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Resumo: O presente artigo científico que ora se esboça tem como principal objetivo revisitar a obra “O
sonho e a sina”, lançado em 1992, onde a escritora e poetiza sergipana Núbia Marques, denuncia as
injustiças sociais, cerceamentos, censuras e as atrocidades veladas de políticos, e as injustiças aos
profissionais da educação no período histórico vivido por ela mesma desde a implantação do golpe militar
em 1964. Nesta obra, a autora consegue ultrapassar os limites da narrativa chegando ao ápice nos
capítulos finais, quando dialoga com os leitores e os leva à reflexão, instigando assim, a sociedade a
deixar de ser passiva diante do descaso com os educadores brasileiros, demonstrando que mesmo na dor
o homem não deve entregar-se ao seu algoz, mas pode ter e seguir os seus ideais. Trata-se, pois,de
momentos em que no texto, os leitores são subliminarmente levados a repensarem seus contextos, suas
trajetórias pessoais e nelas seu fazer profissional.
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Abstract: This scientific paper that is now outlines the main objective revisit the work "The dream and
destiny", released in 1992, where the writer and poet sergipana Nubia Marques, denounces social
injustice, fenced off, censures and atrocities veiled political injustices and education professionals in the
historical period lived by herself since the deployment of the military coup in 1964. In this work, the
author manages to push the boundaries of narrative reaching its apex in the final chapters, when a
dialogue with readers and leads to reflection, thus prompting the company to stop being passive in the
face of neglect with Brazilian educators, demonstrating that even pain in man must not surrender to her
tormentor, but may have and follow their ideal. It is therefore of times in the text, readers are subliminally
led to rethink their contexts, their personal and their professional them.
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1. INTRODUÇÃO

Toda época tem sua própria educação, que busca atentar às reais necessidades de cada período da
história. A cada necessidade histórica a educação vai se modificando morosamente em conflito com a
educação do período anterior. Isso ocorre porque nossas exigências e necessidades vão sendo fixadas no

Pág.1/7



cenário da vida social pelas novas conjunturas em cena.

O processo histórico desencadeado pelo 31 de março de 1964 representou à luz de Ferreira e Bittar
(2008),

(...) a mudança institucional mais grave da história do Brasil da segunda metade
do séc. XX (...) traduzida por uma aliança empresarial-militar, que golpeou a
ordem institucional implantada nos anos pós 1946 e que sob a ótica educacional
implementaria modelos educacional tecnicistas e a serviço dos interesses dos
governos-generais.

Assim, a educação de cada época é constituída a partir de uma série de fatores, destacando como
principais os ideais sociopolíticos e o interesse do homem pelo conhecimento. Contudo, compete aos
homens, operar as mudanças com o objetivo tanto na educação quanto na sociedade uma linha
progressista ou não de desenvolvimento.

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se encontram um no corpo do
outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque
indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo.
Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. (FREIRE, 1996,
p.32).

Importa ressaltar que a literatura e a força da letra nos escritos de Núbia Nascimento Marques resgata, de
modo recorrente, a trajetória de Ativista política no que dizia respeito à mulher, de seus posicionamentos
em prol da dignidade feminina em vários segmentos sociais, sendo, pois, porta-voz de histórias de
submissão e sublevação feminina, e de desconforto e indignação em tempos de exceção.

Esse romance, narrado em primeira pessoa, a personagem Anastácia se desnuda de toda hipocrisia e
revela, em sua profissão de professora aposentada, a verdadeira face da incompreensão existente no
Brasil, expondo toda alienação e o sofrimento por que passa os educadores sergipanos e, por extensão aos
professores da população brasileira.

Anastácia chega aos setenta anos e faz um balanço de sua vida, ao ritmo da própria cadeira que a embala.
Professora aposentada sofre de pressão alta e da incompreensão do mundo. Dos filhos nada restou de
conforto que a apaziguasse. Da profissão, nenhuma boa lembrança. Do país, só desencanto e nenhuma
crença no futuro. Enferma, a vida lá de fora só lhe chega através de um aparelho de TV preto e branco.
“[...] A televisão acompanha a minha solidão, com os filmes dublados! O bla bla dinâmico que ela forja no
ambiente, espanta o silêncio e vai criando novas situações”. (Marques, p. 04 – 43).

Dentro dessa observação, encaixa-se a reflexão feita por Loureiro, (2007, p.86) ao considerar sobre o
fenômeno aposentadoria e a realidade que ela encerra:

“A aposentadoria sonhada chegou!O tempo livre de horários é a realidade, mas
como preencher. Esta realidade sem seus alunos, seus coadjuvantes na criação.
Da dramatização Como viver sem estudar, ler planejar Objetivamente ou de
maneira direcionada para seu espetácu- lo, sua aula Como deixar de ser a traça
no meio dos Papéis que só ele sabe organizar O foco se perdeu! As Cortinas do
teatro da docência compartilhada se encerram E as luzes da ribalta pedagógica se
apagam e o principal: a Plateia crítica que o faz sempre crescer desaparece!”.

Pág.2/7



O que se constata é que o professor que se aposenta se ausenta da escola, não se renova, não participa
de mais nada. E a escola, trata também de esquecê-lo, em decorrência do afastamento legal, do
afastamento físico e pedagógico. É toda uma vida deixada para trás, como se ela não tivesse importância
nenhuma. A ideia que transparece, é que o professor aposentada morre na e com sua própria história. O
fato é que a escola, a sociedade, ainda não aprenderam a preservar e a cultuar sua própria história, a
história de seus professore e alunos.

“[...] O que faz Anastácia se revoltar interiormente é a crença de que nada vai
mudar. Ter sido professora num país em que a educação foi rebaixada a artigo de
terceira categoria faz-lhe recordar uma vida irremediavelmente perdida. Essa é à
base de sua revolta que vai contaminando todas as suas reflexões. Não há nada
que a console de sua vida desperdiçada com alunos que forma levados pelo
sistema a não dar o menor valor ao saber. (MARQUES, p. 10).”

O pessimismo perpassa todos os momentos de Anastácia. Seja em casa, seja no hospital ou no asilo, as
possibilidades de refazer a vida se foram. E vêm os momentos de angústia em que analisa o fato de
envelhecer num país em que a dignidade depende do dinheiro, da beleza e da juventude. (MARQUES,
p.01).

Neste excerto, nota-se claramente a angústia e os conflitos que emergem com os comprometimentos
físicos e de saúde próprios da terceira idade, acamada num hospital, Anastácia faz um balanço de sua vida
pessoal e profissional, sintetizando os erros e acertos que cometeu na vida, apresentando uma narrativa
figurativa e sensações visualizadas, conforme se vê no início desse romance.

Minha cadeira de balanço é o espaço a que me reduziram. O balanço ginga no grande oceano que tive de
enfrentar, nas tempestades, na cilada da vida. Guerreira ou mártir sou síntese dos rotulados inúteis. Do
alto dos meus setenta anos me pergunto: Errei Quando Onde Por que Os pensamentos rodopiam em mim.
Gingo na minha cadeira. Para lá, para cá. Para onde vou Pra canto nenhum. (MARQUES, p.04).

Estes aspectos de que se revestem nessa narrativa, Núbia Marques corrobora sua viabilidade enquanto um
adequado método: tornar públicas as vozes dos professores aposentados. Em cada narrativa é possível
apreender como a experiência se torna algo capaz de transformar a realidade circundante, de revelar
meandros de uma trajetória, entre outros vieses significativos, como reforça GALVÃO (2005, p.331).

“[...] as história revelam conhecimento tácito, importantes para ser
compreendido;tem lugar num contexto significativo, apelam à tradição de contar
histórias, o que dá uma estrutura à expressão: geralmente está envolvida uma
lição de moral a ser apreendida [...]”.

Diante dessa visão, entendemos que reconstruir as histórias dos professores, acessar suas
particularidades, dá um “colorido” à sua trajetória pessoal e profissional, representa um valioso tributo
àqueles trabalhadores envolvidos com a educação.
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1. O SONHO DE ANASTÁCIA VAI ALÉM DOS SEUS LIMITES

Minha cadeira amarra tudo que está em meu redor, tem fios tecidos na minha sala, tem estrelas cadentes
passeando de um lado para outro. Tem muro quase no limite dos meus pés e não só este entardecer
crepuscular, tendo o mundo na palma dos pés. A TV conversa comigo todos os dias. Fico presa a ela de
olhos arregalados, vendo a vida inventada, passando em meus olhos como uma legião de peregrinos
artistas e equilibristas. Passam mágicos, tensos lerdos, autônomos, reservados enquanto me balanço roída
pelo tempo, nunca pelo cansaço. Me fizeram cansada. Disseram que aos sessenta somo anciões. Muitos
ansiaram nos entretempos e contratempos. Verdejam e pecam despencando das árvores da vida.
(MARQUES, p.06).

Entendendo que o hoje será inevitavelmente, amanhã, não se pode descartar o passado e o futuro, uma
vez que “a vida transcorre entre o passado e o futuro” (GADOTTI, 2004, p. 26). Daí o passado freireano de
não se falar do que passou a não ser na e da perspectiva do que passa (FREIRE, 2003).

O esquecimento traz a frustração e o isolamento (o que não é nada produtivo). Transformando velhos
educadores em seres sem importância, como se a experiência e os saberes acumulados, durante toda uma
vida escolar, não tivessem nenhum valor.

TARDIF (2007), que se debruçou sobre saberes docentes e a formação profissional, entende que o
professor é alguém que sabe alguma coisa e que sua função é transmitir esse saber a outros. Esquecer e
não reconhecer a experiência de um professor aposentado é perder a oportunidade de muitas vezes,
conhecer sobre os saberes pedagógicos, profissionais e pessoais, importantes para o trabalho em sala de
aula, como refere esse autor:

“O tempo não é somente um meio- no sentido de “ meio Marinho” ou “terrestre”
– no qual se encontram mergulhados trabalho, trabalhador e seus saberes;
Também não é unicamente um dado objetivo caracterizado, por exemplo, pela
duração administrativa das horas ou dos anos de trabalho.É também um dado
subjetivo, no sentido de que contribui poderosamente para modelar a identidade
do trabalhador.é apenas ao cabo de certo tempo – tempo de vida profissional,
tempo de carreira que o Eu pessoal vai se transformando pouco a pouco, em
contato com o universo do trabalho, e se torna um Eu profissional. A própria
noção de experiência, que está no cerne do Eu profissional dos professores e de
sua representação do saber ensinar, reme ao tempo concebido como um processo
de aquisição de um certo conhecimento de si mesmo.(TARDIF, 2007,
p.108-109)”.

Percebe-se ao longo da narrativa, que a autora trabalha a linguagem social, de modo coerente, ou seja,
procura estabelecer as relações entre fatos que estão descritos na obra com a realidade, proporcionando
ao leitor, dialogar com o texto e dessa forma ajuda-o na compreensão literal do mesmo fazendo
estrapolações pertinentes.

Assim, a obra “O sonho e a sina” consegue através da linguagem crítica social, emprestar sentido à
expressão pessoal de seus leitores, uma vez que, destaca o trabalho da protagonista em educação, no
Nordeste, as desigualdades sociais, as injustiças e a vivência na repressão.

Em seus escritos nesta obra, a autora mostra a personagem feminina, de modo amplo, ou seja, não
apenas preocupada com seus problemas. Todavia voltada às questões sociais e/ou políticas e econômicas,
proporcionando especialmente aos leitores o diálogo com o texto e perceber através da personagem
feminina, a necessidade que homens e mulheres têm: desvelar toda e qualquer forma de injustiça.
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“[...] A terceira idade é um entrave. Para quem Para os burocratas, para a
família, para os inimigos, para quem [...] Quem está na terceira idade, está
também na terceira dentição A terceira dentição custa uma nota. [...]” Comigo o
preço é alto, quem não quiser vá para o INPS.” E o INPS existe, filho da puta
Bando de bastardos vampiros que chupam a saúde, com minha aposentadoria
vou me receitar com que médico” “Isto é questão do governo:” Vocês pagam ao
governo a parte que lhe cabe Vocês burlam o fisco em tudo. [...] (MARQUES, p.
136)”.

Percebe-se no trecho acima, que a autora consegue aproximar a linguagem da obra com a linguagem
coloquial mantendo clareza e habilidade da narrativa, sobretudo quando evidencia todos os passos da
protagonista e a sua determinação. Uma das principais características de Núbia Marques.

“[...] as perdas são consideradas como pequenas mortes, como, por exemplo, as
fases do desenvolvimento, da infância para a adolescência, vida adulta e velhice.
São também vividas como pequenas mortes. Mudança de casa, de emprego. [...].
Estas situações podem despertar angústia, medo, solidão e, neste ponto, trazem
alguma analogia com a morte. Carregam em si elementos de sofrimento, dor,
tristeza e certa desestruturação egóica. [...] (KOVÁCS, 1992, p. 163).[...] Nas
estradas que caminhei o sonho e a dura visão da realidade parelham. A sina
marca forte as estradas. Quantos quilômetros pisei, quantos sonhos aninhei e
agora sou condenada ao ostracismo. [...] (MARQUES, p. 146)”.

Ainda quanto às características da escrita e modos de dizer contidos na literatura de Marques, vejamos:

“Lembrar não é reviver, mas refazer, repensar, construir imagens e ideias de hoje
com experiências do passado.O passado quando trazido para o presente
transforma-se no diferente e, às vezes, até na novidade, principalmente quando a
distância entre passado e presente oculta fatos, valores, crenças e
relacionamentos. Não se pode creditar ao presente a construção do futuro sem a
anuência do passado. (Catani e Vicentini, 2003, p.16).”

Mais uma vez, retomemos a escrita em Núbia Marques:

“[...] O tempo cai terrível em mim. Afasto-o com força da minha convicção. Debalde. O
colo deserto de cantos de ninar é engolido pelos estigmas adotados na sociedade. No
desvario, vejo com imensos olhos o trabalho urdido cada noite, cada dia, lutando para
que os filhos fossem do que meu sonho, minha sina, e a iniludível dificuldade de ser
cidadã, sendo mulher. Cidadã recebe salários miseráveis [...] (MARQUES, p. 150)”.
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Ao analisar as memórias profissionais de um educador, Paulo Freire traça a seguinte consideração:
Quando hoje, tomando distância de momentos por mim vividos ontem, os rememoro, deve ser tanto
quanto possível, em descrevendo a trama, fiel ao que ocorreu, mas de outro lado, fiel ao momento em que
reconheço e descrevo, o momento antes vivido.

“Os “olhos” com que “revejo” já não são os “olhos” com que “vi.” Ninguém fala do
que passou a não ser na e da perspectiva do que passa. O que não me parece
válido é pretender que o que passou de certa maneira devesse ter passado como
possivelmente, nas condições de hoje, passaria. Afinal o passado se compreende
não se muda. (FREIRE, 2003, p.19)”.

As memórias são, por vezes, os melhores registros sobre o passado pessoal vivenciado por cada indivíduo,
sendo as bases fundamentais para que eles se reconheçam, se encontrem e se traduzam.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra “O sonho e a sina”, é um romance em que a personagem principal é uma mulher, uma professora
aposentada, Anastácia, a qual não está preocupada apenas com seus interesses próprios e sentimentos.
Contudo está preocupada também com os interesses da coletividade.

O conteúdo da literatura esposada por Núbia Nascimento Marques está impregnada do que fora a autora
em vida, isto é,uma literatura que faz transparente as visões de mundo de sua autora, seus
posicionamentos perante as questões cruciais do seu tempo, e, de modo específico os fenômenos que
envolveram a ascensão político-social da mulher, as lutas, dificuldades e conquistas diuturnas, daquela
que historicamente sempre ocupara os lugares secundários, nas alcovas, nos bastidores, mas cuja
importância e capacidade se apresentam inequívocas.

É fato que, o processo social da aposentadoria, traduzido com primazia na obra em comento de autoria de
Núbia Marques, tem significado e significa uma espécie de morte social/profissional onde, ao longo dos
anos, os antigos companheiros de trabalho, as vivências profissionais, lutas e conquistas, pairam como
mera lembranças de um tempo em que nos sentíamos produtivos, “inseridos no mercado de trabalho”,
participantes e participando da vida, ensinando e aprendendo.

Nesta obra, a autora consegue ultrapassar os limites da narrativa chegando ao ápice nos capítulos finais,
quando dialoga com os leitores e os leva à reflexão, instigando assim, a sociedade a deixar de ser passiva
diante do descaso com os educadores brasileiros, demonstrando que mesmo na dor o homem não deve
entregar-se ao seu algoz, mas pode ter e seguir os seus ideais. Trata-se, pois,de momentos em que no
texto, os leitores são subliminarmente levados a repensarem seus contextos, suas trajetórias pessoais e
nelas seu fazer profissional.

Considerar, pois, a trajetória da professora aposentada Anastácia, como algo que passou e que se tornou
obsoleto e ultrapassado, é desconsiderar ou mesmo desconhecer que as memórias estão presentes nas
lembranças dos professores que fazem reflexões, comparações, apontam situações semelhantes à
realidade presente, realizam inferências do passado com a atualidade.

Reiteramos, assim, que as histórias de vida de professores aposentados, são relatos de vida e de
profissionalismo. A experiência de que são capazes de reproduzir é, na realidade, a construção de uma
identidade pessoal e profissional.

O cotidiano daqueles que exercem a docência como profissão é indiscutivelmente, um ambiente farto em
saberes (teóricos e práticos), trocas, aprendizados, nem sempre externados em novas e (re) pensadas
práticas pedagógicas, tudo emerso e envolto de riquezas e vivências adquiridos no convívio com os demais
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agentes escolares.
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