou Risoneuma essa
experiência:

.

Gostava muito de ensinar religião para os meus alunos. Deram-me o quarto ano
pra eu ensinar, no Grupo Escolar Dr. Antônio Garcia Filho [...] Eu me sentia
aquela professora orgulhosa porque, era um sonho que eu tinha de ser professora
e a turma gostava de mim. Não tinha ninguém na sala que não me respeitasse,
porque eu tanto dava amor como eles também me dava. E eu não era aquela
professora rígida [...] Porque a gente não é só ser professor e só passar atividade,
a gente também tem que entender o problema do aluno. Eu vir acontecer a
educação de Umbaúba/SE, sei muito das coisas daqui, pois meu marido era
vereador. Ai eu sabia de tudo que acontecia. (FEITOSA, 2012)

Sua jornada de trabalho vivenciada em tal instituição educativa é guardada em sua memória: “Eu era
sempre professora do terceiro ano [...] Às vezes eu ensinava pela manhã, tinha vezes que era dois turnos,
pela noite eu ensinava sempre Matemática no Ginásio.” Sua trajetória profissional tomou outros rumos,
por motivos ligados a forças políticas, uma vez que, os professores eram alvejados pelas disputas
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assumidas por prefeitos e deputados. Assim, narra: “Por motivos políticos, Valter Cardoso, era um
deputado, ele me transferiu para Estância/SE, e lá trabalhei no Colégio Gilberto Amado e Arabela
Ribeiro e depois voltei Umbaúba/SE, e me aposentei, minha história é bonitinha né?
” Depois de mais de 25 anos inteiramente dedicado à educação Risoneuma se aposentou oficialmente
em 29 de janeiro 1996.

DA CULTURA E DAS PÁTICAS ESCOLARES: LEMBRANÇAS DE RISONEUMA SOARES
FEITOSA

Ao desenrolar os fios das narrativas da professora aqui estudada, desvela-se uma cultura de escola e
métodos de ensino próprios da educação Na primeira metade do século XX. Segundo Vidal (2010)
ainda pautadas em princípios pedagógicos tradicionais, o aluno se configurava sujeito passivo, um
escoadouro de saberes que por sua vez se incorporavam de modo “quase que natural”. Contrariando o
que mandava a reforma, os modos de educar estavam eminentemente pautados no método sintético, que
por sua vez se revela no aprendizado calcado na memorização, repetição, soletração quase que mecânica
dos alunos, se constituindo uma “pedagogia do ouvir”. Segundo a professora Risoneuma Soares Feitosa
o método de ensino, se dava da seguinte forma:

[...] A gente estudava, quando acabar a professora cobria com um pedacinho de
papel. Tinha que decorar as letras. Aos sábados tinha sabatina [...] Lá vai agente
estudar a tabuada. Ai a professora fazia as perguntas e agente respondia. Eu
nunca errava. Por isso, tinha que bater nos colegas que erravam. Dava bolo com
uma palmatória gigante da professora. E a lição era assim também. Agente tinha
que soletrar. Dava a lição, dava soletrando, depois lia direto. A sabatina era dia
sexta [...] a leitura o que a gente aprendia de segunda, terça, quarta, quinta e
sexta, no dia se sábado chamava-se recordar [...] era assim e tinha castigo no
milho, ficava em pé de costas pro quadro. Olhe era muita coisa, mas tudo prá os
alunos aprenderem. Mas eu nunca fiz isso com meus alunos não. Quando
comecei a ensinar era outro tempo. (FEITOSA, 2012)

Apesar das reformas educacionais em vigor na época reafirmarem a abolição do uso dos castigos físicos,
que se dera ainda no período Imperial, pelo manifesto do Barão de Macaúbas, que propagava a extinção
do uso da palmatória, as primeiras professoras de Risoneuma Soares Feitosa, faziam o uso da palmatória
habitualmente. A postura dos professores é um aspecto que ganha relevo em sua narrativa. É dessa
forma que era impresso os saberes e as disciplinas a serem estudadas pelos alunos do Grupo Escolar
Severiano Cardoso, localizado na cidade de Boquim/SE. Entre os saberes a serem ensinados e condutas
a serem inculcadas estavam imbricado os recursos e materiais didáticos que eram utilizados dentro da
Escola e mais objetivamente dentro da sala de aula. Quando indagada sobre a forma como eram
transmitidos os saberes a serem ensinados no curso primário, fica registrado em sua fala:

Era assim, primeiro a gente começou a estudar pelo a, b, c [...] A gente pelo a, b, c.
Depois ela cobria assim, depois ela cortava o papel, cobria o a, b, c todo e só deixava de
fora a letra. Depois do abc tinha a cartinha. Dava a lição, se errasse tomava bolo. Tinha
o vocabulário também [...] Até sexta-feira o que a gente aprendia, dia de sábado
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chamava recordar. (FEITOSA, 2012)

Assim, no corpo de conhecimento, as normas de conduta humana eram inculcadas nos alunos, tendo,
por exemplo, os mecanismos de punição. Desse modo, pelos castigos, pelas disciplinas e pelos saberes
escolares se tecia a complexa malha da cultura escolar e das práticas escolares. Cultura Escolar aqui é
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; normas e práticas
coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). Normas e práticas
não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos agentes
que são chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos
pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os professores
primários e os demais professores. (JULIÁ, 2001, p. 10-11).

Diante disso, considerar que a escola tem a capacidade de produzir uma forma própria especifica,
singular e original no que se refere à cultura escolar, assim para ele a escola fábrica seu modo próprio de
cultura escolar pelas práticas escolares que se engendram das dobras do cotidiano escolar, uma vez que,
cada instituição educativa possui seu ritmo próprio. Prova disso, são as durações do tempo de aula a
divisão do conhecimento por séries, os ritmos dos exercícios e os mecanismos de controle, englobando
os manuais e materiais didáticos, temas de deveres e de exercícios, controles, notas, classificações e
outras formas propriamente escolares de recompensas e de sanções. E por Práticas Escolares se
concebe:

[...] como produtoras de sujeitos e de seus respectivos lugares no interior do
campo pedagógico. De fato, tais práticas produzidas pelos sujeitos no seu
dia-a-dia escolar, também os produzem. Essas práticas têm sido concebidas por
muitos pesquisadores (Carvalho, 1998; Faria Filho, 2000; Vago, 1999; Paulilo,
2002), como maneiras de fazer peculiar dos sujeitos da escola e que ocorrem no
interior do cotidiano escolar. Mas esse lugar ocupado por eles não tem sido
entendido enquanto um lugar próprio e, sim, como um lugar onde desenvolvem
táticas, isto é, ações calculadas que são determinadas pela ausência de um
próprio, como convém a Certeau (2000, p. 100), que tem sido citado por muitos
desses estudiosos das práticas escolares. (VIDAL, 2010, p. 67)

Dessa forma, mantendo a consonância entre como a cultura escolar e as práticas escolares. Assim, pois,
o debate sobre ambas temáticas ganham visibilidade no cenário educacional na década de 70, onde a
cultura escolar vai ser observada como objetos de estudo, vários trabalhos foram confeccionados tendo a
cultura escolar como categoria de interpretação, essa análise demanda a visita em várias áreas do
conhecimento pedagógico a exemplo da psicologia da educação, sociologia da educação, filosofia da
educação e didática. As contribuições de Dominique Julia (2001), e de Faria Filho e Vidal (2004), é
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fundamental para que os historiadores da educação se debrucem sobre a temática do funcionamento
interno das escolas.

POR FIM...

Nos depoimentos da professora Risoneuma Soares Feitosa, é revelado saberes, práticas sociais, e os
modos de ser e fazer-se professora. Nossa personagem está sempre fazendo um elo da sua memória com
as memórias dos seus professores, familiares e de todos que compunham o cotidiano escolar de sua
época. Sua biografia esta vivamente ligada ao trajeto percorrido na/pela educação, uma vez que, foram
produzidas práticas escolares e cultura escolar nas instituições escolares por onde passou, seja como
aluna, seja como professora em conformidade com o tempo e espaço. Assim os modos de educar da
professora Risoneuma Soares Feitosa, aqui analisadas, através das narrativas, são apenas alguns poucos
pontos que indicam a dimensão simbólica deixada por ela em seu trajeto, que hoje povoa membros de
uma geração de alunos da cidade de Umbaúba/SE. Desse modo, a composição biográfica acima
constituída revela-se na representatividade local que a nossa personagem possui. Visto que as
organizações das narrativas de si implicam colocar o sujeito em contato com suas experiências
formadoras, as quais são perspectivadas a partir daquilo que cada um viveu e vive. Assim, conclui-se
que ao ativar a memória da nossa personagem encontram-se lembranças e esquecimentos da sua via de
aluna e professoral. Isso nos leva a percorrer os caminhos traçados na sua formação na/pela educação.
Dando novas formas de leitura e escrita da história da educação, produzidas pelos sujeitos em seus
tempos e lugares.
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