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RESUMO 
 
 
A presente pesquisa investiga as trajetórias identitárias de oito professoras alfabetizadoras 
no município de Camboriú-SC, à partir de seus relatos de vida numa perspectiva 
sociocultural, pautada no tempo e no espaço de suas vivências e relações no âmbito 
escolar. Tem por objetivo, por meio da investigação dos relatos coletados, o entendimento 
das práticas educacionais da época, identificando qual concepção de educação se fazia 
presente no momento de suas experiências enquanto alunas e posteriormente enquanto 
professoras, e de como a análise destes dados contribui para o registro da memória docente 
deste município.  Este estudo tem como área de concentração a Educação, e está situado 
na Linha de Pesquisa de Políticas Públicas para a Educação Básica e Superior, que integra 
o Programa de Mestrado em Educação da UNIVALI, Universidade do Vale do Itajaí. A 
pesquisa contempla uma abordagem qualitativa, na qual se utiliza a técnica da coleta de 
entrevistas, embasada em roteiro de perguntas. Por contemplar as necessidades que esta 
pesquisa apresenta, a metodologia usada foi a de Relatos Orais. O estudo exerceu uma 
análise da leitura e da interpretação das informações, sob um olhar diferenciado, e 
amparado na literatura que aborda a formação de professores. O referencial teórico pautou-
se em autores que deram amparo as abordagens que se fizeram necessárias, como a 
memória, as identidades, as experiências, o gênero e as concepções de educação. 
(BITTAR; FERREIRA JR., 2004 - BOSI, 1994 - BRANDÃO, 2008 - BUENO; CHAMLIAN; 
SOUSA; CATANI, 2006 - CORRÊA, 1985 – FÁVERI, 2004 - FERREIRA, 2006 – FREITAS, 
2002 – GESSER, 2002 – GONÇALVES; LISBOA, 2007 - HALBWACKS, 1990 - HAMILTON, 
2002 - JOSSO, 2004 - LE GOFF, 2003 - LINHARES, 2006 - LUCIANO, 2001 - MEIHY, 2006 
- POLLAK, 1992 - REBELO, 1997 - SAVIANI, 2005 – SILVA, 1994 - SIRGADO, 2000 - 
TARDIF, 2000 - VALDEMARIN, 2000 - VASCONCELOS, 2000 – SILVEIRA, 2006 - 
LARROSA, 2003 – KUENZER, 1999 – SCOTT, 2001; 2005). Este referencial serviu de 
embasamento para desenvolver uma análise criteriosa dos depoimentos coletados, e 
desvendar uma história que está implícita a oficial. Para efetivar este processo, fez-se 
necessário retomar as concepções que permearam toda a história da educação brasileira 
desde o início da colonização portuguesa até a emergência do Movimento da Escola Nova, 
marco decisivo na história deste país. Este movimento dialético de buscar no universal o 
entendimento para perceber o particular, permitiu a observância de dados além daqueles a 
que esta pesquisa se propôs. Diante deste cenário, esta pesquisa, dará respaldo científico 
as trajetórias e experiências dos docentes no município de Camboriú – SC, contribuindo 
assim de forma indireta para o registro da memória da comunidade como um todo. Como 
resultados finais deste estudo, constatamos que as concepções de educação a que nos 
propomos conhecer no início desta investigação, permaneceram as mesmas tanto no 
período em que as professoras foram alunas, quanto no período em que foram docentes. 
Verificamos ainda que as concepções educacionais presentes nestes dois momentos de 
suas vivências históricas e culturais, eram diversas em absoluto da concepção nacional 
vigente. Descortina-se, através da construção de suas identidades, a prática escolar 
daquele período, o acontecer do processo de ensino aprendizagem, advindos do 
conhecimento de vida, de saberes e competências docentes e de relações sócio-culturais 
cristalizadas no “Ser Professora”. Enfim, o conjunto dos dados coletados aponta para uma 
significativa contribuição no registro da história educacional no município de Camboriú – SC, 
por meio da vivência e trajetória de cada uma das docentes que participaram deste estudo. 
 

 
Palavras-chave: Educação; Docência; Memória; Identidade; 
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ABSTRACT 
 
 
This research investigates the trajectorie’s identity of eight literacy teachers in the city of 
Camboriu-SC, from the reports of his life in a sociocultural perspective, based on time and 
the space their experience and relationships within school. It aims, through the investigation 
of reports collected, the understanding of the educational practices of the time ago, 
identifying which concept of education was present at the time of their experiences as 
students and later as teachers, and how the analysis of these data contributes to the 
Registered memory teachers of this city. This study is the concentration area of Education, 
and is situated on the Line of Public Policy Research for Basic Education and Higher 
Education, part of the Masters Program in Education UNIVALI, Universidade do Vale do 
Itajai. The survey includes a qualitative approach, which uses the technique of collection of 
interviews, based on structured interview. By contemplating the needs that this research 
presents the methodology used was the oral reports. The study pursued an analysis of 
reading and interpretation of information under a different view, and supported in the 
literature that addresses the training of teachers. The theoretical framework was based on 
authors who have given support approaches that were necessary, such as memory, 
identities, experiences, gender and conceptions of education. (BITTAR; FERREIRA JR., 
2004 - BOSI, 1994 - BRANDÃO, 2008 - BUENO; CHAMLIAN; SOUSA; CATANI, 2006 - 
CORRÊA, 1985 – FÁVERI, 2004 - FERREIRA, 2006 – FREITAS, 2002 – GESSER, 2002 – 
GONÇALVES; LISBOA, 2007 - HALBWACKS, 1990 - HAMILTON, 2002 - JOSSO, 2004 - LE 
GOFF, 2003 - LINHARES, 2006 - LUCIANO, 2001 - MEIHY, 2006 - POLLAK, 1992 - 
REBELO, 1997 - SAVIANI, 2005 – SILVA, 1994 - SIRGADO, 2000 - TARDIF, 2000 - 
VALDEMARIN, 2000 - VASCONCELOS, 2000 – SILVEIRA, 2006 - LARROSA, 2003 – 
KUENZER, 1999 – SCOTT, 2001; 2005). This framework served as a basis to develop a 
thorough analysis of the evidence collected, and uncover a story that is implied by the 
official. To accomplish this process, it became necessary to reproduce the ideas that 
permeated the entire history of education in Brazil since the beginning of Portuguese 
colonization until the emergence of the New School Movement, the watershed in the history 
of this country. This dialectical movement to seek the universal understanding to perceive the 
particular, allowed for compliance with data than those to which this research suggested. 
Against this backdrop, this research will provide scientific support trajectories and 
experiences of teachers in the city of Camboriu - SC, thus contributing indirectly to the 
memory register of the community as a whole. As final results of this study, we found that the 
conceptions of education that we propose to meet at the beginning of this investigation, 
remained the same both in the period when the teachers were students, today as when they 
were teachers. We also showed that present educational conceptions in these two moments 
in their historical and cultural experiences were diverse in absolute of regular national 
conception. Unfolds through the construction of their identities, the school practice that 
period, the place of teaching and learning process, originated from the knowledge of life, 
knowledge and teaching skills and socio-cultural relations crystallized in "Being a Teacher." 
Anyway, all the collected data points to a significant contribution to the register of educational 
history in the city of Camboriu - SC, through the experience and trajectories of each of the 
teachers who participated in this study. 

 
 
Keywords: Education; Teaching; Memory; Identity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em um universo onde todos os elementos coexistem num processo dialético 

constante, o ser humano, sabendo-se parte deste, busca pela continuidade de sua 

vivência, ao transformar senão o todo, mas pelo menos aquilo que lhe parece 

significativo. 

Neste sentido, as mulheres, no caso deste estudo, representadas por oito 

professoras aposentadas da rede pública de ensino, são a fonte de informação, 

sujeitos mantenedores e conservadores do passado e, por consequência, de 

possibilidades de pensar e modificar o futuro, com um trabalho de reconstrução de 

lembranças e experiências revivendo o tempo através de uma relação com o 

presente de forma criativa e transformadora. 

 Desta forma, o que foi não é simplesmente passado, é alargamento, parte 

significativa do presente. E a memória, neste sentido, não pode ser entendida 

apenas como fenômeno individual, mas também como coletivo e social submetido a 

flutuações, transformações, enfim, como a existência humana, a mudanças 

constantes. 

A presente pesquisa investigou as trajetórias de oito professoras 

alfabetizadoras no município de Camboriú-SC, à partir de seus relatos de vida numa 

perspectiva sociocultural, pautada no tempo e no espaço de suas vivências e 

relações no âmbito escolar, no período compreendido nas décadas de 1940, 1950 e 

1960. 

Como objeto de pesquisa, elegeu o entendimento das relações implícitas nas 

trajetórias docentes das entrevistadas. Tendo por objetivo, por meio da investigação 

dos relatos coletados, o conhecimento e a compreensão das práticas educacionais 

da época, identificando qual concepção de educação se fazia presente no momento 

de suas experiências enquanto alunas e posteriormente enquanto professoras, e de 

como a análise destes dados contribui para o registro da memória docente deste 

município.  

A metodologia contempla a abordagem qualitativa, a qual se utiliza da técnica 

da coleta de entrevistas, embasada em roteiro de perguntas. O estudo exerceu uma 

análise da leitura e da interpretação das informações, sob um olhar diferenciado, por 

meio do qual dá a conhecer uma história que está implícita a oficial. Para efetivar 
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este processo, fez-se necessário retomar as concepções que permearam toda a 

história da educação brasileira desde o início da colonização portuguesa até a 

emergência do Movimento da Escola Nova, marco decisivo na história deste país e 

momento em que as entrevistadas atuavam na área educacional. 

A problemática desta pesquisa situa-se no âmbito da realidade educacional 

do município de Camboriú – SC. Neste município atuo como docente de uma turma 

de nível Pré II, que abrange a faixa etária de quatro e cinco anos, na Rede Municipal 

de Ensino, e me percebo, particularmente, realizada nesta função. 

Porém, ao vivenciar experiências nas relações com outras colegas de 

profissão, que não condizem com a realidade que vivencio em minha experiência 

particular, e, ao ampliar este olhar percebi a necessidade de buscar respostas, na 

percepção e na análise das práticas de um passado recente, no qual é possível 

encontrar informações que contribuam para entender as práticas atuais, mesmo com 

realidades tão distintas. 

Sendo assim, no primeiro semestre do ano de 2008, decidi por me matricular 

como aluna especial no Programa de Mestrado em Educação da UNIVALI – 

Universidade do Vale do Itajaí. Com o término do primeiro seminário, já tinha a 

certeza de que a especialização seria uma realidade possível. E, ao me deparar com 

o estudo de alguns textos sobre a história do magistério catarinense, emergiu a 

vontade de conhecer um pouco mais da história do magistério no município onde 

atuo como docente. 

Quais seriam os caminhos, os pensamentos, as concepções relacionadas à 

educação naquele município no início da oferta regular do ensino? Haveria alguma 

relação deste passado recente com a realidade educacional deste momento em que 

atuo e me percebo professora? Quem são os primeiros professores oriundos das 

primeiras turmas de alunos formados nas primeiras escolas da cidade de Camboriú -

SC? Como foram tecidas suas trajetórias enquanto alunos e posteriormente quando 

atuaram como docentes? Estas dúvidas ao mesmo tempo em que povoavam o meu 

imaginário de situações inusitadas e aguçavam a minha curiosidade, me levavam ao 

desconforto, e este desconforto, pode ser entendido em última instância na área 

educacional, como a ponte entre o pesquisador e a pesquisa. 

Desta forma, ao elaborar o Projeto de Pesquisa e ao delimitar o objeto a ser 

pesquisado, este estudo buscou responder a duas perguntas fundamentais.  
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Quais os impactos das concepções de educação na época em que foram 

alunas e professoras para a constituição de suas identidades docente? 

 

Qual a contribuição do registro dessas trajetórias e identidades docente 

para a história da educação no município de Camboriú – SC? 

 

Para efetivar este processo, contemplou-se a metodologia de histórias de vida 

com a coleta de relatos orais. Esta metodologia, tem se intensificado no meio 

acadêmico brasileiro, a partir da década de 1990, onde pesquisas utilizando a 

metodologia de relatos orais seguem as tendências nacionais e internacionais 

quanto à necessidade de uma formação continuada.  

Assim, no campo educacional, percebe-se uma preocupação por parte dos 

profissionais em procurar metodologias, que os auxiliem enquanto pesquisadores, a 

desenvolver tais processos, tornando possível trazer para a atualidade, a 

importância da memória na construção da identidade docente. 

Sendo a memória a mola propulsora para desenvolver o estudo pretendido, 

fez-se necessário um aprofundamento ainda que breve, em torno de sua 

constituição. Pollak (1992, p. 2), enfatiza o pensamento de Halbwachs afirmando 

que, “A priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo relativamente 

íntimo, próprio da pessoa. Mas Maurice Halbwachs, nos anos 20-30, já havia 

sublinhado que a memória deve ser entendida também, ou, sobretudo, como um 

fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído coletivamente e 

submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes. 

Desta forma, é possível afirmar que a memória individual e coletiva tem sido 

elemento de estudo por parte da comunidade leiga e acadêmica desde os registros 

mais antigos, que datam do século V a. C., com Heródoto na Grécia Antiga, até os 

dias atuais, com historiadores, antropólogos e num período bem mais recente, na 

área educacional. 

 
No catálogo da esposas de Zeus, Memória está entre Deméter e Leto. 
Como Deméter, Memória assegura a circulação das forças entre o domínio 
do Invisível e do Visível, já que Memória é que, em cada mo(vi)mento de 
cada ente, decide entre o ocultamento do Oblívio e a luz da presença 
(TORRANO, 2001, p. 69). 
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É por meio da memória que o “oculto” pode descortinar-se. Nela, estão 

contidos o desconhecido, o estranho, aquilo que não foi contado ou relatado. A 

memória não só faz parte da história de um povo, como ela é parte integrante desta. 

Museus, memoriais e tantas outras instituições construídas pelo homem ao longo de 

sua existência, preservam informações através das quais podem construir, 

reconstruir, significar e (re) significar, o presente e o futuro. 

Portanto, a busca pelo registro da memória, não se restringe a um grupo, a 

uma determinada profissão ou área acadêmica. Todo sujeito necessita da 

preservação da memória para construir sua identidade. 

 
Quando Leonel encontrou um curioso e antigo revólver, exultou e disse: 
‘este vai para o meu museu’. Em seguida, preocupadamente, indagou-se 
sobre a desconhecida história do dito objeto. Revelou a seu pai, que seria 
uma pena ter um exemplar tão exótico de uma arma, se nada soubesse 
sobre ele. O pai foi categórico ao lhe recomendar que fosse pesquisar, que 
fosse atrás, que investigasse [...] porque, ‘sem história’, não dá (REBELO, 
1997, p. 5). 
 

 

E nesta constante busca pela história/memória, o ser humano foi ao longo de 

sua existência, desenvolvendo ferramentas que o auxiliassem a captar e preservar 

informações e dados, que pudessem de alguma forma reconstituir a memória, seja 

ela individual ou coletiva. 

No desenvolvimento destas ferramentas, acontece a descoberta do método 

de história oral que emerge com a invenção do gravador à fita. Com tal descoberta, 

na Europa, nos EUA e no México, inicia-se na década de 1950, a gravação de 

entrevistas com testemunhas da história. A partir dos anos de 1970, as técnicas da 

história oral difundiram-se bastante, e ampliou-se o intercâmbio entre os que a 

praticavam. Foram criados programas de história oral em diversos países e editados 

livros e revistas especializados na matéria. 

Num período ainda mais recente, mais especificamente nos anos de 1990, a 

consolidação da história oral no meio acadêmico e à criação, além da ABHO 

(Associação Brasileira de História Oral), em 1994, da  IOHA (International Oral 

History Association), em 1996, consolidam este método como fundamental para o 

registro de memórias que possibilitam reconstruir a história de determinados sujeitos 

e comunidades. A educação é das últimas áreas a utilizar as metodologias referidas. 

Não obstante, percebe-se que quando esta é utilizada com rigor, as fontes orais são 
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tão eficazes como outras fontes históricas, sendo nem menos ou mais confiável 

nestes termos. 

 
A crítica da noção de fato histórico tem, além disso, provocado o 
reconhecimento de ‘realidades’ históricas negligenciadas por muito tempo 
pelos historiadores. Junto à história política, à história econômica e social, à 
história cultural, nasceu uma história das representações (LE GOFF, 2003, 
p. 11). 

 
 

Sendo assim, reafirmamos a importância das metodologias de histórias de 

vida e relatos orais para as pesquisas no meio acadêmico, em especial no caso 

deste estudo, pois tal metodologia possibilita a pesquisa nos diversos campos do 

conhecimento, e dentro desta temática, nas mais variadas categorias. 

Entendemos que o campo da pesquisa é uma extensão dos anseios dos 

sujeitos que nela se apóiam para elucidar suas incógnitas quanto a sua significação 

para sua vivência singular e coletiva. Estendendo esta reflexão, percebemos a 

universidade, por meio dos cursos de pós-graduação, como espaço no qual estas 

angústias são traduzidas em produção científica. Com base neste entendimento, 

transformei minha inquietação acerca do tema abordado, neste estudo, que acredito, 

contribuirá para a formação docente. 

E considerando que a formação docente, é tema atual no debate acerca das 

pesquisas em educação, os estudos voltados para a memória docente, seja em 

caráter mais amplo ou mais restrito, como este que pretende focar o olhar para a 

memória dos sujeitos de um determinado município como Camboriú – SC é tema 

pertinente, e que contribuirá consideravelmente, para a reflexão desta. 

Vale salientar ainda a importância da valorização da memória de um grupo 

social. O município onde o cenário desta pesquisa se encontra, é carente de 

registros quanto a sua história bem como a de seus profissionais docentes. Portanto, 

afirmamos a importância de tal pesquisa para a construção da memória coletiva 

deste grupo. A pesquisa neste sentido abre caminhos para que outras temáticas em 

diferentes áreas sejam investigadas, vindo assim a ampliar os horizontes do debate 

educacional e sócio-histórico.  

Sob a perspectiva de que a educação é tema de priorização nacional no 

debate social e político, é fundamental que tal debate comece a partir dos estudos e 

pesquisas que os profissionais desta área realizam. 
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Os temas decorrentes da construção e reconstrução da identidade docente 

estão amplamente relacionados com a importância da preservação e conservação 

da memória. Autores em diversas áreas ressaltam que sem passado, não há 

presente, e tão pouco a possibilidade de reflexão para melhor planejar o futuro. 

Assim afirma Silva (2009, p. 9) que, “[...] a construção da identidade é tanto 

simbólica quanto social.” Ou seja, o sujeito se constitui de variantes que advém tanto 

dos símbolos quanto das relações sociais que perpassam sua vivência. 

Assim, as trajetórias dos sujeitos desta pesquisa, nos oferecem informações 

que permitem, através de análise concreta, perceber como as identidades docentes 

foram se constituindo naquele momento da história do município de Camboriú - SC. 

Neste sentido, (re) construir a identidade docente, é tarefa que demanda um 

olhar apurado para a necessidade de identificar o professor como um todo, como um 

sujeito completo de acordo com a concepção focaultiana1. E este todo, não se 

restringe apenas a sua prática docente, mas também a sua vivência como discente 

em seu tempo escolar. Suas vivências pedagógicas relacionadas aos conceitos 

presentes na sociedade da época, seus costumes, seus hábitos, suas crenças e 

seus conhecimentos. 

Conforme se delineavam, através dos relatos das entrevistadas, as 

concepções de grupo social e de grupo familiar, também intrinsecamente emergiam 

outras concepções, como por exemplo, a concepção da identidade de mulher, de 

mãe, do homem, do pai, e consequentemente do professor. 

Fatores como a quase inexistência de uma identidade feminina, ou a 

existência de uma identidade da mulher amparada na construção da posição do 

sujeito masculino, onde os homens constroem uma identidade para elas baseadas 

nos valores especificamente masculinos, fazendo menção a elas apenas enquanto 

genitoras e “cuidadoras” da prole evidenciam-se nos relatos das professoras. 

De acordo com Scott (2001, p. 376): 

 

[...] os homens sempre foram considerados como representantes do 
universal (dos indivíduos socialmente indiferenciados, descorporificados e 

                                                 
1 Para Focault, ser humano significa ser uma “pessoa”, um “sujeito” ou um “eu”. Estas formas de 
relações do sujeito consigo mesmo, podem ser expressadas pelo conhecer-se, estimar-se. Cada ser 
humano constitui-se ao longo de sua existência das relações decorrentes de sua vivência com o(s) 
outro(s), SILVA (1994). 
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assexuados), enquanto as mulheres eram consideradas exemplos do 
particular (corporificada, sexuada e socialmente diferenciada). 
 
 
 

Nas falas das mulheres professoras, estas representações se afirmam e (re) 

afirmam como algo imanente a sua condição de ter nascido mulher. 

Desta forma, a pesquisa constitui-se em quatro capítulos principais. No 

primeiro, contextualizamos o cenário, neste caso o município de Camboriú – SC. 

Trazendo um pouco da história do município, acreditamos auxiliar o leitor(a), a 

entender o contexto em que os fatos ocorreram, e porque ocorreram. 

O segundo capítulo traz a literatura revisada com os autores que nos 

permitiram entender os vieses da construção da identidade, dos gêneros e das 

concepções de educação. No terceiro capítulo, trazemos o processo metodológico 

detalhado, desde a escolha pelo método, até constituição do corpo de sujeitos e a 

análise dos dados coletados. Visto que, esta é uma pesquisa de cunho científico, 

buscamos o rigor e a fidedignidade aos métodos e aos teóricos na forma mais 

acentuada possível. Finalmente, o quarto e último capítulo, analisou os dados 

coletados, subdividindo em categorias que ficaram assim designadas: DA 

CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO À CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE, 

CONCEPÇÃO DE ALUNOS E AÇÃO DOCENTE e CONCEPÇÃO DE EDUCADOR 

E AÇÃO DOCENTE. Da análise destas categorias, resultaram os dados que 

constituíram as considerações finais deste estudo. 

Portanto, seguindo estas trajetórias identitárias, (re) descobrindo e 

descortinando um passado recente, conseguimos ir além dos objetivos propostos no 

início deste trabalho e perceber um fator ainda mais pertinente para o contexto 

educacional, a distância entre o discurso do pretendido, do idealizado, e a prática 

real nas instâncias onde as mudanças se faziam realmente necessária. 

E sendo assim, através de um processo em que necessitamos desconstruir 

para (re) construir, (des) significar para (re) significar, buscar e conhecer, que 

objetivamos, por meio deste estudo, contribuir para a continuidade da reflexão sobre 

o processo educacional. 
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CAPÍTULO I 

 

2 CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA 

 

 

2.1 O MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ - SC 

 

O município de Camboriú está localizado no Litoral Norte do estado de Santa 

Catarina, a 65km da capital Florianópolis. Com uma área territorial de 211,6 km2, 

está 8m acima do nível do mar. Como cidades vizinhas estão Balneário Camboriú, 

Itajaí, Itapema e Brusque. Com uma população no momento do desenvolvimento 

desta pesquisa de 57.793 habitantes1, tem como principais atividades econômicas o 

extrativismo de granito, a agricultura, o turismo e o comércio. 

De acordo Corrêa (1985), a colonização em Camboriú aconteceu na segunda 

década do século XIX, com Baltazar Pinto Corrêa, natural da cidade de Lamego, 

Concelho de Viseu, norte de Portugal. Inicialmente, o colonizador veio para Porto 

Belo, cidade próxima do município. Provavelmente chegou nesta região onde está o 

município em 1821. O colonizador requereu uma Carta Sesmaria2 para ocupar uma 

gleba de terra e iniciar um povoamento, que segundo o Historiador José Boiteux, 

seu contemporâneo, Baltazar deu o nome de Freguesia do Bom Sucesso. 

Baltazar recebeu a “Carta Sesmaria” no dia 26 de setembro de 1826, depois 

de passar longos anos embaraçada na burocracia da Coroa no final do governo de 

D. João VI. Essa colonização iniciou no Canto Norte da Praia, onde hoje pertence ao 

município de Balneário Camboriú, conforme revela a “Carta Sesmaria”, depois 

                                                 
1 Dados do último censo – 2009, retirados do site do IBGE - 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1. Acesso em 09/11/2010. 

2 Sesmaria foi um instituto jurídico português que normatizava a distribuição de terras destinadas à 
produção: o Estado, recém-formado e sem capacidade para organizar a produção de alimentos, 
decide legar a particulares essa função. Quando a conquista do território brasileiro se efetivou a partir 
de 1530, o Estado português decidiu utilizar o sistema sesmarial no além-mar, com algumas 
adaptações. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Sesmaria 
Acesso em 17/09/2010. 
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seguiu para a localidade hoje conhecida como “Barra” onde foi criado o Município de 

Camboriú. 

Outros colonizadores vieram mais tarde, sempre atraídos pela fertilidade das 

terras. Dentre eles vale destacar o colonizador Alferes da Guarda Nacional, Tomaz 

Francisco Garcia, o primeiro a estabelecer-se com sua família e escravos, na atual 

cidade, a que, por longos anos, chamaram "Garcia", em homenagem ao seu 

fundador. 

Pertencente, de início, a Porto Belo, Camboriú integrou mais tarde o território 

de Itajaí, até a data de sua emancipação, o que se verificou através da Lei n º 1.076, 

de 05 de abril de 1884. A instalação do município ocorreu em 15 de janeiro de 1885. 

A “Barra”, foi inicialmente a sede do município, mas a “Vila Garcia”, hoje Cidade de 

Camboriú, dado o seu crescente progresso, superior a “Barra”, passou a ser o centro 

administrativo a partir de 1890. 

O atual Município de Camboriú foi primeiramente denominado de Freguesia 

de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Camboriú até ser elevada à categoria de 

Vila, passando a ser chamada de Vila de Camboriú. 

Devido ao nome da cidade vizinha Balneário Camboriú, é chamada 

popularmente pelos novos habitantes, de Camboriú Velho. Foi Distrito pela Lei 

Provincial nº 292, de 26 de abril de 1849, com o nome de Nossa Senhora do Bom 

Sucesso de Camboriú e, Município de Camboriú, pela Lei Provincial do Governador 

Dr. Francisco Luiz da Gama Roza, n º 1.076, de 5 de abril de 1884. O Município foi 

instalado em 15 de janeiro de 1885. 

Novamente Corrêa (1984) nos apresenta o significado do nome Camboriú 

como advindo do seguinte processo. De origem guarani, Camboriú vem do termo 

original CAMBORIGUASSU. Segundo documentos datados desde 1501, Cambori 

era o termo que os nativos usavam para denominar um peixe que hoje chamamos 

de robalo. O sufixo guassu ou guaçu, açu ou simplesmente ú, significa grande. Tese 

essa sustentada pelos principais cientistas do século XIX, que estudaram a sua 

etimologia, entre eles, o botânico Francês August de Saint’Hilaire, Teodoro Sampaio 

entre outros. 

Pela lei do menor esforço ou corruptela do linguajar popular num fenômeno 

que os gramáticos definem como “metaplasmo de supressão por síncope”, o termo 

foi aprimorado para Camboriú, nome que consta no autógrafo da lei 1076. Mais 
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tarde eruditos como vigários e escrivães, aprimoraram para Camboriú, termo 

definitivo. 

A partir de 1960 observa-se que no município ocorreu o fenômeno que pode 

ser chamado de explosão demográfica urbana, alimentada por fluxos migratórios 

intermunicipais e êxodo rural. A taxa anual de crescimento do município de 

Camboriú é de 5,46, (IBGE 1991-2000). 

Um dos fatores que vale destacar, tem grande influência neste aumento 

populacional, é fato de Camboriú acolher os imigrantes que vem buscar melhores 

condições de vida atraídos pela alta temporada de verão na cidade vizinha de 

Balneário Camboriú. Ao não conseguirem manter-se naquele município devido ao 

custo de vida mais alto entre outros fatores, instala-se em Camboriú. Rebelo (1996, 

p. 63, 64), já trazia este problema quando falava do desmembramento dos 

municípios ocorrido em 1963: “A separação da praia não era uma coisa natural. Era 

na verdade um parto difícil, que os vereadores negavam-se a reconhecer. Não 

beneficiaria o camboriuense.” E mais adiante conclui que o governador Celso 

Ramos na época do desmembramento, não sabia, mas esta ação representava, 

segundo palavras do autor “o atestado de óbito de Camboriú.” (op cit). 

As lembranças do município no período que compreende esta pesquisa estão 

marcadas na memória das professoras que integraram este estudo. Os fatos 

políticos mais marcantes, as mudanças mais significativas, as experiências e as 

relações, traduziram-se em material que até o presente momento a história oficial 

não conseguiu apresentar. 

Desde os relatos que trazem a história dos primeiros docentes na cidade, que 

num primeiro momento eram professores autônomos pagos pelas famílias que 

tinham esta possibilidade, até a instalação das primeiras salas de aula, e 

posteriormente a construção da primeira escola, as memórias vãos sendo 

cristalizadas e identificadas como sendo fatos históricos daquela comunidade. 

De acordo com Fáveri (2004, p. 376), “Ao trazer estas teias miúdas e 

aparentemente frugais, a depoente reatualizou o instante, operacionalizou um 

‘retorno’ de algo que foi vivido no passado para o presente, fulminante de sentidos.” 

E se é assim tão significativo e identitário, considera-se fato e historicamente 

contextualizado. 
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CAPÍTULO II 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 MEMÓRIA INDIVIDUAL E COLETIVA 

 

 

Sim, a memória marca, e quando marca é 
porque tem sentido. (FÁVERI, 2004, p. 162). 

 

Na história da humanidade como um todo, o homem preserva de alguma 

forma a sua memória. Esta preservação efetiva-se tanto em um grupo mais restrito, 

no âmbito de sua vivência familiar, como no mais amplo, no qual abrange desde os 

seus descendentes até os primeiros colonizadores ou indivíduos que habitaram 

aquele lugar. 

As metodologias de histórias de vida e relatos orais desde a década de 1970 

vêm se difundindo e sendo utilizadas nos meios acadêmicos para fins de pesquisa 

em diferentes áreas do conhecimento. Histórias, identidades, relações e 

representações, têm vindo à tona, oferecendo ao contexto acadêmico de pesquisa 

em educação, novos dados para serem analisados, pensados e ressignificados. 

Desta forma, a memória que antes era de apenas “um”, passa a ser de alguma 

forma, e por mais subjetiva que o seja, de “muitos”. 

No Brasil, um número significativo de livros que trazem a história dos 

descendentes europeus, tem sido publicados e distribuídos aos membros mais 

distantes deste grupo familiar estudado, com os mais diversos intuitos. 

Principalmente com o objetivo de refazer o percurso da árvore genealógica. 

Portanto, a busca permanente pelo princípio de tudo, bem como o desejo de 

eternização do indivíduo humano, passa certamente pela preservação da memória. 

É por meio dela que as futuras gerações poderão perceber experiências e relações 

de um passado, que embora esteja presente de forma subjetiva, tampouco o é de 

forma explícita na atualidade. Também por meio da explicitação destas lembranças, 

memórias, advindas de pesquisas que se utilizem dos relatos orais, ambas as 
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gerações poderão garantir a participação em um futuro, como parte integrante da 

história que constituíram. 

Na Grécia Antiga, a memória era uma deusa, a qual concedia aos poetas, o 

poder de “prever” o passado, assim como um adivinho “premedita” o futuro. 

 
Os gregos da época arcaica fizeram da memória uma deusa, Mnemosine. É 
a mãe das nove musas, que ela procriou no decurso de nove noites 
passadas com Zeus. Lembra aos homens a recordação dos heróis e de 
seus altos feitos, preside a poesia lírica. O poeta é, pois, um homem 
possuído pela memória, o aedo é um adivinho do passado, como o adivinho 
o é do futuro. É a testemunha inspirada dos ‘tempos antigos’, da Idade 
Heróica, e, por isso, da idade das origens (LE GOFF, 2003, p. 433). 

 

Daí o termo grego anamnesis, que significa reminiscências, e que tanto o 

utilizamos hoje, quando se trata de estudos de quaisquer áreas, ligados a 

informações presentes no passado. 

Se na antiguidade, antes do aparecimento da escrita, as sociedades se 

utilizavam da memória coletiva como ferramenta para passar as gerações futuras o 

que a eles lhes parecia indispensável para a sobrevivência destas. Também na 

atualidade, é possível, que através desta metodologia, o pesquisador possa 

apresentar, dado os elementos e ferramentas de que dispõe para o desenvolvimento 

de uma pesquisa, anamnesis ou reminiscências pertinentes para a reflexão sobre a 

educação. 

Conceituando a memória enquanto propriedade biológica, Le Goff (2003, p. 

419), a define da seguinte forma: 

 
[...] 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. Deste ponto de vista, o 
estudo da memória abarca a psicologia, a psicofisiologia, a neurofisiologia, 
a biologia [...] 

 

Analisando a memória pela função orgânica que exerce em nosso organismo, 

percebemos que estas reminiscências, memórias, não podem ser analisadas de 

forma a se perceber o que nelas há de heróico, enfatizando um aparte, sem 

argumento. Esta análise deve abarcar as experiências vivenciadas no cotidiano, no 

contexto, e nos processos sociais em que elas foram sendo tecidas, conjecturadas, 

enfim, tornando-se história de cada entrevistada. 

Dentro da espécie humana, há um conjunto de elementos biológicos, físicos, 

psíquicos e comportamentais que parecem de uma forma geral, similares, cada 
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experiência vivida por um ser humano tende a ser única. Cada sujeito faz 

representações de uma forma única e singular. Como Halbwachs (1990, p. 29), 

esclarece: 

 
Certamente se nossa impressão pode apoiar-se não somente sobre nossa 
lembrança, mas também sobre a dos outros, nossa confiança na exatidão 
de nossa evocação será maior, como se uma mesma experiência fosse 
recomeçada, não somente pela mesma pessoa, mas por várias.  

 

Nesta pesquisa, portanto, cada sujeito é um baú de palimpsestos3 singulares 

e plurais ao mesmo tempo. Ou seja, as lembranças ou memórias de cada uma, são 

genitoras de experiências únicas e coletivas. É tarefa sem sentido ou significado, a 

dicotomização da memória coletiva da individual. É nessa complexidade de 

narrativas, que a memória advinda das vozes cotidianas de nossos sujeitos, se 

entrelaça. 

Neste sentido, registrar a memória torna-se tarefa com uma significação 

especialmente importante. A de trazer para a atualidade, fatos e informações de um 

passado recente que ainda se faz presente em nossa realidade docente atual, 

apresentando um significado particular que Vasconcelos (2000, p. 11) constata: 

 
Em nossa sociedade, resgatar a memória se reveste também de um 
significado particular. Representa uma possibilidade de se redescobrir [...] 
de retomar o passado com uma perspectiva de futuro. Constitui um 
compromisso de todos aqueles que anseiam por mudança [...] 

 

O redescobrir e recuperar significados nas experiências das mulheres 

professoras possibilita entender o presente sob uma nova semiótica. Permite ver o 

tempo atual, sob a perspectiva de quando ainda era indagação, futuro, tempo 

desconhecido. Este entendimento é fundamental na prática da reflexão de novas 

mudanças. 

 

 

 

 

                                                 
3 Palimpsesto (do grego antigo παλίµψηστος / palímpsêstos ou seja, "riscar de novo" (πάλιν, "de 
novo" e ψάω, "riscar") designa um pergaminho (ou papiro) cujo texto foi eliminado para permitir a 
reutilização. Para os gregos restituir um palimpsesto é retistuir uma memória. Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palimpsesto. Acesso em 05/11/2010. 
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3.2 IDENTIDADE E DOCÊNCIA 

 

 

Assim como a escola que conhecemos hoje com sua estrutura e 

características, também a docência no seu processo de constituição de identidade, 

foi aos poucos se estabelecendo, e se modificando através da imagem 

representativa dos sujeitos que a compunham. 

Desde o iluminismo com o projeto humanístico de educação até o período em 

que esta pesquisa contemplou, todos os fatores que, de alguma forma estiveram 

relacionados com a escola, foram constituintes da identidade docente. Para Borba 

(1999, p. 27), “A busca da identidade sempre foi uma das aspirações do ser 

humano, desde o ‘conhece-te a ti mesmo’ de Platão (e depois conhece o outro)”. 

Também com a classe docente, o processo de constituição da identidade é busca 

constante que perpassa todos os fatores que de alguma forma tenham relação com 

a educação. 

As concepções pedagógicas que permearam a história recente de nosso país, 

e que submergem do contexto social e histórico que a sociedade vivenciou ao longo 

deste período, são de certa forma subprodutos do ideário vigente no momento em 

que estas eram influentes. 

Conforme nos traz Ferreira (2006, p. 228):  

 
O processo de desenvolvimento da escola dita moderna foi longo, 
estendendo-se da Idade Média à Moderna. Podemos até dizer que ele 
contribuiu para a produção da Idade Moderna, incluindo transformações na 
idéia de infância; do que seria educação; e de onde a educação (das 
crianças) deveria ocorrer. 

 
 

A autora confirma a concepção de que o ideário, ou a ideologia de um grupo, 

influencia nas diferentes esferas dos mecanismos que o compõe. 

Com o processo de estatização da escola nos finais do séc. XVIII, e com o 

estabelecimento do estado laico ao qual fica atribuído o dever de ensinar e 

escolarizar, consequentemente aparece a necessidade da docência como uma 

função. 

Novamente recorremos a Ferreira, (2006, p. 228), pois afirma que: “[...] como 

a gênese da profissão docente é anterior à estatização da escola, a constituição 

desse profissional está marcada pela idéia da docência como sacerdócio[...]”. A 
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partir deste marco salientado pela autora, algumas características começam a ser 

associadas à identidade da função do professor, como por exemplo, a permissão ou 

licença para ensinar, que apesar de teoricamente estabelecer autonomia, na prática 

verifica-se um distanciamento desta liberdade no exercício da profissão. 

O recorte do depoimento da professora *Margarida, evidencia este caráter 

subserviente e de controle: 

 
Olha... era assim, os professores eram escolhidos pelos políticos que 
estavam no governo municipal, geralmente era o presidente do partido que 
nomeava as professoras. Mas quando um outro partido ganhava as eleições 
a gente sofria... eles mudavam a gente de lugar... era complicado, a gente 
não podia escolher onde queria ficar, às vezes nos mandavam para o oeste 
do estado, lá eram lugares que não tinham nem cidade, uma vez me 
mandaram, mas eu não fui, aí me deixaram uns dois anos parada, até que 
entrou outro partido na prefeitura. 
 
 

Conforme analisamos nos relatos coletados, a obediência servil as normas 

ditadas pelo estado laico, em pouco auxiliavam as profissionais professoras no seu 

desenvolvimento intelectual e crítico bem como no de seus alunos. Os professores 

ficavam submetidos a um controle ideológico e político, ficando o processo de 

autonomia praticamente inexistente. 

Em meados do século XX, ocorrem modificações significativas nos países 

ocidentais que levam a um processo denominado como feminização da docência4. 

Este processo compreende-se pelo resultado da ampliação em grande escala do 

sexo feminino no exercício da profissão docente. Durante este período, coexistiram 

várias representações sobre a docência, sendo que em todas elas, os gêneros 

tiveram uma importância significativa. Não obstante, na fala de nossas 

entrevistadas, a profissão docente passa a ser reconhecida como um trabalho de 

mulher. 

Quando perguntamos as oito entrevistadas qual era o gênero que 

predominava tanto na época em que foram alunas, e quando atuaram como 

docentes, obtivemos exatos cem por cento das respostas afirmando que eram 

mulheres. Assim também quando perguntamos a que elas atribuíam este fenômeno, 

                                                 
4 O termo feminização docente é utilizado por Márcia Ondina Vieira Ferreira em seu artigo intitulado 
Somos todos trabalhadores em Educação? Reflexões sobre identidades docentes desde a 
perspectiva de sindicalistas*, publicado na revista Educação e Pesquisa, São Paulo, v.32, n.2, p. 
225-240, maio/ago. 2006. 
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a totalidade novamente sobressai nas respostas afirmando que era profissão mais 

de mulher5.  

Conforme nos apresenta Fáveri (2002, p. 71), “[...] nos papéis de gênero, não 

cabia as mulheres resolver coisas da produção/distribuição; elas eram apenas 

intermediárias.” E acrescenta, “Era o que se esperava delas na época, que se 

mantivessem preocupadas com as coisas da educação, da casa, da maternidade 

[...]”. (op cit)  

A presença da professora é significativa na história daqueles que um dia 

passaram pela escola, desvincular a figura da professora e da escola é tarefa que se 

torna impossível de ser concluída. Quando perguntamos sobre a vida escolar às 

pessoas, na grande maioria das vezes, estes aludem à figura de um professor ou 

diretor que certamente de alguma forma marcou sua vida ou vivência escolar. 

Relatam pormenores dos quais muitos pesquisadores não conseguiriam encontrar 

nos acervos documentais mais completos. 

A professora por sua vez, lembra dos educandos e dos colegas profissionais 

que conviveram, e ainda de pais ou familiares que tenham por algum fato marcado 

em suas memórias. Certamente as vivências e relações pessoais são as mais 

marcantes na história de vida do indivíduo. 

Neste sentido, as professoras, no cenário nacional e internacional, figuras 

atuais foco de elogios e de crítica, de aplausos e vaias, de orgulho e de desdém, 

que são objeto de estudos principalmente na área da educação, constitui-se ao 

longo de sua vivência e através das relações com seus pares. Sejam eles seus 

alunos, seus colegas de profissão, ou ainda aqueles que contemplam a sua vida 

particular, amigos e familiares. 

Desta forma, o redescobrir da memória abre um leque de possibilidades no 

que diz respeito à percepção de fontes constituintes da identidade docente, e nos 

leva a perceber a riqueza de dados que tal processo nos oferece. 

 
Resgatar histórias de vida permite vôos bem amplos. Possibilita articular 
biografia e história. Perceber como o individual e o social estão interligados, 
como as pessoas lidam com as situações da estrutura social mais ampla 
que se lhe apresentam em seu cotidiano, transformando-o em espaço de 
imaginação, de luta de acatamento, de resistência, de resignação e de 
criação (VASCONCELOS, 2000, p. 9). 

                                                 
5 No quadro1 Síntese dos Depoimentos, podem ser verificadas as respostas nas questões 09 e 10 
que tratam do tema gênero. 
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Assim, identidade e docência, se inter relacionam e se complementam num 

processo dialético do vir a ser. Ser docente significa ser sujeito no seu sentido mais 

amplo e mais complexo, e ser sujeito implica em ter intrínseco em si à prática 

docente.  

A professora torna-se sujeito integrante deste processo no sentido de sofrer 

transformações, mas também provocando mudanças naqueles que com ela se inter 

relacionam. Assim, tanto o docente quanto o aluno, sofrem transformações no 

processo de construção da identidade. 

Sem dúvida, a prática docente é caminho para um saber fazer que advém 

desta ação. Ação esta, que está sempre relacionada ao outro. E dependendo de 

como esta relação se processa, as transformações podem ocorrer em um grau mais 

ou menos acentuado. 

No depoimento da professora *Maura, p. 10, percebemos como as 

transformações podem ocorrer muitas vezes de forma bastante sutil. 

 

[...] quando eu trabalhava com alfabetização, uma vez consegui que um aluno 
que tinha muitas dificuldades se alfabetizasse. Ele ficou tão feliz, que um belo 
dia ele apareceu na escola com um carrinho de mão e uma enorme melancia 
dentro para me agradecer e me dar de presente. Este foi um fato que me 
marcou muito. 

 

Neste recorte do relato da professora, fica evidenciada a transformação que 

ocorreu na formação do processo de identidade dela, tanto na esfera mais ampla, 

profissional, quanto na privada, pessoal. O reconhecimento por parte do aluno, pelo 

amparo despendido pela docente na aquisição da leitura e escrita, representou um 

significado tão contundente, que certamente ficou marcado nas lembranças e 

reminiscências de ambos. O sentimento de gratuidade do ato de ensinar se torna 

latente neste recorte do relato. 

Dentre tantos fatos e acontecimentos, aquele que submerge na memória no 

momento onde o sujeito é questionado sobre fatos que tenham marcado sua vida 

profissional, é o do aluno que agradece a professora com o que lhe parece maior ou 

mais significativo, e assim, consegue provocar na professora a transformação para 

que possa perceber em seu gesto, a gratidão por tal acréscimo. 

Além disso, se observarmos, o contrário também ocorre. A professora no 

gesto ímpar de dedicação consegue provocar no aluno mudança ainda mais 
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significativa, levando-o a acreditar que também ele pode apreender o caminho para 

decifrar o código da leitura e da escrita. 

Sirgado (2000, p. 51), apresenta as emoções e sentimentos inerentes e 

singulares aos seres humanos. 

 
‘A singularidade da mente humana está no fato de que os dois tipos de 
história (evolução + história) estão unidos (síntese) nela. O mesmo é 
verdadeiro na psicologia da criança’. A história pessoal (desenvolvimento 
cultural), sem deixar de ser obra da pessoa singular, faz parte da história 
humana. 

 

No depoimento da professora *Luíza, é possível evidenciar, a concepção a 

respeito da profissão docente, que era vigente desde os grupos maiores, como a 

sociedade brasileira, bem como no âmbito mais regionalizado, na comunidade local 

e dentro do grupo familiar, bastante comum para a época. 

 

O pai e a mãe diziam que tínhamos que estudar, mas não com o objetivo de 
uma profissão, mas sim porque precisavam aprender. Eu gostava muito de 
estudar e de ler. E fui a única que terminei os estudos. Daí eu fui falar com o 
senhor Luis Vieira que era o Chefe Escolar na época e ele me deu uma 
vaga para trabalhar na comunidade do Morro do Boi no ano de 1951 e eu 
tinha 21 anos. No outro ano fui lecionar na localidade dos Macacos e em 
1953 vim dar aula no Rio Pequeno na residência de uma senhora da 
comunidade. Aí tinha 3 salas e as turmas eram separadas. Em 1958 a 
escola veio para a casa do senhor Francisco dos Santos. Aí tinham 3 salas, 
aí a primeira série era a tarde, e a segunda, terceira e quarta série era de 
manhã. (*Luíza, p. 4) 

 

No recorte do depoimento da professora, transparece a concepção da 

educação como importante para o sujeito, porém o porquê de tal importância ainda 

não estava bem definido. Sabia-se que era necessário, que de alguma forma ele 

ganhava com esta escolha. Mas a concepção de que deveria estudar para obter 

uma profissão, ainda não estava estabelecida. 

Desta forma, o que narra, são as percepções que possui daqueles recortes 

temporais. Ao relatar suas experiências, retoma além do que vivenciou, em outras 

palavras, expressa as representações originárias de suas vidas concebidas na 

constituição familiar. 

O mundo externo na realidade local por meio de controles governamentais 

(leis, instituições), e os meios de comunicação, dentre outros, influenciam na 

constituição do sujeito. A sociedade, que recebe o sujeito com toda sua pluralidade 

de conceitos e valores, em muitos momentos entram em conflito com os recebidos 
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nas outras esferas, como a família e a escola. A escola é o espaço em que passa a 

perceber e ressignificar as suas impressões e conceitos acerca da realidade que o 

cerca. Enfim, a constituição familiar6, grupo do qual o sujeito recebe os primeiros 

valores e as primeiras representações sociais. 

Para Silva (1994, p. 69), o tempo constitui o subjetivo, “Assim, se a 

subjetividade humana está temporalmente constituída, a consciência de si estará 

estruturada no tempo da vida. O sujeito se constitui para si mesmo em seu próprio 

transcorrer temporal.”  

Conhecer a história de nossas entrevistadas propicia-nos perceber nas 

entrelinhas, como suas trajetórias foram ao longo de suas vidas constituindo suas 

identidades docentes. É mais uma das fontes fundamentais na construção da 

identidade do sujeito.  

E neste contexto, faz-se necessário olhar o professor como um ser complexo. 

Prestar atenção nas suas ações, sentimentos, afetos e lutas, é desvendar nas 

entrelinhas, sinais de como se constituiu a sua identidade de professor. 

Para Tardif (2000, p. 210), a identidade carrega marcas da atividade e 

atuação profissional: 

 

 
Se uma pessoa ensina durante trinta anos, ela não faz simplesmente 
alguma coisa, ela faz também alguma coisa de si mesma: sua identidade 
carrega as marcas de sua própria atividade, e uma boa parte de sua 
existência é caracterizada por sua atuação profissional. Em suma, com o 
passar do tempo, ela tornou-se – aos seus próprios olhos e aos olhos dos 
outros – um professor, com sua cultura, seu éthos, suas idéias, suas 
funções, seus interesses, etc. 

 

Assim, é possível ver o ser humano como um ser que busca incessantemente 

saber quem ele é, que se expressa por meio do que faz, do que cria, do que sente e 

do que pensa, se reconhece em si mesmo e na interação com outras pessoas. 

                                                 
6 O novo ordenamento da constituição familiar abandona a visão patriarcalista que inspirou a 
elaboração do Código revogado, quando o casamento era a única forma de constituição da família e 
nesta imperava a figura do marido, ficando a mulher em situação submissa e inferiorizada. O Direito 
de Família é tratado no Livro IV do novo Código, ocupando os artigos 1.511 a 1.783, com divisão em 
quatro Títulos assim nominados: Do Direito Pessoal, Do Direito Patrimonial, Da União Estável, Da 
Tutela e Da Curatela. 
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Desta forma, a identidade docente, e principalmente quando a consideramos 

nos âmbitos coletivo e individual, não é um dado adquirido de forma aleatória. 

Tampouco podemos afirmar que esta é uma propriedade intrínseca de um 

profissional professor, mas sim se configura em última instância, em um processo de 

construção e reconstrução, de diferentes maneiras de ser e de estar na profissão, 

que integram os processos históricos de constituição e de transformação do que 

entendemos por docência.  

 

 

3.3 CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO NAS DÉCADAS DE 1940, 1950 e 1960 

 

 

Como pesquisadora, entendo a importância do movimento dialético no sentido 

de buscar entender o todo e não apenas as partes de um processo investigativo. 

Desta forma, se buscamos, no caso deste estudo, descobrir as concepções de 

educação vigentes no momento das vivências das professoras entrevistadas 

enquanto alunas e posteriormente enquanto docentes, precisamos conhecer um 

pouco da história das concepções de educação que permearam a história recente 

de nosso país. 

Para tanto, buscamos fazer um apanhado das concepções educacionais 

desde a chegada dos padres jesuítas, por volta de 1519, até o recorte temporal que 

esta pesquisa propõe-se analisar. 

 

3.3.1 A primeira concepção pedagógica no Brasil 

 

De acordo com os estudos feitos por Saviani e apresentados em seu livro 

sobre a História das Idéias Pedagógicas no Brasil, publicado em 2008, a história das 

concepções pedagógicas se iniciam com a vinda dos jesuítas para o nosso país. A 

partir de 1549, os padres jesuítas implantam os primeiros colégios no Brasil. 

Financiados pelo advento da redízima, que destinava um décimo da receita da coroa 

portuguesa a manutenção das escolas, os jesuítas iniciam a pedagogia católica. 

Esta concepção perdurou até aproximadamente 1759 com as reformas pombalinas. 

 A concepção de pedagogia denominada como católica, implementada pelo 

padre jesuíta espanhol, José de Anchieta (1534 - 1597) e pelo sacerdote jesuíta 
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português, Manuel da Nóbrega (1517 – 1570). Esta concepção, por meio das 

mudanças ocorridas no currículo educacional, baseava-se no dualismo religioso 

entre o bem e o mal. Os conhecimentos transmitidos adivinham de valores cristãos. 

A família era responsável por transmitir estes valores, e a escola, tinha o papel de 

enfatizá-lo. Assim como no século XIII, nas doutrinas do escolasticismo de São 

Tomás de Aquino, Anchieta, no século XVI, acreditava que tais valores eram 

completos para os alunos, e que deveriam ser impostos a eles com disciplina e 

rigidez. 

Enquanto na Europa, com o advento da reforma protestante iniciada com 

Martinho Lutero, a religião caminhava para a descentralização de um “deus” em 

figuras e gestos, no Brasil o movimento acontecia no sentido contrário. Anchieta 

ensinava através de Autos que ele mesmo produzia, e nestes, apresentava aos 

indígenas a religião católica como a única mantenedora de um “deus”. 

 
De 1564 até sua morte, Anchieta escreveu aproximadamente vinte autos, o 
que corresponde à quase totalidade das peças jesuíticas do período’ [...]. 
Os autos de Anchieta [...] constituem alegorias do bem contra o mal em que 
se condenam os gestos e ritmos. Ou seja, é a liturgia tupi enquanto ação 
coletiva e sacral, vista pelo colonizador como resultado dos poderes dos 
espíritos maus tentando os membros da tribo: ‘nos autos de Anchieta o Mal 
vem de fora da criatura e pode habitá-la e possuí-la fazendo-a praticar atos-
coisas perversos [...]. (SAVIANI, 2005, p. 5). 

 

Para Bittar e Ferreira Jr. (2004), toda ação educacional deste período, pode 

ser denominada como uma invenção de Anchieta e seus adjuntos, já que tal ação, 

não advinha de normas pré-estabelecidas por parte da coroa portuguesa ou de 

quaisquer outras autoridades. Sua principal característica consistia no fato de ser 

uma experiência sucedida do ambiente e das condições históricas daquele 

momento. O objetivo dos Autos produzidos por Anchieta quanto à educação tanto 

nas escolas quanto nas aldeias, era extremamente de cunho moral. 

 

 

3.3.2 Surge uma nova concepção pedagógica: O ratio studiorum  

 

 

A segunda concepção pedagógica, por assim dizer, que permeou a história 

da educação no Brasil, segundo Saviani (2005), inicia-se com a implantação do 
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plano geral de estudos organizado pela Companhia de Jesus amparado no Ratio 

Studiorum. 

 
Característico da segunda metade do século XVI, o Ratio studiorum é um 
texto contrastante que reuniu todas as experiências jesuítas posteriores à 
publicação do Exercitia spiritualia e à fundação do Colégio de Messina, 
ambos de 1548. Seu título pode ser traduzido por ‘esquema de estudos’; 
sua versão final colocava uma ênfase maior no esquema do que nos 
estudos, o que era de se esperar, uma vez que esta era a característica do 
Ratio studiorum – reorganizar práticas existentes – que lhe valeu sua 
notoriedade. Ele foi publicado em sua forma aprovada em 1599, sofreu 
pequenas mudanças em 1615 e permaneceu intocado até 1773 
(HAMILTON, 2002, p. 189) 

 

Ainda para Saviani (2005, p. 6), este plano era constituído por um conjunto de 

regras que contemplava: 

 
Todas as atividades dos agentes diretamente ligados ao ensino, indo desde 
as regras do Provincial, passando pelas do Reitor, do Prefeito de Estudos, 
dos professores de modo geral e de cada matéria de ensino, abrangendo as 
regras da prova escrita, da distribuição de prêmios, do bedel, chegando às 
regras dos alunos e concluindo com as regras das diversas Academias. 

 

Assim, as normas ditadas por este documento, é o que posteriormente seria o 

conjunto que determinaria a denominada pedagogia tradicionalista, a qual se 

caracteriza por uma visão essencialista do homem. Numa visão teológica, o homem 

foi criado à imagem e a semelhança divina; este deve se empenhar para atingir a 

perfeição humana na vida terrena e assim, alcançar a dádiva da vida pós-morte. À 

educação cabia o papel de fazer este “emoldamento”. 

 

 

3.3.3 A reforma pombalina: uma coexistência de concepções 

 

 

Com a implantação das “Reformas Pombalinas da Instrução Pública” e a sua 

contraposição ao predomínio das idéias religiosas pautadas na emergência do 

Iluminismo, o Estado Brasileiro fica instituído de determinar os caminhos que a 

“instrução” ou educação, deveria seguir. Aqui, começa a influência da pedagogia do 

racionalismo humanista. A influência religiosa, porém, persistiu. Sendo apenas 

substituída a regência dos jesuítas por padres orientadores de outras ordens. Os 

Oratorianos assumiram esta missão predominantemente as demais ordens. Como 
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afirma Saviani (2005, p. 7), “A sistemática pedagógica introduzida pelas reformas 

pombalinas foi a das ‘aulas régias’, isto é, disciplinas avulsas ministradas por um 

professor nomeado e pago pela coroa portuguesa com recursos do ‘subsídio 

literário’ instituído em 1772.” 

No início do século XIX, o “Método Mútuo” passa a ser divulgado, e em 1827, 

com a Lei das Escolas de Primeiras Letras, fica determinado que o ensino nas 

escolas deve ser nestes moldes. Tal método consistia basicamente, no 

aproveitamento dos alunos mais adiantados como auxiliares do professor em 

classes com um número grande de alunos. Enfatize-se que, os alunos assumiam 

efetivamente o papel de docente, seguindo um conjunto de regras rígidas quanto à 

disciplina e a hierarquia. Tal método em pouco se diferenciava do anterior no que diz 

respeito ao método de ensino em si. Os conteúdos e procedimentos didáticos 

permaneciam intocáveis. Saviani (2009, p. 144), comenta a Lei de 15 de outubro de 

1827: 

 
É na Lei das Escolas de Primeiras Letras, promulgada em 15 de outubro 
de1827, [...]. Ao determinar que o ensino, nessas escolas, deveria ser 
desenvolvido pelo método mútuo, a referida lei estipula no artigo 4º que os 
professores deverão ser treinados nesse método, às próprias custas, nas 
capitais das respectivas províncias. 

 

Em Santa Catarina, a concepção de educação do “Método Mútuo”, se faz 

presente. No ano de 1836, o “Método Mútuo” também passa a ser exigido nas nove 

escolas existentes na antiga província. E com a promulgação da referida lei, o 

ensino primário, que era antes apenas oferecido pela iniciativa privada, passa agora 

a ser oferecido na rede pública. 

É importante ressaltar, que é neste momento que as escolas para meninas 

são criadas, passando tais atribuições em relação ao ensino, antes de 

responsabilidade da coroa, às províncias. Conforme se verifica em Luciano, (2001, 

p. 21): 

 

A legislação de 1836 oficializou as diretrizes para a instrução pública em 
Santa Catharina. Naquele ano, o número de escolas elementares era nove 
de ensino mútuo, sendo sete para o sexo masculino e duas para meninas. 

 

Assim, se fazia saber a lei, senão a todos os cidadãos, mas aqueles que 

tinham acesso a elas. 
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Embora a mudança de método fosse imposta por lei, nem sempre na 

realidade educacional era possível perceber tais alterações. Muitas vezes acontecia 

de o método ser “adaptado” pelo professor a sua prática cotidiana. Ou seja, as 

mudanças em si não ocorriam de forma efetiva.  

 

 

3.3.4 Método intuitivo ou lições de coisas 

 

 

Por volta de 1850, um novo método, ou uma nova concepção de educação 

começa a substituir o “Método Mútuo”. Esta nova concepção foi denominada de 

“Método de Ensino Intuitivo” ou “Lição de Coisas”. A nova concepção se 

caracterizava pela forma de ensinar com meios que primassem as atividades de 

ensino, iniciando pela percepção dos sentidos. Ou seja, percebia-se no método 

antigo, uma abstração muito enfática no modo de ensinar, então, o novo método 

“Lição de Coisas”, trazia um manual com os passos que os professores deveriam 

seguir no ato de ensinar. Como esclarece Valdemarin (2000, p. 77): 

 
Consoantes a essa concepção epistemológica, as atividades de ensino 
devem ser iniciadas com as operações dos sentidos, principais instrumentos 
da aprendizagem, observando-se fatos e objetos que produzirão idéias, 
reflexão e sua expressão em palavras. Devido ao uso dos objetos, à 
observação e ao resultado projetado, este método é considerado por seus 
propositores como sendo concreto, racional e ativo. 

 

Este método surge da necessidade da adequação do ensino para suprir as 

necessidades sociais, por conta do acontecimento da revolução industrial. Sendo 

que, com as produções e inventos criados neste período, vão somar de forma 

concreta ao método criado. Portanto além do manual, o professor passa a dispor de 

outras ferramentas, como o quadro negro, o globo terrestre, gravuras dentre tantos 

outros. 

Este método, embora já nos primeiros anos tenha sofrido críticas por parte de 

Abílio César Borges, o Barão de Macahubas, no que diz respeito ao entendimento e 

empenho por parte dos professores na “aplicação do novo método”, permeia toda a 

Primeira República e perdura até 1920, quando do surgimento dos primeiros 

movimentos para o que se consolidaria como o “Movimento da Escola Nova”. Na 

Proclamação da República em 1889, o decreto que estabelece a separação entre 
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Estado e Igreja, e a abolição (desobrigatoriedade) do ensino religioso nas escolas, 

são acontecimentos que preconizam o surgimento de uma nova concepção de 

educação. 

 

 

3.3.5 A escola nova e a educação 

 

 

O Movimento da Escola Nova foi o preconizador de uma nova concepção de 

educação que emergiu na década de 1920 e consolidou-se em 1932 com o 

“Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”. 

Impulsionados pelo pensamento pedagógico de John Dewey, Lourenço Filho 

e Anísio Teixeira, publicam suas idéias de adesão a esta corrente de pensamento 

em dois livros. “Introdução ao Estudo da Escola Nova” (LOURENÇO FILHO, 1967) e 

“Educação progressiva: uma introdução à filosofia da educação” (TEIXEIRA, 1968). 

Nestes trabalhos ambos apresentam um novo ideário, uma nova concepção de 

educação amplamente adversa aquela que até então era contemplada. 

Esta “nova concepção” se caracteriza por não oferecer “modelos prontos”, ou 

seja, não há um método exclusivo, único que de conta do processo de ensino 

aprendizagem. Para estes pensadores, o que existe são fundamentos que 

transformam a pedagogia daquele momento em pedagogia científica. 

 
A Pedagogia da Escola Nova ou Pedagogia Progressiva, ao ser 
disseminada a partir da década de 1920, estrutura discursivamente o campo 
pedagógico em outros termos, cuja diferença mais evidente, porque incide 
sobre o aspecto mais formalizado, é o não oferecimento de modelos para o 
ensino, mas da proposição de fundamentos, pretendendo substituir a 
pedagogia como arte pela pedagogia científica [...] (VALDEMARIN; 
CAMPOS, 2007, p. 345). 

 

Nos moldes desta nova pedagogia, o campo pedagógico sofre mudanças. 

Este espaço agora é pensado e estruturado a partir de um conjunto de informações 

cujos referenciais estariam em primeira instância na sociologia, na biologia e na 

psicologia, e, seriam apresentados ao professor, por meio de coleções bibliográficas, 

onde estes têm a possibilidade de delinear e efetivar práticas diferenciadas, de 

acordo com cada realidade em particular. 

 



39 
 

 

3.3.6 Concepções nas décadas de 1940, 1950 e 1960 

 

Em 1940 o mundo vivia as tensões da segunda Guerra Mundial. Em 1939, a 

Polônia é invadida pela Alemanha, dando início aos conflitos que perduraram anos, 

trazendo prejuízos sociais e econômicos, dizimando 2% da população mundial, 

cerca de 70 milhões de pessoas, sendo este o maior e mais sangrento conflito de 

toda a história da humanidade. Os Estados Unidos (EUA) e a antiga União Soviética 

(URSS) emergiam como potências econômicas e militares. O Brasil, embora sendo 

comandado por um regime ditatorial simpático ao modelo fascista (o Estado Novo 

Getulista), acabou participando da Guerra junto aos Aliados. 

No âmbito educacional, o filósofo e pedagogo John Dewey (1859-1952), foi o 

precursor do movimento progressista ou pragmatista na América do Norte bem como 

na Europa e no Brasil. Dewey influenciou a elite brasileira com este movimento, que 

ficou conhecido como “Escola Nova”. Em sua concepção, John Dewey defendeu que 

a Educação, é uma necessidade social. Por causa dessa necessidade as pessoas 

devem ser aperfeiçoadas para que se afirme o prosseguimento social, assim sendo, 

possam dar prosseguimento às suas idéias e conhecimentos. 

No Brasil, a Escola Nova, surge como um movimento de renovação do ensino 

na primeira metade do século XX. O escolanovismo desenvolveu-se em nosso país 

sob importantes impactos de transformações econômicas, políticas e sociais. 

Vários educadores se evidenciaram neste movimento, principalmente após a 

publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932. Na década de 

1930, Getúlio Vargas assume o governo provisório e afirma a um grupo de 

intelectuais o imperativo pedagógico do qual a revolução reivindicava. Esses 

intelectuais envolvidos pelas idéias de Dewey e Durkheim se aliam e, em 1932 

promulgam o Manifesto dos Pioneiros, tendo como principal personagem Fernando 

de Azevedo. Grandes humanistas e figuras respeitáveis de nossa história 

pedagógica são citadas, como por exemplo, Lourenço Filho (1897-1970) e Anísio 

Teixeira (1900-1971). 

 
O movimento dos renovadores ganha corpo com a fundação da Associação 
Brasileira de Educação (ABE), em 1924, se expande com a realização das 
Conferências Nacionais de Educação a partir de 1927, e atinge plena 
visibilidade com o lançamento do ‘Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova’ em 1932 [...] (SAVIANI, 2005, p. 10). 
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Para Saviani (2005), as concepções de educação desde os primeiros 

colonizadores no Brasil, podem ser agrupadas em duas grandes tendências, a 

saber. 

A primeira tendência se evidencia nas teorias que dão primazia a teoria sobre 

a prática. Em outras palavras, o professor ou educador necessita de uma teoria para 

efetivar o processo de ensino aprendizagem, sem a teoria este processo não se 

concretizaria. No caso desta primeira tendência, citamos as teorias tradicionais 

procedentes das vertentes religiosas e leigas. 

A outra tendência, segundo o autor, pode ser caracterizada pelas concepções 

que fazem o caminho inverso ao da primeira, ou seja, primam pela prática sendo 

independente da teoria, ou que, a teoria está necessariamente subordinada à prática 

do educador. Nesta segunda tendência, estariam as concepções procedentes da 

pedagogia nova. 

É possível afirmar então que num primeiro momento da história educacional 

brasileira, bem como no âmbito internacional, as concepções de educação, 

centraram em teorias do ensino. O mais importante era “como” ensinar. 

Posteriormente, quando das novas tendências, as concepções centraram sua 

preocupação nas teorias da aprendizagem, onde o mais importante passa a ser 

“como o aluno aprende”. Afirma Saviani, (2005, p. 1), que: 

 
No primeiro grupo estariam as diversas modalidades de pedagogia 
tradicional, sejam elas situadas na vertente religiosa ou na leiga. No 
segundo grupo se situariam as diferentes modalidades da pedagogia nova. 
Dizendo de outro modo, poderíamos considerar que, no primeiro caso, a 
preocupação se centra nas ‘teorias do ensino’, enquanto que, no segundo 
caso, a ênfase é posta nas ‘teorias da aprendizagem. 

 

Nesta pesquisa, focalizaremos principalmente a primeira tendência, plano em 

que foi palco de todo acontecer na vida escolar, enquanto alunas e educadoras 

entrevistadas. No que se refere aos dados históricos, esta tendência foi 

predominante até o final do século XX. Sendo a partir do início do século XXI, 

substituída pelas concepções da pedagogia nova. Conforme esclarece Ferreira 

(2006, p. 228): 

 
[...] o processo de estatização da escola começa, efetivamente, nos finais 
do século XVIII, trazendo também transformações na concepção de 
docente. Ao Estado laico, atribui-se o dever de ensinar e escolarizar, 
apresentando a necessidade da ‘funcionarização’ da docência. Ainda assim, 
‘como a gênese da profissão docente é anterior à estatização da escola’ (p. 
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118), a constituição desse profissional está marcada pela idéia da docência 
como sacerdócio, e isso convive com as características que começam a ser 
associadas ao ofício. Dentre estas, é possível citar a permissão ou licença 
para ensinar, que estabelece certa autonomia profissional.  

 

Neste contexto se faz necessário observar como o currículo delineava-se no 

momento da vigência destas concepções. Para Gesser (2002), até o século XIX, o 

currículo enfatizava valores embasados no desenvolvimento de habilidades 

profissionais. Valores como virtudes, justiça, bom, mau, eram determinantes para a 

formação do sujeito aluno, bem como do docente. Tais valores eram pré-

determinados pela família e por instituições religiosas, e consequentemente, os 

conhecimentos transmitidos, eram fundamentados em valores de cunho religioso, no 

caso específico do Ocidente, os valores do Cristianismo. 

Novamente Gesser, (2002, p. 72), nos traz a definição de currículo que 

perpetuaria, segundo os depoimentos coletados, na prática de nossas entrevistadas, 

durante toda sua vida de docente. 

 
Com o advento da Reforma, que foi representada por Martin Luther (na 
Alemanha) e John Calvin (na França), a educação foi submetida a 
mudanças curriculares. As crianças seriam educadas com base na reforma 
da igreja e na disciplina severa imposta pelos pais. Os professores seriam 
os transmissores dos conteúdos encontrados nos clássicos da cultura 
ocidental em disciplinas já consagradas pela tradição. (op cit). 

 

Embora o currículo e as concepções de educação sofressem mudanças após 

estas que delineamos, ainda assim, tais modificações não ocorriam em todo o 

âmbito educacional. Localidades de interior, onde estas tardavam a se fazer 

presentes, por motivos dos quais não nos ateremos neste estudo, seguiam o 

currículo e a concepção que àquela realidade era conveniente. 

Conforme Saviani (2005), desde a Grécia antiga com a Pedagogia de Platão, 

passando pela pedagogia cristã, pela humanista, pela naturalística, pela idealista, 

pela humanista racionalista e a evolucionista, todas culminavam em uma teoria do 

ensino. Ou seja, calcavam no foco de como ensinar. A instrução estava centrada na 

figura do professor, bem como a instituição escolar. Cabia ao professor, detentor da 

intelectualidade e dos conhecimentos produzidos pela humanidade, transmitir tais 

conhecimentos aos alunos, e a estes últimos, cabia o papel de receptores destes. 

É válido ressaltar, que as concepções citadas, deveriam seguir uma ordem 

lógica, ou como expõe Saviani, de forma gradual. 
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Nesse contexto a prática era determinada pela teoria que a moldava 
fornecendo-lhe tanto o conteúdo como a forma de transmissão pelo 
professor, com a conseqüente assimilação pelo aluno. Essa tendência 
atinge seu ponto mais avançado na segunda metade do século XIX com o 
método de ensino intuitivo centrado nas lições de coisas (SAVIANI, 2005, p. 
2). 

 

Mesmo as correntes renovadoras, tendo como precursores grandes 

pensadores como Russeau, Pestalozzi, Froebel, Kierkegaard, Stirner, Nietzsche e 

Bergson, a Escola Nova com Dewey, às pedagogias não diretivas, à pedagogia 

institucional e o construtivismo, que culminavam na teoria de como aprender e não 

mais de como ensinar, no âmbito da realidade do campo desta pesquisa, é possível 

perceber que tais correntes e estudos, sequer eram do conhecimento destes 

sujeitos. 

As perguntas que norteiam esta pesquisa remetem-nos as concepções que 

permearam a vivências dos sujeitos escolhidos. Desta forma, percebo a 

necessidade do processo dialético do universal para o particular, bem como o 

processo inverso também. Penso ainda, que conhecer o processo histórico anterior 

ao período analisado, é essencial para compreender no caso deste estudo, o recorte 

temporal compreendido nas décadas citadas. 
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CAPÍTULO III 

  

4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

4.1 O MÉTODO DE HISTÓRIA ORAL 

 

 

Os sujeitos que participaram desta pesquisa, são todas mulheres professoras 

aposentadas da Rede Pública de Ensino, do município de Camboriú – SC, que 

possuem, cada qual uma história de vida, com características específicas, dotadas 

de valores, sonhos e experiências concretas, históricas e vivas. Para recompor estas 

trajetórias se faz necessário escutá-las. Assim, o método de história oral, vem de 

encontro a esta necessidade. 

Conforme nos coloca Silveira (2006, p. 13): 

 

Para pensar acerca das transformações vividas e para propor outras 
possibilidades de vivenciar papéis sociais femininos e masculinos, é preciso 
transitar num espaço híbrido de valores, de olhares, de buscas; é preciso 
lidar com a precariedade das verdades e concebê-las como relativas e 
provisórias. Para tanto, é necessário provocar nas professoras o desejo de 
refletir sobre suas trajetórias profissionais, sobre a forma como lidam com 
os aspectos pessoais e profissionais ao longo de suas vidas[...]. 

 

Sendo assim, o método de história oral, permite que tal processo ocorra, já 

que mesmo sendo proveniente de uma história recente, já tem se consolidado como 

método efetivo de na área da pesquisa acadêmica educacional7. 

As Histórias de Vida, memórias e narrativas oral e escrita, é um desafio ao 

pesquisador. A responsabilidade de interpretação e aproximação com as 

significações advindas dos depoimentos coletados é trabalho que demanda tempo, 

paciência, atenção e capacidade de sistematização do material recolhido. 
                                                 
7 A área da educação, apesar de ser das últimas áreas a utilizar a metodologia de depoimentos orais, 
presenciou a consolidação desta metodologia nos anos de 1990, onde, de acordo com pesquisa 
realizada por Bueno, Chamlian, Sousa e Catani (2006), o meio acadêmico assiste a um aumento de 
trabalhos na área, de apenas quatro no período que compreende entre 1985 – 1990, para o número 
de 165 trabalhos no de 2003. Este aumento significativo se deve a diferentes fatores. Dentre estes, 
vale pontuar os estudos desenvolvidos neste mesmo período em Portugal e em outros países 
europeus. Portugal, torna-se referência com António Nóvoa, bem como a França, com a 
pesquisadora Marrie Christine Josso. 
 



44 
 

 

Para (re)construir os saberes, o sentido, os símbolos e os significados, as 

concepções e os conceitos sobre a memória docente, vivenciados na formação 

profissional e experiencial pelas oito professoras entrevistadas, utilizamos a 

memória como um fundamento teórico. Compartilhamos do pensamento de Bosi 

(1994), que define a memória não como “sonho”, algo ilusório, mas sim como 

trabalho de reconstrução de imagens à luz das experiências do presente, tentando 

viver este tempo através de uma relação que pode ser criativa e transformadora. 

Assim, o pesquisador que se utiliza da metodologia de pesquisa que coleta 

depoimentos orais, deve estar atento para que as reminiscências proferidas pelo 

entrevistado estejam em consonância com os fatos da época. A experiência de 

relembrar fatos e acontecimentos, muitas vezes narrados com riqueza de detalhes, 

levará o pesquisador a confiar apenas nos relatos como fonte única e verdadeira. 

Portanto, a triangulação destes relatos com fontes históricas documentais, as 

que existirem, se faz necessária para que a pesquisa tenha assim uma 

fundamentação definida. Não é possível publicar em uma pesquisa científica, dados 

que não tenham fundamentação segura e reconhecida. 

Por mais que na atualidade, os historiadores apresentem uma visão 

diferenciada do que é considerado como fonte segura de dados que compõem a 

história, deve primar por métodos e fontes que levem o leitor de sua pesquisa a 

apreciá-la como fruto de um trabalho bem fundamentado. Conforme Freitas (2002, p. 

83): “[...] a grande potencialidade da História Oral é que essa permite a integração 

com outras fontes, a confrontação entre as fontes escritas e orais.” 

Até o presente momento, temos registros de um historiador8 e um 

memorialista autodidata9 que possibilitaram conhecer a história local utilizada nesta 

pesquisa como fonte. 

A pesquisa acadêmica, através desta metodologia vem somar aos dois 

trabalhos feitos anteriormente, a memória docente, que também faz parte da 

memória local. 

É certo que a história oral não é solução para tudo o que possa ter ficado as 

margens da história instituída como paradigma estabelecido, esta que se utiliza dos 
                                                 
8 Isaque de Borba Corrêa escreveu História de duas cidades: Camboriú e Balneário Camboriú. 
Balneário Camboriú em 1985.  
9 José Angelo Rebelo escreveu Sem história não dá: E assim se fez em Camboriú. Balneário 
Camboriú em 1997. 
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escritos deixados por nossos antepassados para afirmar quais fatos são plausíveis 

para a constituição da história de um determinado grupo. A história oral se constitui, 

portanto, num método onde é possível, recuperar e registrar parte pertinente deste 

todo, no caso desta pesquisa, a memória docente. 

 

 

4.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Através de depoimentos gravados amparados nas técnicas de relatos orais, a 

presente pesquisa utilizou-se da metodologia de histórias de vida, coletando seu 

corpus de dado em um grupo de oito sujeitos do sexo feminino, sendo estas 

professoras aposentadas da rede pública de ensino. 

Para a efetivação da coleta dos depoimentos, foi previamente construído um 

Roteiro de Perguntas10 com 39 questões, que nortearam os testemunhos para um 

relato, que contemplassem os dados necessários para responder as perguntas de 

pesquisa. 

Conforme Linhares (2006, p. 47), os relatos de experiências vivenciados, são 

significativos: 

 
A metodologia de história oral vem sendo cada vez mais utilizada, refere-se 
a relatos de experiências vivenciadas por um sujeito individual, podendo 
corresponder a determinados fatos, acontecimentos ou momentos que, para 
ele, são ou foram significativos e que acabaram por constituir-se em 
experiência vivida, a qual pode ser lembrada e atualizada. 

 

Assim, os depoimentos dos sujeitos contemplados neste trabalho, 

configuram-se em informações que valorizam os dados contidos nos relatos destas, 

como sendo experiências válidas para constituição da memória docente local. 

De acordo com Meihy (2006), desde Hegel, a noção diferenciada entre 

verdade e experiência, ou em termos mais atuais, realidade e vivência, nos levam a 

dimensão de compreender para explicar. E sendo assim, esta dimensão alcança 

uma a mais ao se aliar a transformação. Desta forma, através da metodologia de 
                                                 
10 Nos anexos deste trabalho encontra-se o roteiro com as perguntas elaboradas para nortear o rumo 
da pesquisa. 
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relatos orais é possível compreender para explicar e, consequentemente ao 

explicarmos, abre-se a possibilidade de transformar. 

 
Transformação, portanto, passa a ser o objetivo da história oral. Não se fala, 
contudo de uma transformação em sentido plano, restrito, simples, 
meramente imediato. Toda a ação da história oral é transformadora. E isto 
em todos os níveis, desde a elaboração do projeto, escolha dos 
colaboradores, operação de entrevista, produção textual e eventual análise 
(MEIHY, 2006, p. 195.) 

 

Portanto, durante todas as fases da execução desta pesquisa, procuramos 

manter um compromisso com esta transformação, para que tais depoimentos ou 

relatos, não se constituíssem apenas em entrevistas de cunho testemunhal, mas 

sim, primasse pelo saber acadêmico para que esta metodologia alcançasse a 

superação da pesquisa de cunho culturalista. 

Entender a história pelo viés dos relatos de memória destes sujeitos, e 

amparada no olhar que guardaram dos fatos e da história de sua vida enquanto 

discente e docente no âmbito educacional, de uma realidade abrangente e 

complexa, se configuram para nós o que Brandão (2008, p. 610), analisa como 

realidade; ou seja, “A realidade social é por demais abrangente e complexa para 

comportar a pretensão de um verdadeiro e definitivo olhar, a partir de uma 

abordagem supostamente mais abrangente.”  É certo que sendo sujeitos históricos, 

selecionamos aquilo que nos é significativo para armazenar em nossa memória. 

Fatos que de alguma forma marcaram nossas vidas, seja no âmbito afetivo ou 

cognitivo, tem prioridade neste campo. 

Para Pollak (1992), quando coletamos relatos orais, é perceptível que em 

muitos momentos o sujeito “volta ao mesmo ponto”, ou mesmo fato. Segundo o 

autor, nestes relatos que se repetem existe algo de invariante, que possibilita ao 

pesquisador perceber, que aí se apresentam dados onde a vivência do sujeito foi tão 

importante, que naquele fato em especial, não foi permitido quaisquer alterações ou 

mudanças. Neste ponto é possível perceber a realidade passada. 

 
A priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo relativamente 
íntimo, próprio da pessoa. Mas Maurice Halbwachs, nos anos 20-30, já 
havia sublinhado que a memória deve ser entendida também, ou sobretudo, 
como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno 
construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações, 
mudanças constantes (POLLAK, 1992, p. 2). 
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Embasada na literatura específica, ao longo das entrevistas, estive atenta a 

estes fatos onde estariam presentes de alguma forma, a realidade passada, ou a 

história não contada. 

O gravador, instrumento tecnológico, foi utilizado para coletar e armazenar os 

relatos. As entrevistas foram previamente marcadas e agendas de acordo com as 

possibilidades dos sujeitos, já que o grupo, conforme relatei anteriormente, se 

constituiu de professoras aposentadas, senhoras idosas, que tem uma vivência 

contingenciadora de dados que pudessem oferecer fatos pertinentes para responder 

as inquietações que se traduziram no desenvolvimento desta pesquisa. Este, por 

conseguinte, se constituiu no primeiro critério adotado. 

Um segundo critério. Havia a necessidade de um espaço apropriado quanto a 

ruídos ou quaisquer interferências externas que prejudicassem a coleta dos relatos, 

para que tal trabalho fosse desenvolvido de maneira a atender ao rigor que uma 

pesquisa deste cunho exige. Ao se interarem da importância da pesquisa e o quanto 

seus relatos poderiam contribuir para as gerações futuras, os sujeitos prontamente 

atenderam e auxiliaram com o espaço em suas moradias. Segundo Gonçalves e 

Lisboa (2007, p. 85), o espaço físico é um fator importante: 

 
Um fator importante a ser observado pelo pesquisador é o espaço físico 
onde serão realizadas as entrevistas. Este deve permitir que o diálogo 
possa ser realizado de forma espontânea e ao mesmo tempo reservada. As 
entrevistas devem ser marcadas mediante contatos prévios, o local, data e 
horário do encontro definidos, o objetivo da entrevista deve ser esclarecido. 
Sugere-se que seja dada especial atenção à técnica de gravação, no 
sentido de testar o aparelho, evitando correr o risco de perder informações 
valiosas. 

 

Como terceiro critério, é possível apresentar o acréscimo de materiais que 

estavam aquém dos relatos, como por exemplo, no caso de uma das entrevistadas 

em particular, os boletins de sua vida discente, diploma expedido pelo estado 

quando ainda não havia órgãos competentes na região que regulamentassem e 

expedissem estes documentos, livro de leitura, cartilha, lousa, fotografias. Estes 

materiais foram fotografados e serviram como configuração para a análise dos 

dados coletados. Os depoimentos foram transcritos e em sua edição se optou por 

preservar apenas os relatos dos sujeitos que estão disponíveis em um quadro 

síntese das respostas no apêndice desta pesquisa. 

Após os depoimentos gravados e posteriormente transcritos, mais uma visita 

foi agendada, cada um dos documentos, foi apresentado e lido para os sujeitos, para 
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que avaliassem se estes estavam de acordo com o depoimento dado anteriormente. 

A pesquisa primou pela preservação da identidade dos sujeitos, utilizando-se nomes 

fictícios para quaisquer relações as informações emitidas por elas. Ainda nas 

citações em que as falas das entrevistadas são utilizadas, optamos pela grafia em 

itálico para diferenciá-las das demais citações. Também optamos por apresentar os 

nomes fictícios com o adendo do asterístico para uma melhor identificação dos 

sujeitos da pesquisa. 

Para melhor desenvolver o processo de análise dos depoimentos coletados, 

utilizamos o jogo de escalas11. Na revisão da literatura, além de fundamentar o 

trabalho com os autores pertinentes ao tema, a pesquisa partiu da visão “Macro”, ou 

seja, uma visão mais ampla da história das concepções de educação, para a visão 

“Micro”, que nos levou até as informações mapeadas nos depoimentos coletados 

que apresentaram a(s) concepção(ões) vigentes no período contemplado neste 

estudo. 

O recorte temporal a que esta pesquisa se propõe, num primeiro momento 

mostrou o contexto social e educacional no âmbito nacional e internacional. Num 

segundo momento, trouxe uma breve contribuição quanto à história das concepções 

pedagógicas que permearam a história desde o início da colonização portuguesa, 

que teve como marco inicial o precursor Padre José de Anchieta, indo até a década 

de 1930 com as primeiras manifestações do Movimento da Escola Nova. 

Para trazer esta análise para uma dimensão micro, desenvolvemos quadros 

que, dentro do material que contingenciaram, também percorreram o caminho do 

“macro” para o “micro”. Num primeiro quadro, relatamos todas as respostas dadas 

pelos sujeitos a cada questão do roteiro utilizado nas entrevistas. Em seguida 

aproximamos as respostas que se adequavam dentro de categorias criadas para 

atender as perguntas de pesquisa. Para que este procedimento fosse interpretado 

pelo leitor, desenvolvemos mais dois quadros com o caminho percorrido. A partir 

daí, emergiram então as categorias de análise.  

 

 
                                                 
11 Este termo é utilizado pela autora Zaia Brandão para definir o movimento que uma pesquisa deve 
desenvolver para alcançar as esferas mais implícitas no processo investigativo, indo do Macro para o 
Micro e refazendo este caminho no sentido inverso. No artigo OS JOGOS DE ESCALAS NA 
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO. Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 103, p. 607-620, maio/ago. 2008. 
Disponível em http://www.cedes.unicamp.br, a autora discorre sobre as possibilidades que este 
método oferece. 
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4.3  OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Ao compor o grupo de sujeitos que fizeram parte desta pesquisa, adotamos 

alguns critérios para atender as necessidades do trabalho desenvolvido. Os oito 

sujeitos escolhidos foram eleitos através de pesquisas feitas anteriormente junto à 

Secretaria de Educação do município e a indivíduos da própria comunidade, como 

historiadores e outros profissionais da educação. 

Este grupo constituiu a amostra que se caracteriza pelos seguintes critérios: 

 

 Professoras aposentadas da Rede Pública de Ensino com 65 anos ou mais. 

 Professoras que atuaram durante o recorte temporal pretendido por esta 

pesquisa, nas décadas de 1940, 1950 e 1960, em escolas que hoje 

pertencem ao município de Camboriú – SC. 

 Professoras que atuaram nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

 Professoras que atuaram nos cargos de gestão. 

 

Um primeiro contato feito com os sujeitos através de telefone, em que 

explicitei qual a finalidade e o objetivo da pesquisa, como se daria a contribuição 

delas neste trabalho, o público que pretendia alcançar após a conclusão da 

pesquisa, e os locais onde esta ficaria disponível. Procurei utilizar uma linguagem 

adequada ao entendimento destes, e de como o processo de entrevista ocorreria. 

Efetivado este primeiro contato, agendamos a data para a realização da 

entrevista, que, por motivos de comodidade aconteceu na casa das entrevistadas. 

Cada entrevista teve em média quatro horas de gravação. Com o intuito de que as 

entrevistadas se sentissem mais a vontade, perguntava sobre a família, sobre algo 

de ordem mais pessoal, sendo este um momento introdutório informal e aos poucos 

a conversa fluía, as lembranças e as memórias afloravam. Josso (2004, p. 58), 

afirma que: “Em outras palavras, ir ao encontro de si visa à descoberta e a 

compreensão de que viagem e viajante são apenas um”. 

Desta forma, conseguimos formar um grupo com características bastante 

identitárias, conforme se apresenta no quadro abaixo. 
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QUADRO 1. Dos dados das professoras entrevistadas. 
 
Fonte: Dados retirados das fichas preenchidas pelas professoras no momento da coleta dos 
depoimentos. 

 

As escolhas atenderam a estes critérios, para que o grupo de sujeitos 

pudesse ter traços semelhantes no que diz respeito ao material (memória), que a 

pesquisa pretendia levantar. Estes graus de semelhança possibilitaram o resgate da 

realidade escolar vivenciada naquele período, através do relato de suas 

experiências individuais, para a (re)construção de uma nova referência histórica que 

até então não era conhecida por uma comunidade maior. Para Gonçalves e Lisboa 

(2007, p. 85): “Os relatos orais passam a ser valorizados pouco a pouco pelas 

NOME 

DATA DE 

NASCIMENTO E 

IDADE NA DATA DA 

ENTREVISTA 

ESTADO CIVIL 
FUNÇÃO (ÕES) 

QUE EXERCEU NA 
ESCOLA 

RELIGIÃO 

* Maria – S01 
06/03/1918 

92 anos 
Viúva 

Professora das 
Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental 
 

Católica 

* Laura – S02 21/08/1916 
94 anos Viúva 

Professora das 
Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental 
e diretora substituta 

 

Católica 

* Leda – S03 30/08/1933 
77 anos Casada 

Professora das 
Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental 
 

Católica 

* Marcia – S04 28/06/1937 
73 anos Casada 

Professora das 
Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental 
e diretora 

 

Católica 

* Marta – S05 28/10/1931 
79 anos Casada 

Professora das 
Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental 
 

Católica 

* Maura – S06 19/04/1944 
66 anos Viúva 

Professora das 
Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental 
 

Católica 

* Luiza – S07 10/02/1930 
80 anos Viúva 

Professora das 
Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental 
e Bibliotecária 

 

Evangélica 

* Margarida - 
S08 

12/11/1926 
84 anos 

Viúva 
Professora das 

Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental 

Católica 
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CONCEPÇÃO 

DE 
EDUCAÇÃO 

E  DE 
EDUCADOR 

 

 
CONCEPÇÃO 

DE ALUNO 
 

ciências sociais, na medida em que se percebe que comportamentos, valores, 

emoções permanecem escondidos nos dados estatísticos.”  

Portanto, nos oito relatos coletados, foi possível perceber um percurso 

semelhante quanto ao “ser professor”, ou ainda de como os sujeitos, neste caso as 

professoras, se constituíram docentes. Todos os professores relatam experiências 

semelhantes quanto à realidade escolar do período proposto, ainda que cada um 

narre tais experiências de forma única e singular. Neste sentido, a matriz para o 

desenvolvimento das categorias de análise, foi aos poucos se desenhando como 

que naturalmente conforme é possível visualizar nos dois quadros que seguem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
QUADRO 2. Da aproximação e agrupamento das respostas obtidas emerge as categorias de análise. 
Fonte: Dados retirados das entrevistas transcritas das professoras participantes desta pesquisa. 
 

• Nível de escolaridade;  
• Formação escolar e profissional dos pais; 
• Brincadeiras do cotidiano da época; 
• Participação dos familiares na vida escolar; 
• Caráter da participação familiar na vida escolar; 
• Caráter da relação família X escola; 
• Caráter da relação escola X comunidade; 
• Caráter da relação escola X religião; 
• Caráter das relações do poder público com a comunidade escolar 

e com a comunidade em geral; 
• Existência de represálias aos docentes que não compactuavam 

com a ideologia dos partidos que estavam no poder; 
• Valor aproximado do piso salarial na época; 
• Caráter do fato que marcou significativamente a carreira de 

docente; 
• Fatores contribuintes para a predominância do sexo feminino na 

profissão docente da época; 

 

• Os docentes que mais marcaram; 
• Rotina diária quanto ao comportamento dos docentes e 

discentes. 
• Da escolha da carreira docente; 
• Concepções de educação ao longo da vida discente e 

docente; 
• Mudanças ocorridas na concepção de educação da 

vivência discente para a vivência docente dos sujeitos. 
• Predominância de gênero ou sexo na profissão; 
• Nível de escolaridade exigido para exercer a profissão; 
• Critérios para escolha dos docentes; 
• Consideração do nível de preparação do docente no ato 

da contratação; 
• Possibilidade de contratação do docente sem nível de 

preparo; 
• Os instrumentos e técnicas disponíveis; 
• Infra - estrutura e mobiliário;  
• Concepção de educador na vivência discente e na 

vivência docente; 
• Caráter da relação da comunidade para com os docentes 

na vivência discente e docente; 
• Caráter do processo de ensino aprendizagem; 
• Grade curricular na vivência discente e docente. 
• Existência de planejamento das aulas; 
• Existência da temática da leitura;  

 

• Caráter do fator disciplina na escola e dos 
métodos ou técnicas utilizados pelos docentes 
neste âmbito; 

• Caráter da relação aluno X professor, aluno X 
escola; 

• Caráter da avaliação na vivência discente e 
docente; 

• Rotina diária quanto ao comportamento dos 
alunos;  

 

 
CONCEPÇÃO 
DE FAMÍLIA 
E GRUPO 
SOCIAL. 
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QUADRO 3. Das diferentes concepções constitui-se a Identidade Docente. 
 

Este foi o caminho percorrido para chegar aos dados que foram passíveis de 

serem analisados. Das respostas dadas pelas professoras, surgiram as concepções 

de educação, de educador e de aluno. Destas três concepções, constitui-se a 

identidade docente dos primeiros professores do ensino regular do município de 

Camboriú – SC. 
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CAPÍTULO IV 

 

5 DA CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO À CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE 

DOCENTE 

 

 

A identidade docente se constitui de diferentes aspectos. Neste processo, 

alguns aspectos são marcados mais fortemente, enquanto que outros permanecem 

como que obscurecidos. Para um melhor entendimento deste processo, elegemos 

por iniciar a análise dos dados a partir das concepções de educação. 

Desta forma, no processo de análise dos dados coletados, procuramos 

perceber nas entrelinhas dos depoimentos, as respostas que nos auxiliassem 

quanto ao alcance dos objetivos estabelecidos no início deste trabalho. Tais 

objetivos primam pelo conhecimento e a compreensão das práticas educacionais da 

época, identificando qual concepção de educação se fazia presente no momento de 

suas experiências enquanto alunas e posteriormente enquanto professoras, e de 

como a análise destes dados contribui para o registro da memória docente do 

município de Camboriú – SC.  

O período eleito por este estudo para análise do contexto educacional no 

município de Camboriú – SC compreende as décadas de 1940, 1950 e 1960, 

espaço temporal, em que, as professoras escolhidas para compor o corpo de 

sujeitos da pesquisa, atuaram efetivamente no processo educacional deste 

município como docentes. Porém, vale ressaltar que, para uma melhor compreensão 

dos dados obtidos por meio dos relatos coletados, analisamos desde o período da 

infância de cada professora entrevistada, onde se cristalizam as primeiras 

identidades no que se referem à profissão eleita por elas quando da sua vida adulta. 

A lembrança da primeira professora, do primeiro dia de aula. As 

características das professoras que mais marcaram, trazem para a atualidade, 

informações repletas de sentidos e múltiplos significados. 

Na introdução de seu livro sobre a história não contada dos impactos da 

segunda guerra mundial no estado de Santa Catarina, Fáveri (2004, p. 26), nos 

apresenta o passado implícito a história oficial com toda a sua complexidade de 

representações da seguinte forma: 

 



54 
 

 

A memória está na cultura, através dela, a cultura é externada nas 
reminiscências das práticas e resistências. Aí, nas reticências ainda presas a 
este mundo por tênues franjas, aparecem as representações e re-
elaborações da vida cotidiana, expressas nas relações com a produção e 
reprodução da vida por isso vem do verbo cultivar -, como as pessoas 
entendem e entendem-se neste mundo, apropriam-se e reapropriam o que 
ouvem, lêem, vêem... e adaptam. 
 
 

Portanto, espreitar o passado através dos relatos, constitui-se em recompor 

uma história com sentidos e significados profundos. Ali, nos relatos, não estão 

apenas dados estatísticos, datas comemorativas estabelecidas, ou quaisquer outros 

dados de cunho meramente documentalista. Os depoimentos trazem em si os 

murmúrios, as vozes daqueles que sentiram, vivenciaram, mas que não lhes foi 

concedido o devido direito de externar suas experiências. 

Analisamos junto aos relatos das professoras, as suas concepções de 

educação, as influências familiares e do grupo social, em que se inter relacionam e 

se constroem, e que de forma alguma se encontram dissociadas, uma vez que 

sofrem influências destes meios sociais.  

Através dos relatos, percebe-se a concepção de família que se estabeleceu 

no período da vida discente e docente das entrevistadas. Alguns dados serviram 

como informações que as validam e consolidam. 

Observamos nas falas das entrevistadas que a constituição familiar, assim 

como na sociedade vigente, se dava de forma hierárquica, sendo a figura paterna, o 

homem, o detentor do poder de decisão quanto aos demais membros do grupo. Aos 

outros indivíduos, por mais opiniões distintas que tivessem, cabia obedecer sem 

questionar. 

Ora, se assim acontecia no âmbito restrito da família, também nas esferas 

mais amplas o mesmo processo se refazia. E se recompunha não por acaso, pois, 

conforme já fundamentamos em Gesser (2002, p.72), na revisão da literatura, a 

educação era responsabilidade da família, em termos mais claros, do “chefe da 

família”: 

O currículo, nos anos anteriores a 1900, enfatizou valores baseados nas 
tradições históricas do ocidente. Nos anos que precederam o século XIX, o 
currículo foi centrado basicamente em desenvolvimento de habilidades 
profissionais. [...] o currículo, naquela época, centrava-se em valores 
conceituais como o ‘bem’ e o ‘mal’ ou ‘justiça’ determinados por instituições 
religiosas e pela família. Educação era uma responsabilidade familiar.  
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Nos relatos, ficou evidenciado como estas relações aconteciam na 

vivência familiar das entrevistadas. Ao perguntar o nível de escolaridade dos pais, a 

maioria cita apenas o pai como sendo alfabetizado. À figura materna cabia o papel 

de cuidar da prole, dar a educação necessária para que se constituíssem em 

sujeitos dotados da “boa moral”. Entenda-se neste sentido, educação com a 

concepção de apreender e interiorizar valores morais, que servissem ao indivíduo 

para conviver no grupo familiar e social, dentro dos preceitos instituídos pela religião 

e pelo estado. Como é possível observar na fala da entrevistada *Laura: 

 
 
Meus pais eram agricultores, plantadores de arroz e tinham engenho de 
cana de açúcar e de farinha. O meu pai era alfabetizado, sabia muita coisa 
era muito inteligente, mas minha mãe só aprendeu a ler mais tarde, porque 
meus avós achavam que as meninas aprenderiam a escrever para mandar 
cartas para o namorado. Mas como meu avô precisava de alguém que 
soubesse ler para auxiliá-lo na época de colheita, mandou uma das irmãs 
de minha mãe para a escola, e naquele tempo o “BE a BA” era cantado 
(SOLETRADO) na escola, então a minha mãe ficava esperando a irmã, e 
ouvia a recitação do “BE a BA”, assim ela aprendeu a ler. Depois ela 
gostava muito de ler a bíblia. (*LAURA, p. 2) 

 

 

Verificamos neste recorte de relato, as relações familiares da época pelo olhar 

e pela vivência do próprio sujeito. Tanto no grupo familiar quanto no grupo social, a 

condição subserviente da mulher emerge de forma clara e objetiva. A aquisição da 

escrita e da leitura era vista como objeto de status, de inteligência, de sabedoria, 

que era concedida a quem realmente interessava enquanto sujeito ativo ao grupo 

social da época. 

As entrevistadas ao falarem da profissão de seus pais, deixam entrever um 

sentido de desvalorização pelo trabalho que a mãe (mulher) desenvolvia no lar. 

Muitas delas salientam que “infelizmente a mãe não era alfabetizada, mas o pai sim 

era, e era muito inteligente”. Portanto, ao trabalho da mulher, não era agregado 

qualquer valor. 

E se, para a mulher, a alfabetização, os estudos, não eram entendidos como 

uma primeira necessidade - ao contrário, o processo de aquisição da escrita e da 

leitura era visto como conhecimento que punha em risco a moral que a elas era 

imprescindível para que pudessem atingir o seu objetivo maior, o matrimônio - para 

o homem eles serviam como elemento que o diferenciava dos demais indivíduos 

masculinos do grupo social. 
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Portanto, evidencia-se a concepção de educação que predominava no grupo, 

ou na comunidade delas. A de uma pedagogia denominada como católica, 

implementada por José de Anchieta e Manuel da Nóbrega no início da colonização 

portuguesa no Brasil e bem pouco modificada nos primeiros séculos desta 

colonização. 

Como podemos observar esta concepção ainda se faz presente nos 

costumes, hábitos e valores de uma época que para a história é vista como passado 

recente. Então, qual seria a necessidade de se alfabetizar um sujeito do sexo 

feminino se a condição de vida futura dela já se encontrava pré-estabelecida?  

A menina, futura mulher, deveria ser educada em casa pela própria mãe, que 

tinha o dever de lhe ensinar os quesitos necessários para desenvolver o papel social 

que a ela era destinado, ser mãe de família. 

Segundo Louro (1997, p. 97), as professoras deste período, são 

compreendidas como mães espirituais, enfim, cada aluno ou aluna deve ser 

percebido como seu filho ou filha. De algum modo as marcas religiosas da profissão 

permanecem, mas são reinterpretadas e, sob novos discursos e novos símbolos 

matem-se o caráter de doação e entrega que se associavam à atividade docente. 

Estas marcas ficam evidentes no depoimento da professora *Margarida, p. 8: 

 

Depois quando eu fui lecionar, eu pensava que estudar era importante para 
as crianças aprenderem a se virar na vida, é, depois mais tarde. Eu sabia 
que a responsabilidade pelas crianças era toda minha. Eu sentia que se eu 
faltasse um dia na escola, era como se eles ficassem sem mãe. Eu era a 
mãe deles enquanto eles estavam lá, entende? 
 

 

Se para o sexo feminino era destinado o papel de “cuidar” da família, para os 

indivíduos do sexo masculino era dada a responsabilidade de prover o que era 

necessário para que este cuidado se efetivasse. Cabia ao “chefe da família”, além 

de tomar as decisões sobre a vida de todos os membros, decidir o que era melhor 

para cada um. 

No grupo familiar as relações se constituíam em torno do homem, daquele 

que detinha o poder de decisão de tudo e todos à sua volta, da mesma forma 

acontecia em outras instâncias do grupo social, como por exemplo, nas relações 

entre docentes e discentes. 
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As professoras na escola reforçavam este comportamento, sabiam que 

mesmo dentro da instituição escolar, o modelo familiar e social, deveria ser 

reproduzido. O depoimento a seguir representa essa visão: 

 

Aí pra entrar na sala, batia um sino de ferro três vezes, primeiro sinal tinha 
que ficar alerta, segundo sinal formar a fila, no terceiro íamos pra sala. O 
primeiro era para ir ao banheiro, tomar água, dava tempo, o segundo já 
estava de prontidão, o terceiro batia o sinal ia pra sala. Ia marchando, 
marchando até chegar na sala, antes de entrar cantava o hino nacional, se 
asteava a bandeira. A coitada da bandeira tinha de subir no mastro todo dia. 
E sempre era os meninos. Era sempre o homem, o homem tinha todo o 
poderio, como ainda é hoje até pela bíblia. (*MARIA, p. 4) 

 

 

Assim, com o futuro previamente estabelecido pelo órgão maior, o 

Estado, e reafirmado pelo detentor do poder no grupo familiar, o pai ou o esposo, 

restavam às meninas – alunas camboriuenses, no recorte temporal estabelecido por 

esta pesquisa, e que não queriam ser apenas donas de casa, ser professoras. 

 

 
5.1 CONCEPÇÃO DE ALUNOS E AÇÃO DOCENTE 

 

 

A forma como se constitui uma determinada concepção, está intrinsecamente 

relacionada às ações advindas das relações que um sujeito, ou grupo de sujeitos 

está imanente. 

Assim, as características e relatos de ações sofridas ou praticadas pelas 

professoras entrevistadas, nos remetem a concepção de aluno que era vigente em 

ambos os tempos de sua vivência escolar. Quando alunas, e posteriormente, 

quando docentes. 

Como o material coletado assim permitiu, fomos além da infância das 

professoras, e alcançamos o recorte temporal em que os pais delas foram 

alfabetizados. Daí, iniciamos a análise desta categoria. 

De acordo com os relatos, a apreensão da escrita e da leitura por parte dos 

pais das entrevistadas se efetivou na maioria dos sujeitos, sendo que no período em 

que estes se alfabetizaram, ainda não havia instituições de ensino no município. 

Este processo acontecia de forma particular, ou seja, existiam pessoas alfabetizadas 

que se dispunham a “ensinar” os filhos daqueles que tivessem condições de pagar 
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por este serviço. O depoimento da professora *Leda, (p. 4), confirma esta 

informação: 

 
 
Meu pai fazia frete com carroça, ele levava lenha, arroz, café de madrugada 
para Itajaí. Estes mantimentos ele vendia. A lenha era vendida para as 
madames, as mulheres da alta sociedade. A minha mãe ficava cuidando da 
casa, pois éramos em 03 irmãos, dois rapazes e eu. Ela não estudou 
porque o pai dela, meu avô não deixava, já meu pai sabia ler e escrever 
porque meu avô paterno pagava um professor que ia em sua casa ensinar o 
meu pai. Ele era uma pessoa muito instruída e na época dele não era por 
série era por aprendizado, quanto mais aprendia mais instrução ia 
recebendo.  

 

 

Na revisão da literatura, LUCIANO (2001), é uma das autoras que traz a 

história documentada das mudanças ocorridas na nossa então Província de Santa 

Catharina durante os anos de 1836 a 1889. Em seu trabalho, tese de doutorado 

defendida em 2001, a autora traz a condição dos estabelecimentos de ensino nos 

municípios nos quais já acontecia esta oferta no que diz respeito ao gênero. Chama 

a atenção o fato de que, mesmo a lei estando regulamentada de forma que o ensino 

fosse oferecido a todos, o sexo masculino era privilegiado, sendo que de um total de 

dezessete escolas públicas, apenas três eram destinadas para o sexo feminino no 

ano em que a Lei de Primeiras Letras entra em vigor. 

Embora na elaboração dessas leis, decretos e outras modalidades, as 

mudanças já estivessem “registradas” ou “homologadas” em documentos oficiais, 

ainda assim, elas tardavam a se efetivar, e em alguns casos, nem ocorriam por 

razões que não compete a esta pesquisa em específica abordar. Verifica-se em 

Luciano (2001, p. 22): 

 

A instrução elementar, ao longo daquela década, privilegiava a criação de 
escolas masculinas, enquanto as femininas eram consideradas 
dispensáveis, tanto que, em 1845, havia três estabelecimentos para o sexo 
feminino (Laguna, São José e São Francisco). 

 

 

Estas limitações da participação feminina na vida educacional e social se 

estendem ao longo do século XIX, e alcançam o recorte temporal contemplado pelos 

relatos das depoentes. O processo de sujeição social por parte destas a um modelo 

de sociedade onde a elas era imposto determinada “concepção” de família e de 

grupo social advinha do modelo vigente da sociedade. 
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Este estratagema, estava de tal forma instalado, no qual, ainda que 

buscassem de alguma forma inferir mudanças, as possibilidades de que estas se 

efetivassem, eram ínfimas. Mas com a instalação das “salas de aula escola”12, o 

papel das mulheres educadoras estabeleceu-se e passa por significativa mudança. 

Revendo Ferreira (2006, p. 228), que esclarece: 

 
[...] o processo de estatização da escola começa, efetivamente, nos finais do 
século XVIII, trazendo também transformações na concepção de docente. Ao 
Estado laico, atribui-se o dever de ensinar e escolarizar, apresentando a 
necessidade da ‘funcionarização’ da docência. Ainda assim, ‘como a gênese 
da profissão docente é anterior à estatização da escola’ (p. 118), a 
constituição desse profissional está marcada pela idéia da docência como 
sacerdócio, e isso convive com as características que começam a ser 
associadas ao ofício. 

 

Se por um lado o Estado disponibilizava “estudo para todos”, por outro, 

deixava se consolidar no modelo vigente, que a educação se limitava ao processo 

de apreensão do código da escrita. Como verificamos em Gesser (2002, p. 72): “Os 

professores seriam os transmissores dos conteúdos encontrados nos clássicos da 

cultura ocidental em disciplinas já consagradas pela tradição.” 

A professora *Margarida recorda que suas professoras vinham de outro 

município para lecionar por não haver professores no município de Camboriú, e as 

escolas eram distantes de sua moradia. Recorda ainda, que a educação não tinha 

outro objetivo se não o de ensinar as crianças a ler e a escrever. A educação 

visando uma formação profissional ou para o desenvolvimento de competências não 

era contemplada. 

 

Até a 4ª série, estudei no José Arantes. As professoras vinham de 
Florianópolis. Eu entrei na escola em 1938. Morava no “Barranco”, atual 
bairro São Francisco[...] Olha, no meu tempo, quer dizer, quando eu era 
criança, quando eu estudava, os meus pais não diziam pra gente que tinha 
que estudar pra ter uma profissão. Só diziam que a gente tinha de ir pra 
escola pra aprender a ler e a escrever. Não, pra ser médico essas coisas 
não, nunca falavam. (*MARGARIDA, p. 3 e 4) 
 
 
 

                                                 
12 Antes deste processo, a educação no município era oferecida por professores particulares que se 
hospedavam nas casas dos moradores que tinham condições financeiras e que lhes pagavam para 
ensinar aos seus filhos ou a si próprios. Um dos nomes mais famosos no município é professor 
Joaquim Magalhães, que, segundo Rebelo (1996), foi um dos primeiros professores a ensinar na 
região hoje instalada como Centro do município de Camboriú – SC. 
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Não havia naquele momento uma preocupação, ou mesmo uma 

compreensão da educação como processo, pelo meio do qual o sujeito pudesse ter 

possibilidades de encontrar alternativas para sua vida futura. Para Vieira (2005, p. 

213): “Os sujeitos resultam de experiências pessoais em diferentes eventos e de 

processos contínuos de mudança.” 

E se, em primeira instância os sujeitos resultam de experiências pessoais, 

verifica-se então no período temporal desta análise, a síntese do sujeito que ali se 

constituía. Um sujeito que agrega tendências específicas do conhecimento, 

reduzindo-se, por exemplo, a estímulos e respostas na concepção behaviorista13, ou 

a determinismo social na perspectiva histórica e antropológica14, assimilando em sua 

construção identitária, particularidades e valores específicos daquele momento. 

Como foi possível perceber no relato da professora Margarida, não havia uma 

concepção de educação visando um futuro profissional. Apreender o código da 

escrita já era suficiente. Outros recortes dos depoimentos relatam como o processo 

ocorria após os quatro anos do ensino primário. 

 
De profissão? Não, aí não, era ensinar para eles se alfabetizarem. Claro 
que hoje eu tenho alunos que foram mais adiante, são advogados, 
contadores, o Zé Domingos, você conhece? Ele é um exemplo... mas a 
maioria voltava pra ajudar os pais nas plantações de arroz. Menina, só se 
fosse ser costureira ou professora, porque... outra coisa não tinha naquela 
época... (*LEDA, p. 9) 

 

Em outros recortes dos relatos, as entrevistadas também trazem em suas 

memórias a clareza do papel da educação no contexto em que a vivenciaram: 

 

No tempo em que eu era aluna, nós éramos incentivadas a aprender a ler, 
depois para ser uma boa jovem, saber os afazeres domésticos, depois se 
quisesse poderia seguir uma outra profissão. Ninguém ia para a escola 
pensando em ser um médico, advogado, dentista, professor, só se estudava 
para determinada função se você soubesse que tinha uma vocação para tal. 
Quando fiz o normal em Rio do Sul, soube com certeza que queria lecionar. 
Elas nos orientavam, que seríamos responsáveis por cada cidadão que irá 
sentar-se na sua frente. Nos domingos, nos reuníamos nas casas das 

                                                 
13 Referimo-nos ao behaviorismo radical para denominar a filosofia da ciência do comportamento 
formulada por Skinner (1904-1990); a saber, que gera reflexões acerca do objeto, dos objetivos e dos 
métodos da ciência do comportamento. (Santos, 2003, p. 237) 
14 O Determinismo nega a possibilidade de escolha. Para os deterministas não há possibilidade de 
escolhas, não há um objetivo a atingir, pelo contrário, existe uma sucessão de fatos que o homem 
não pode interromper e escapar deles. Tudo já está previamente determinado. Disponível em: 
http://pt.shvoong.com/social-sciences/anthropology/1962449-determinismo-social/. Acesso em 
02/11/2010. 
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alunas externas para preparar o material didático para ministrar o estágio. 
(MARCIA, p. 4) 

 

 

O papel da moral no ensino, fica evidenciado na fala da entrevistada. Ser 

educada para ser uma “boa” jovem. Aqui transcende ainda a concepção católica de 

educação. Conforme fundamentamos em Gesser (2001) e Saviani (2005), na 

revisão da literatura, esta concepção alcançou um período muito além daquele que 

os dados históricos apresentam em provas documentais. 

No documento que segue abaixo, é possível verificar como a moral era rígida 

e reforçada inclusive na escola através da figura do professor e nos materiais 

didáticos disponibilizados aos alunos, como livro de leituras, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 01: Livro de leituras utilizado no primeiro ano do ensino regular público no município de 
Camboriú - SC. 
 
Fonte: Fotografia tirada na ocasião da coleta dos depoimentos (janeiro/2010). Gentileza de uma das 
professoras entrevistadas. 
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No documento anterior, percebe-se como o Estado, representado pelo grupo 

social e familiar em que o sujeito estava inserido, ordenava o modo como deveria 

ser formado um indivíduo para atender as necessidades deste orgão. 

Novamente, a concepção de aluno se evidencia. A moral transcende no texto 

que a professora exigia que os alunos soubessem de cor. Como deveria ser o 

comportamento em relação aos pais, a forma como deveria ser contido sentimentos 

que eram tidos como maus, como por exemplo, a ira. A desobediência aos pais, era 

intolerável, até mesmo na menor das verbalizações. Como diz o autor do texto, 

bastava uma palavra contra os pais e já o filho, aluno, estaria cometendo um crime. 

A influência da boa moral cristã, ou seja, da religião católica, era parte 

integrante do cotidiano das professoras entrevistadas. O depoimento da professora 

*Márcia denota tal influência. 

 

Predominava a religião católica. As Irmãs iam dar aula de religião, era muito 
bom, elas ensinavam o que as crianças precisavam. Tinha na sala de aula 
um crucifixo, pois a maioria dos alunos eram cristãos católicos. As orações 
feitas no início e no final da aula eram também católicas. (*MARCIA, p. 7) 

 

Mas não apenas uma concepção de educação ou pedagógica pôde ser 

identificada nos relatos coletados. Assim como não nos constituímos apenas de uma 

influência, mas sim de tudo o que está a nossa volta e permeia o meio em que 

estamos inseridos, também na fala das entrevistadas se fazem presentes diferentes 

experiências, que evidenciam outras concepções de educação. A concepção 

tradicional, que na revisão da literatura, fundamentamos nos estudos de Saviani 

(2005), a partir dos quais o autor afirma que através do Ratio Stodiorum15 se 

estabelece uma nova concepção, também se faz presente nas vivências das 

entrevistadas. O recorte do relato da professora *Laura evidencia elementos que se 

configuram na concepção tradicional. 

 

 

Os pais mandavam as crianças para a escola para aprender a ler e escrever 
e aprender a fazer o nome, eles já sabiam que quando acabavam a escola 

                                                 
15 O RATIO STUDIORUM foi o Plano geral de estudos elaborado pela Companhia de Jesus e que foi 
implantado em todos os colégios da Ordem dos Jesuítas, inclusive no Brasil, visava uniformizar a 
organização e o funcionamento dos colégios. (Saviani, 2008, p. 50) 
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já tinham que ir para a roça, não tinha muito o que eles fazerem. Os 
métodos eram a cartilha, a tabuada. [...] No tempo que eu fui lecionar já 
tinha caderno, apostila para o professor saber o que precisava ensinar para 
o aluno. Se era uma aula de geografia eu passava no quadro explicava e 
depois pedia que eles levassem para casa, assim também com português e 
as outras matérias. Mas a maioria era via oral mesmo. A gente ensinava na 
sala, eles estudavam em casa e no outro dia eles tinham de falar oralmente 
para a professora, quem não soubesse ficava de castigo na hora do recreio 
para não ficar para trás dos demais alunos. (*LAURA, p. 5) 

 

A concepção tradicional permeia toda a fala não apenas da professora 

*Laura, mas de todas as outras entrevistadas. Ainda nos materiais coletados, como 

por exemplo, as fotos dos boletins, as evidências de uma concepção de aluno dentro 

do modelo pedagógico tradicional, fica cristalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 02: Capa de um boletim da primeira escola pública regular do município de Camboriú – SC 
no ano letivo de 1927. 
 
FIGURA 03: Contracapa do mesmo boletim. 
 
Fonte: Fotografia tirada na ocasião da coleta dos depoimentos (janeiro/2010). Gentileza de uma das 
professoras entrevistadas. 

 

Neste documento percebemos elementos que validam as informações obtidas 

nos relatos das entrevistadas. No conteúdo apresentado no documento lê-se que os 

pais deveriam entender-se com diretor, mais uma vez a figura masculina transcende, 

FIGURA 02. FIGURA 03. 
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quando as notas fossem más. Conforme fundamentamos anteriromente em Gesser 

(2002), o currículo, do qual o documento boletim escolar é parte integrante, 

embasava-se na dualidade do bem e do mal, aqui, inclusive nos termos usados para 

designar as notas dos alunos, esta dualidade se faz presente. 

Outra informação importante que se apresenta no documento, advém da 

eliminação do aluno que não seguisse a ordem e a disciplina estabelecida pela 

entidade escolar e pelo corpo docente. De acordo com o relato da professora 

entrevistada que disponibilizou este material para fotografar, no campo em branco, 

descrevia-se qual a falta ou insdisciplina cometida pelo aluno que denotava a 

necessidade de eliminá-lo da instituição. 

Ao professor cabia o papel de executar as ordens ditadas pelo orgão 

mantenedor desta instituição. Por mais que algumas vezes não estivessem de 

acordo com tais regras, a elas, apenas restava obedecer. 

 

 

5.2  CONCEPÇÃO DE EDUCADOR E AÇÃO DOCENTE 

 

 

A partir dos recortes dos relatos coletados das professoras entrevistadas, é 

possível identificar informações que constituem a concepção de educação destas 

profissionais, na relação que se estabelece com a literatura revisada e a realidade 

da educação atual, no âmbito que a pesquisa pretende alcançar. 

Assim, a figura do professor, ou a identidade que se constituía deste 

profissional, também transcende nas falas e recordações das entrevistadas no 

decorrer das entrevistas. 

Da mesma forma como foram se constituindo sujeitos, também aos poucos 

estas profissionais mulheres se constituíam professoras, ou educadoras de um 

período ou época em que ao gênero feminino era concedido apenas um lugar em 

segundo plano. VIEIRA (2006, p. 36), ao discorrer sobre a trajetória das mulheres, 

afirma que, “[...] parece um tanto dificultoso seguir ou manter um pensamento de 

tempo histórico linear, afinal de contas considerando a história oficial foram muitos 

os séculos em que as mulheres ocuparam papéis quase invisíveis.” 

Assim como a autora, também, eu encontro dificuldade em seguir uma 

linearidade nas histórias ouvidas. A vida não é definitivamente uma linha contínua 
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por onde os acontecimentos se desvelam em uma sequência ou qualquer ordem. O 

que fica o que marca na memória de cada um de nós, é o que de mais significativo 

acontece naquilo que experienciamos. 

Nas vivências das entrevistadas enquanto crianças, alunas, também ficaram 

as marcas daquilo que lhes era negado, como é possível visualizar no recorte de 

relato da professora *Laura.  

 
 
Nós tínhamos um pasto muito grande, então nós fugíamos de minha mãe e 
brincávamos de trapezista em um galho de uma figueira, até que um dia 
meu irmão descobriu e me deu uma chicotada porque subir em árvores não 
era brincadeira de menina. Vestidos eram sempre abaixo dos joelhos. Sobre 
mulher grávida, minha mãe nunca deixava que nós escutássemos. Um dia 
vi uma mulher grávida e perguntei a minha coleguinha o que era, ela disse 
que ela estava grávida, e quando cheguei em casa perguntei a minha mãe, 
ela então não deixou mais eu brincar com aquela coleguinha. (*Laura, p. 04) 

 

Aquilo que não deveria ser relatado às crianças era levado às últimas 

conseqüências. Assim como no livro de leituras os textos traziam o temor aos pais 

como sendo necessário para o sujeito alcançar inclusive a felicidade, também os 

pais por sua vez entendiam o seguimento da moral em todas as suas variantes 

como sendo essencial para a formação dos seus filhos. 

Quantas destas experiências refletiram posteriormente em suas práticas 

quando da sua atuação docente? Muitos foram os relatos das professoras afirmando 

que poucas mudanças ocorreram do período em que foram alunas para o período 

em que atuaram como docentes. A professora *Laura nos relata um acontecimento 

similar ao que ela vivenciou em sua infância, só que agora, com um aluno seu. 

 

Outra vez, alguns alunos costumavam espetar as professoras com a 
caneta, eu conversei com eles e me atenderam, mas um belo dia um deles 
teimou em fazer, ficava rindo de mim pelas costas, então eu o pus para fora 
da sala, ele chorava e a mãe que morava em frente veio falar comigo. Por 
sorte era minha comadre e eu disse a ela que na escola a mãe dele era eu, 
então deixasse que eu iria resolver. Ele ficou de castigo até o final da aula, 
mas nunca mais me incomodou nem aos colegas. (*Laura, p. 7) 

 

 

O modelo de represália vivenciado na infância da professora, agora se faz 

presente em sua prática docente. Assim como aprendeu, a professora também 

passou a ensinar. Outro fator importante que se apresenta neste relato é o fato de 

mais uma vez, a profissão docente como sinônimo de maternidade transparecer na 
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fala da entrevistada. Talvez mais no magistério do que em qualquer outra profissão, 

a profissão docente tem sido historicamente associada ao pré conceito de que esta 

é uma função para as mulheres, já que para a sociedade, e ainda hoje se pensa 

assim, as mulheres possuem um dom natural para educar, o dom de ser mãe. 

Aqui, como em tantos outros momentos da trajetória das mulheres na história 

da humanidade, não lhe é permitida a liberdade de escolha, como por exemplo, o 

fato de saber se ela realmente quer ser mãe. Então apenas se afirma e se lhe 

designa que se ela nasceu mulher, dever ser mãe. Este é o seu papel. 

E como a instituição escola é vista e entendida como uma continuação da 

vida familiar concebe-se que também nela, o papel de cuidar e educar devem ficar a 

cargo do sexo feminino, dado a sua aptidão natural para esta tarefa. 

Fáveri (2004), fala da experiência vivida pelas professoras que atuaram no 

período que compreendeu a segunda guerra mundial. Em depoimentos coletados 

pela autora para elaboração de sua tese de doutorado, depoentes relatam como se 

configurava o ambiente escolar nos idos da década de 1940. A ordem e a disciplina 

imperavam, o patriotismo e o civismo exacerbado também. As professoras cabia o 

papel de, naquele modelo de sistema educacional, obedecer as regras 

estabelecidas pelo Estado sem questionar. 

 

Essas mulheres viveram a experiência de ser professora no tempo em que 
a ordem era nacionalizar a qualquer custo. Eram enviadas justamente para 
os lugares de maior concentração de estrangeiros e descendentes, 
contribuindo para um discurso de ‘missionárias’, na qualidade de dedicadas 
patriotas [...]. É pertinente salientar que, se a grande maioria ocupava na 
função de professoras, os inspetores eram todos homens. Percebo que às 
mulheres era destinado o ensinar, como ser mãe, inscrita na construção 
cultural dos gêneros, sim, mas numa clara distinção entre quem comanda, 
ordena e quem deve obedecer. (FÁVERI, 2004, p. 122) 

 

Assim como Fáveri (2004), também eu encontro nos relatos das entrevistadas 

a definição dos papéis hierarquicamente estabelecidos quanto ao gênero no período 

analisado neste trabalho. Da mesma forma que na pedagogia tradicional 

estabelecida pelo Ratio Studiorum, constituída de forma hierárquica, em que cada 

um dos sujeitos que compunham o dorso daquele estratagema sabia exatamente 

como, quando e onde deveria atuar, também eu encontro nos viéses da análise que 

aos poucos vai se desenhando, o papel que a cada uma das professoras 

entrevistadas foi designado. Percebo não sem surpresa, o quanto o Estado, ou 
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aqueles que a ele servem e comandam, podem interferir na vida de tantos sujeitos, 

sem que estes se dêem conta de tal feito. 

Conforme apresenta o quadro abaixo, nos recortes dos depoimentos, a 

profissão docente aparece como sendo um papel quase que exclusivo da mulher. 

 
QUADRO 04: Do gênero predominante no exercício da profissão docente na época em que as 
entrevistadas foram alunas e quando atuaram em sala de aula. 

 

Pergunta: 

Questão 09: 
Havia algum 
gênero ou 
sexo que 

predominasse 
nestas 

profissões? 

* Maria * Laura * Leda * Marcia * Marta * Maura * Luiza * Margarida 

Respostas: 

A 
maioria eram 

mulheres, mas 
havia alguns 

professores, eram 
bem poucos. (p. 7) 

 

As 
professoras 

eram em 
sua maioria 
mulheres. 

(p. 5) 
 

Havia mais 
mulheres 

professoras 
do que 
homens 

professores
. (p. 5) 

 

A maioria 
dos 

professores 
eram 

mulheres, 
apenas 
havia 

professores 
de 

educação 
física. (p. 5) 

 

A maioria 
dos 

profissionai
s eram 

mulheres. 
(p.5) 

 

Havia mais 
mulheres. 

Acho que os 
homens não 

se 
interessavam 
muito. (p. 5) 

 

Ah... a 
maioria era 
mulher. (p. 

4) 
 

O
Olha, que eu 
me lembre, 
tinha alguns 

homens, mas 
eram poucos. A 

maioria eram 
mulheres 

mesmo. (p. 5) 
 

Pergunta: 

Questão 10: 

No caso de 
resposta 

afirmativa, 
você poderia 

apontar 
alguns fatores 

que 
contribuíam 

para esta 
característica

? 

* Maria * Laura * Leda * Marcia * Marta * Maura * Luiza * Margarida 

Resposta: 

Acho que era uma 
profissão mais de 
mulheres mesmo. 
Não sei, mas acho 

que os homens 
procuravam 

trabalhar em outras 
coisas. (p. 7) 

Só teve um 
homem 
que foi 

professor 
em minha 
escola, era 

feio ser 
professor, 
a maioria 

era 
educado 

para 
trabalhar 

na roça, no 
serviço 

pesado, ser 
professor 

era 
profissão 

de mulher. 
(p. 5) 

Era vista na 
sociedade 
como uma 
profissão 
feminina. 
Era uma 
profissão 
mais pra 

mulher. Os 
homens 

buscavam 
outras 

professoras
. Os cargos 
de inspetor 
e diretor de 
ensino era 

para 
homem, 
mas as 

professoras 
eram em 
grande 
maioria 

mulheres. 
(p. 6) 

Acho que 
por causa 
do salário 

que não era 
muito alto...  
O fato de 
ser uma 
profissão 

feminina. Se 
um homem 
escolhia ser 
professor, 

todo mundo 
questionava, 

achava 
estranho. (p. 

5) 
 

Acho que 
porque era 
vista mais 
como uma 
profissão 
mais de 
mulher, 
embora 
tivesse 

diretores 
homens, 

mas... Era 
profissão de 

mulher 
mesmo. (p. 

5) 

É o que eu 
disse, os 

homens não 
se 

interessavam 
muito... Era 

coisa de 
mulher 

mesmo, eles 
sempre iam 
trabalhar em 

outras 
coisas, 

serviços de 
homem, 

sabe? (p. 5) 

Era uma 
profissão 
mais de 

mulher, os 
homens a 
maioria 

trabalhava
m no 

serviço 
pesado, na 
plantação 
de arroz, 

nas olarias 
ou na 

extração de 
pedras. (p. 

5) 

Não sei porquê, 
acho que era 
uma profissão 

de mulher 
mesmo. A 

gente achava 
estranho um 

homem querer 
ser professor. 

Homem 
geralmente 

trabalhava na 
roça, ou no 
comércio, 

outras 
profissões, 

sabe... (p. 5) 
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A totalidade das respostas afirmando a heterogeneidade do gênero 

feminino na profissão docente denota além da constatação desta ser considerada 

como profissão de mulher, o fato de ser um trabalho apenas digno de ser laborado 

pelas mulheres. Nota-se na fala da professora *Laura, que para um homem, ser 

professor era como assumir a incapacidade de exercer qualquer outra profissão 

ditada pela sociedade da época, como condizente com a identidade masculina. 

Homem deveria exercer profissão de homem. Profissão que se adequasse a 

identidade viril que a sociedade lhe impunha. Do mesmo modo mulher deveria 

exercer profissão de mulher. Labores que se adequassem ao seu tipo físico, a sua 

fragilidade e vulnerabilidade, as qualidades e dons que a natureza lhe concedeu, 

como por exemplo, o dom de educar. Lelis (2001, p. 47), reforça esta concepção do 

gênero feminino na área educacional. 

 
 
Mais do que qualquer outra profissão, o magistério das séries iniciais tem 
sido historicamente associado ao ideário social fundado no dom ou na 
aptidão que só as mulheres naturalmente possuiriam, sendo a escolha da 
profissão explicada pela oportunidade que a mulher encontra para pôr em 
prática habilidades que aprendeu desde o nascimento.  
 
 

A profissão como dom natural, como habilidades apreendidas desde o 

nascimento. Ninguém melhor do aquele que foi ensinado a obedecer sempre, para 

ensinar aqueles que estão sob o seu domínio a seguir o mesmo modelo, sem 

questionar. 

E se não era permitido quaisquer tipos de comportamento que maculassem a 

disciplina e a ordem necessárias para que a sociedade funcionasse dentro do 

mecanismo estabelecido pelo estado e a igreja. Se ao cidadão comum não cabia o 

direito de reivindicar ou reclamar, mas o que primava era a obediência servil, 

também o professor constituía-se em um sujeito digno de obediência e 

subserviência por parte daqueles que estavam sob o seu domínio. Ou seja, os 

alunos. Sua autoridade e sabedoria eram inquestionáveis. 

Na fala de todas as oito entrevistadas, a figura do professor era vista como 

heróica. Aquele que detém o saber/poder e, portanto, é merecedor de todo respeito 

e honra. Assim pudemos observar no documento que o Sr. João José dos Santos, 

na época, agricultor e morador do bairro Rio Pequeno no município de Camboriú – 

SC entregou à senhora Zélia dos Santos, diretora da escola primária, onde os seis 
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filhos cursaram as Séries Iniciais do Ensino Fundamental, nos anos que 

compreenderam o período de 1970 a 1979.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 04. 
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FIGURA 04: Frente  da carta escrita pelo Sr. João em 09/12/1979 e entregue à diretora da Escola 
Professor Joaquim Magalhães naquele mesmo ano. 
 
FIGURA 05: Verso do mesmo documento. 
 
Fonte: Documento gentilmente cedido na ocasião do desenvolvimento da pesquisa pela professora 
Mary Pereira dos Santos. 
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No ano de 1979, após as duas últimas filhas terem concluído o ensino 

ofertado na escola Joaquim Magalhães, o Sr. João José dos Santos, assim como 

faziam todos os pais que desejavam que seus filhos continuassem os estudos, 

matriculou-as juntamente com os outros quatro filhos que lá já estudavam no 

Colégio Estadual Professor José Arantes, única instituição no município que oferecia 

o Ensino desde as Séries Iniciais do Ensino Fundamental até o Ensino Médio. 

Como homenagem às professoras da escola Joaquim Magalhães, o Sr. João, 

entregou uma carta ditada por ele e datilografada por uma das filhas. Neste 

documento, em forma de versos, o agricultor faz um agradecimento a cada um dos 

professores e demais funcionários da instituição. 

Nos vieses do discurso proferido, surge a figura do professor em toda a sua 

complexidade. Quando fala das atitudes dos professores em relação aos alunos, a 

dualidade do bem e do mal, dois pólos que fundamentam a educação tradicional no 

âmbito da moral, se efetiva. Podemos perceber que os valores e as concepções em 

relação à educação naquele período, se cristalizam além da instituição escola. 

Os versos denotam ainda a reverência à figura do professor como sendo 

sujeito digno de respeito e obediência servil, no pedido de desculpas, o pai transfere 

a ele próprio a responsabilidade por quaisquer descumprimentos dos filhos em 

relação às autoridades da escola. Estas mulheres vistas aos olhos de seus alunos e 

dos familiares destes como heroínas, são traduzidas por FÀVERI (2004, p. 24) da 

seguinte forma. 

 

Eram elas, sim, destinadas a serem professoras, enfermeiras, alertadoras, 
samaritanas, órbita que as circunscrevia no espaço privado do lar e na 
missão de cuidar do outro, dos filhos dos outros e seus, os doentes dos 
outros e seus, e todos pela pátria. 

 
 

Assim, as professoras, ainda que na relação de gênero estivessem aquém do 

papel exercido pela figura masculina na sociedade da época, constituíam-se sujeitos 

e afirmavam suas identidades profissionais. 

Como conclusão, podemos afirmar que a concepção de educador vigente na 

época em que as entrevistadas foram alunas, e de quando exerceram a profissão de 

educadoras, assim como a concepção de educação, se delineia como tradicional ao 

extremo, conservadora e transferidora dos valores que interessavam aqueles que 

detinham o poder. 
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Ainda verificou-se o distanciamento entre a teoria e a prática. Se nos 

documentos as mudanças ocorriam, na prática docente elas eram quase que 

inexistentes. A consolidação do papel representativo do professor como transferidor 

de valores e conhecimentos previamente construídos, ou como é comumente 

denominado pelos profissionais da educação como pronto e acabado, é outro dado 

constatado. 

Além destes resultados, ainda um terceiro fator chamou a atenção ao 

despontar na análise dos depoimentos transcritos. O fato de o quadro representativo 

das professoras quanto à escolha da profissão docente, ser bastante similar a 

realidade que vivencio na área em que atuo. Educação Infantil na rede municipal de 

Ensino do município de Camboriú – SC. 

Assim como as docentes da realidade presente usam o magistério como uma 

alternativa de integrar o mercado de trabalho e firmarem uma identidade que não 

apenas a de mãe, esposa ou dona de casa, também as oito professoras 

entrevistadas, a sua época via no magistério esta possibilidade. 

A diferença, é que as professoras de ontem, tinham clareza do papel 

representativo que a figura do professor deveria exercer, que era o mesmo que ela 

exercia em sua própria casa, com os seus filhos. Enquanto que a professora da 

realidade atual a que me refiro, ao não poder mais se amparar no mesmo papel que 

ontem era permitido, encontra-se confusa e sem um norte definido de qual seu real 

compromisso para com a educação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa pretendeu apresentar registros constituintes de uma história 

que até o presente momento esteve implícita a oficial. Por meio dos depoimentos, 

ficou registrado o cotidiano escolar e as práticas educacionais no período 

compreendido entre as décadas de 1940, 1950 e 1960 no município de Camboriú – 

SC. 

As narrativas das oito professoras aposentadas da Rede Pública e Estadual 

de Ensino foram a matriz usada para a compreensão do cenário educacional deste 

período. Desta forma, foi possível construir uma memória representativa de como 

acontecia o processo de ensino aprendizagem naquela época, como se constituía a 

figura do professor e do aluno, e de quais concepções de educação eram vigentes. 

Possibilitou contribuir ainda, para os registros da memória docente deste município. 

O método eleito para desenvolver este estudo, foi de histórias de vida com a 

coleta de Relatos Orais. Primou-se por esta metodologia, pelo fato desta contemplar 

a complexidade deste estudo quanto às informações obtidas. 

As técnicas utilizadas foram as entrevistas gravadas e transcritas. Para as 

entrevistas, foi elaborado um roteiro de perguntas que norteou os depoimentos, a fim 

de responder as perguntas de pesquisa e alcançar os objetivos estabelecidos no 

início deste estudo. 

Foram adotados como critérios principais para eleger o corpo de sujeitos 

participantes da pesquisa, a idade, acima de sessenta e cinco anos, a profissão, 

professora aposentada da Rede Pública de Ensino, e o exercício desta no município, 

no recorte temporal que alcança as décadas de 1940, 1950 e 1960. 

Todas as oito professoras participantes tiveram seus nomes e identidades 

reais preservadas, sendo adotado o critério de nome fictício para quaisquer 

referências aos dados obtidos de seus depoimentos. 

Por meio dos depoimentos transcritos, as concepções de educação da época 

em que as professoras integrantes deste estudo foram alunas e posteriormente de 

quando exerceram a profissão docente, se delinearam como sendo concepções 

extremamente tradicionais. 

Embora no momento de suas práticas escolares já estivesse em pleno vigor o 

Movimento dos Pioneiros, ou da Escola Nova, que primava por uma educação 

descentralizada da figura do professor, com o foco dirigido as reais necessidades do 
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aluno, o cenário educacional no município em questão, manteve-se centrado nas 

práticas e modelos tradicionais de ensino que advinham ainda das concepções 

religiosas de educação. 

O movimento revolucionário da Escola Nova, marco na história da educação 

no Brasil, não chegou ao conhecimento do grupo das professoras entrevistadas. Ao 

questionarmos sobre as mudanças ocorridas na educação, as informações eram 

vagas e imprecisas, denotando desconhecimento parcial e em alguns casos, total 

dos acontecimentos que marcaram a área educacional nas décadas que este estudo 

contempla. 

Vale lembrar, que esta pesquisa buscou apresentar uma história implícita a 

oficial. Certamente nos documentos dos respectivos órgãos representativos da 

educação tanto no município quanto no estado, existem materiais que comprovam 

estes movimentos e mudanças que as professoras afirmaram desconhecer. Porém, 

o que buscamos aqui, é justamente apontar as lacunas existentes entre a história 

oficial documentada e história vivenciada e experienciada da educação no município 

de Camboriú – SC. 

As professoras se lembram de participar de cursos onde lhes eram 

apresentadas mudanças, mas não se recordam se estes tinham relação com o 

Movimento da Escola Nova. 

Salientamos ainda que, tomamos o Movimento da Escola Nova como marco 

para o entendimento das práticas educacionais no período eleito, pelo fato de este 

trazer o movimento da descentralização da figura do professor no processo de 

ensino aprendizagem. Pois, conforme analisamos em SAVIANI, (2005), na revisão 

da literatura, é a partir daí que a concepção de educação tradicional baseada nos 

valores religiosos e morais passa a ser desconstruída. 

E, de acordo com os depoimentos das oito professoras, em suas práticas 

pedagógicas, não se evidenciaram elementos que comprovassem as mudanças 

proferidas no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova16. 

Portanto, este estudo apresentou mais do que fatos devidamente 

contextualizados. Recontou histórias de vida. Experiências vividas que encantam e 

                                                 
16  O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova é um documento elaborado na década de 1930, por 
um grupo de intelectuais, do qual Fernando Azevedo foi o redator signatário. Tinha por objetivo a 
reforma e a renovação da educação brasileira amparada nos fundamentos filosóficos e sociais. 
(Saviani, 2008, p. 41) 
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afetam por seus detalhes buscados no passado recente e reinterpretados a luz do 

momento presente. 

Cada história ressignificada trouxe em si imagens da história da educação do 

município de Camboriú, no momento inicial de sua instituição e regularização. Até 

que estas mulheres, alunas das primeiras escolas instituídas no município, 

iniciassem o ofício de ser professoras, os docentes que aqui trabalharam, vinham de 

outras cidades, ou mesmo haviam feito sua formação em outros municípios. Daí a 

vontade de conhecer como foram formados os primeiros professores da cidade. 

Com quem e o que eles aprenderam. De que forma lhes eram transmitidos os 

conhecimentos necessários para o exercício da profissão. 

Relembro as histórias que me foram contadas por elas, carregadas de 

lembranças e significados. Mulheres guerreiras lutando para definir seu papel no 

grupo social e familiar. Mães e esposas, profissionais e donas de casa, dupla 

jornada? É muito provável que elas nem mesmo conhecessem este termo. Ainda 

algumas delas seguem sendo as mantenedoras do lar. Uma das professoras, na 

época da entrevista, apertou e ajustou seus horários para nos atender, pois estava 

cuidando do esposo doente, e que dela necessitava e exigia atenção integral. 

Outra entrevistada perdeu o único filho e o esposo, mas auxilia na 

subsistência dos netos e bisnetos com os rendimentos advindos de sua 

aposentadoria. Também os acolhe em sua residência onde residem com ela. 

Estas mulheres se permitiram ir além do espaço reservado a elas no contexto 

da sociedade em que viviam. Em vez de permanecerem em suas casas, serem as 

rainhas do lar, quiseram ir além, exercer um ofício, transitar em locais públicos, onde 

apenas ao homem era permitido. Embora para tal feito, tenham muitas vezes 

enfrentado a resistência daqueles que não concordavam com outro papel de 

representação social para a mulher que não o de mãe de família. 

Para as mulheres deste estudo, e todas aquelas que vivenciaram 

experiências similares seja no período contemplado por esta pesquisa, seja na 

atualidade, o trabalho fora de casa, não se constitui apenas em mais labor. Ele se 

configura em última instância na conquista da liberdade, no direito de encontrar um 

espaço onde pudessem ter voz e vez. Onde alguém as valorizasse por outras 

aptidões e competências que não apenas a de cuidar da casa e da família. 

A professora *Luiza, no final do seu depoimento, externa a significação do 

trabalho docente para si. 
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Eu acho que o professor precisa ter paciência, gostar de criança, acho 
também que tem que ter um professor pra ensinar, senão quem quer 
aprender, vai aprender de que jeito. Se eu pudesse gostaria de voltar a 
lecionar... muitas vezes, a noite, eu fico lembrando e penso que bom que 
seria se eu pudesse voltar a lecionar, lembro das crianças, do pátio da 
escola, sinto até o cheiro... mas as minhas vistas não me ajudam mais, 
também não tenho muito estudo e hoje tudo está muito diferente... mas eu 
acho que os professores deveriam ter mais paciência, conversar mais com 
os alunos, aconselhar, porque se levar tudo a ferro e fogo não se consegue 
nada.(*Luiza, p. 10)  

 
 

No relato da professora, a intensidade com que foi experienciada a docência, 

se reflete no desejo de retornar ao espaço escolar. Embora no momento da 

entrevista, tenhamos encontrado esta professora com sérios problemas de saúde, 

ao falarmos de que se tratava o trabalho, fez questão de participar do estudo, 

atendendo-nos em seu quarto, acostada em sua cama. Ao concluirmos a entrevista, 

que durou aproximadamente quatro horas, na qual fizemos apenas um pequeno 

intervalo para que ela fosse medicada e alimentada por uma das filhas, a professora 

*Luiza nos disse: “Mas já acabou? Passou tão rápido né? Vocês não querem 

retornar outro dia?”. 

Lembrei – me de Monteiro Lobato, no livro As Mémórias da Emília em que 

define a vida como um vagalume17. As experiências destas mulheres professoras 

passaram em suas vidas tão rápido como um piscar de olhos, como o piscar da luz 

dos vagalumes. Dedicaram uma vida inteira a docência, e, ao chegar ao ápice de 

suas trajetórias, encontram-se órfãs de suas identidades docentes. 

E relembro da minha própria história. Também mulher, mãe, esposa, 

professora, e, ainda atuando na educação com o anseio de contribuir para um 

ensino de qualidade. E que qualidades são estas, me pergunto. 

Ao concluir este trabalho, pelo menos uma sinalização de resposta ou de 

caminho para continuar a pesquisa desponta. Apresenta-se cada vez mais 

transparente a representação de que as mulheres deste estudo, que saíram da 

condição de serem donas de casa, e elegeram a profissão docente como carreira de 

trabalho, significam e entendem esta tarefa como um meio de subsistência e busca 

                                                 
17 No livro As Memórias de Emília, Monteiro Lobato significa a vida como o pisca pisca do vagalume, 
dizendo que a vida é como um piscar. O sujeito nasce, cresce, vivencia experiências e morre. 
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da liberdade do lar, compreendendo que a mesma função, ou papel representativo 

de seu gênero exercido no grupo familiar, deveria ser transposto para a sala de aula. 

 Ao confrontar esta realidade reconstituída ao final deste estudo com a 

atualidade, percebo os docentes em exercício, no caso específico da realidade em 

que me encontro inserida, a Rede Municipal de Ensino de Camboriú – SC, num 

quadro de representação não muito distinto das docentes que integraram esta 

pesquisa. As mulheres continuam deixando suas famílias para exercer a profissão 

docente. E agora chegam à universidade, espaço que para as professoras 

entrevistadas era parte de uma realidade muito distante, apenas duas delas 

chegaram a cursar a graduação em pedagogia. Porém, o diploma de graduação não 

é sinônimo de progressos na área educacional. O município de Camboriú – SC é 

mais um dos que tem o IDEB abaixo da meta proposta pelo MEC18. 

Entendo então, que, aos professores, se faz necessário ampliar o olhar e 

perceber que a educação depende de profissionais comprometidos com o ensinar 

dentro de um contingente que contemple as competências necessárias para a 

formação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. Perceber que as 

professoras usam a profissão docente como estratégia para quebrar regras 

implícitas na realidade social e familiar em que estão inseridas, significa visualizar 

que algo de muito peculiar acontece na classe docente e consequentemente no 

sistema educacional da rede pública de ensino desta localidade. E sinalizar para 

este problema, é também contribuir para o registro da história educacional e da 

identidade docente deste município. 

Portanto, esta pesquisa, além de alcançar os objetivos estabelecidos e 

responder as perguntas propostas, a luz do ideário das práticas escolares vigentes 

no recorte temporal especificado, descortinou uma um quadro representativo da 

profissão docente na realidade local. Mas mesmo com o preenchimento de muitas 

lacunas que me angustiavam, como por exemplo, o reconhecimento das 

concepções de educação vigentes na prática do ideário escolar no início da história 

                                                 
18 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 pelo MEC (Ministério 
da Educação) para medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino do Brasil. O indicador 
é calculado com base no desempenho do estudante em avaliações do Inep e em taxas de aprovação. 
O índice é medido a cada dois anos e o objetivo é que o país, a partir do alcance das metas 
municipais e estaduais, tenha nota 6 em 2022 – correspondente à qualidade do ensino em países 
desenvolvidos. No ano de 2009, o município de Camboriú – SC alcançou o índice 4.7. 
Dados disponíveis no site do MEC: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=336 
Acesso em 10/11/2010.  
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da educação regular no município de Camboriú – SC, outras lacunas se abrem em 

meu pensamento. Do encontro de respostas, sempre advém outros 

questionamentos. 

Ao contrário do que pensava ao início da trajetória do mestrado, este marco 

da conclusão da dissertação não significa para mim o fim das angústias que se 

traduziram na pesquisa desenvolvida. Elas apenas mudaram de nome, 

transformaram-se em outras. Ao descortinar o cenário da educação no período 

inicial, outras variantes surgem dando pistas e dados que outra vez se traduzem em 

desconforto. Estarão as respostas em outro trabalho? Não sei, apenas deixo aqui a 

minha contribuição para o rompimento de representações cristalizadas ao mesmo 

tempo em que tento reconstruir, por meio dos registros das entrevistas novas 

representações.  
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QUESTÃO SUJEITO 01 SUJEITO 02 SUJEITO 03 SUJEITO 04 SUJEITO 05 SUJEITO 06 SUJEITO 07 SUJEITO 08 

Questão 01: 
Qual a sua 
formação? 
Nível de 
estudos. 
 
 

Até a 4ª série 
fundamental 
comum. 
(p. 3) 

Estudei até a 4ª 
série e mais 
dois anos do 
complementar. 
(p. 3) 

Estudei até a 3ª 
série na Escola 
de Canto da 
Praia, 
atualmente 
onde hoje está 
situada as 
Casas da 
Água. Depois a 
4ª série fiz no 
José Arantes. 
(p. 3) 

Tenho o Grau 
Superior, fiz 
Pedagogia na 
Univali, antiga 
Fepevi, com 
especialização 
em Gestão 
Escolar. (p. 3) 

Estudei até a 
quarta série e 
depois logo em 
seguida eu fiz o 
complementar 
que eram de 
dois anos, 
neste curso 
tínhamos aula 
de francês. 
(p. 3) 

Curso Superior, 
PEDAGOGIA, 
na 
Universidade 
ACE – 
ASSOCIAÇÃO 
CATARINENS
E DE ENSINO, 
antiga ACE, no 
ano de 1980. 
(p. 3) 

Estudei até a 4ª 
série e mais 
dois anos do 
complementar. 
(p. 3) 
 

Até a 4ª série, 
estudei no José 
Arantes. 
(p. 3) 

Questão 02: 
Lembra-se do 
nome das 
professoras 
do primário? 
Dentre as 
suas 
professoras, 
qual lhe 
marcou mais? 
Fale um 
pouco a 
respeito dela. 
 

Eu vou colocar 
alguma 
qualidade na 
Dona Zoê. Era 
muito brava, 
era má, era 
ruim, era 
exaltada! O dia 
em que ela 
vestia um 
casaco preto... 
Mas era uma 
senhora 
professora! (p. 
3) 

Minha primeira 
professora foi 
Amélia Maria 
Cabral, ela 
lecionou para 
mim os três 
anos do 
primário, a 
minha turma 
era 
multisseriada. 
Ela foi a que 
mais marcou, 
aprendi muita 
coisa boa com 
ela, até 
bordado, raiz 
quadrada, 
ofício, tudo 
aprendíamos 
com ela, 
quando fiz o 
complementar, 
ficava surpresa 

A primeira 
professora 
chamava-se 
Regina Vieira 
[...]. A 
professora 
Regina era 
negra, mas 
marcou muito 
porque eu tinha 
medo de ir 
sozinha pra 
escola, ficava 
longe e eu 
tinha de ir 
caminhando, 
gostava dela 
porque ela me 
acalentava 
quando eu 
chegava na 
escola 
chorando. 
Também ela 

A professora 
Terezinha era 
muito meiga, 
parecia uma 
galinha com os 
pintinhos, 
porém a minha 
disciplina, que 
foi 
importantíssim
a na minha 
formação, devo 
a Dona Nímia, 
ela impunha 
um grande 
respeito e 
ordem. (p. 3) 

A Dona Natália 
foi minha 
professora no 
complementar. 
A Natália foi a 
que mais 
marcou, a 
Dona Judite 
era muito 
rigorosa, era 
brava, fazia 
trabalharmos 
até os 
domingos, mas 
a Dona Natália 
era muito 
amorosa era 
muito fina 
muito educada, 
e estas coisas 
atraiam a 
gente, pois 
éramos 
pequenos. O 

A primeira foi a 
Dona Leonor 
Reis, depois a 
Julieta Pereira, 
a Eli Pereira 
Linhares e a Eli 
García Zuchi. A 
que mais me 
marcou foi a 
professora 
Leonor, ela 
ensinava muito 
bem, tinha 
paciência para 
ensinar, era 
muito boa. 
(p. 3) 

A professora 
da primeira 
série chamava-
se Tarcilia 
Pereira, ela 
lecionava em 
sua residência 
embora fosse 
contratada pelo 
governo do 
estado. [...]. A 
professora da 
primeira série 
era mais amiga 
tinha mais jeito 
pra lidar com 
as crianças. 
Ela também 
vivia na mesma 
localidade 
nossa. (p. 3) 
 

Elas eram 
normalistas, 
[...], a da 
segunda série 
era a Rute [...]. 
Eu gostava 
muito da 
professora 
Rute, ela era 
carinhosa, 
beijava, 
brincava, 
cuidava de 
todos. Quando 
algum aluno 
não sabia 
alguma coisa, 
ou não havia 
aprendido 
direito, ela 
voltava e 
ensinava tudo 
novamente. Ela 
dizia que as 
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porque muita 
coisa que me 
ensinavam eu 
havia 
aprendido 
antes com ela. 
(p. 3) 

me incentivou a 
continuar os 
meus estudos, 
chegou até a 
conversar com 
os meus pais. 
(p. 3) 

que eu me 
lembro é que 
ela era muito 
boa, eu tinha 
muita 
dificuldade em 
matemática, e 
ela tinha muita 
paciência para 
me ajudar. 
(p. 3) 

crianças não 
precisavam ter 
medo, pois ela 
estava ali para 
ajudar. Ela só 
não gostava 
que colasse. 
(p. 3) 

Questão 03: 
Narre, se 
possível, uma 
semana ou 
um dia de 
aula, como 
era a rotina, 
etc. 
 

A aula 
começava às 
oito horas, 
tinha o recreio 
era grande era 
de meia hora, 
eu levava o 
lanche de casa, 
na escola não 
tinha lanche. 
Eu sempre 
comprava um 
pãozinho 
fresco na 
venda da dona 
Mariazinha. Aí 
pra entrar na 
sala, batia um 
sino de ferro 
três vezes, 
primeiro sinal 
tinha que ficar 
alerta, segundo 
sinal formar a 
fila, no terceiro 
íamos pra sala. 
O primeiro era 

Fazia muito 
frio, a minha 
professora 
morava ao lado 
da escola, 
quando 
chegávamos 
de manhã, a 
mãe da 
professora, 
lavava nossos 
pés com água 
morninha, ela 
dizia que 
estávamos 
muito 
resfriadas. Nós 
formávamos a 
fila, ninguém 
conversava, 
havia muito 
respeito 
quando a 
professora 
chegava. Aí 
fazíamos uma 
oração em pé, 

Saía de minha 
casa as 12:00h 
para chegar 
antes das 
13:00h na 
escola, horário 
em que 
começava a 
aula. Na escola 
nunca brinquei 
muito com 
outras 
crianças, era 
acostumada 
sozinha, 
formava fila 
pelo tamanho e 
tomava a 
distância na 
lateral também, 
sem dar um 
pio. Na sala 
fazíamos 
oração ou do 
anjo da guarda 
e no final a do 
pai nosso. A 

Na casa de 
meus pais era 
proibido se 
queixar de 
professor, a 
aula começava 
às 08 horas, 
brincávamos 
antes, aos 
sábados tinha 
homenagem à 
bandeira e as 
segundas 
feiras 
cantávamos os 
hinos. Quando 
era com a 
Terezinha 
rezávamos, ela 
elogiava cada 
um de nós e 
depois fazia 
vistoria para 
ver se 
estávamos 
higienizados. 
Tinha um 

Eu chegava na 
escola sempre 
antes do sinal, 
as sete e trinta 
iniciava a aula. 
Tocava a 
sineta e 
formávamos a 
fila, tomávamos 
a distância, e 
seguíamos 
para a sala 
todos em 
silêncio. As 
filas eram 
separadas, 
meninos e 
meninas. Nos 
sábados 
fazíamos 
asteamento à 
bandeira. 
Depois a 
professora 
rezava uma 
oração, 
geralmente o 

Lembro de um 
dia em que fui 
a aula na 
primeira série e 
que terminei as 
atividades e 
deitei no 
banco, os 
outros alunos 
chamaram a 
professora e 
mostraram eu 
deitada. Mas a 
professora não 
disse nada, 
agora teve uma 
vez que eu 
cheguei 
atrasada, fiquei 
cinco minutos 
de joelhos no 
milho. Os meus 
pais 
concordavam 
com os 
castigos, 
porque o 

Quando 
chegávamos 
na escola, 
brincávamos, 
pois batia a 
sineta, 
fazíamos 
homenagem a 
bandeira e 
após 
entrávamos na 
sala em fila e 
não podia 
conversar. 
Eram carteiras 
para cinco 
alunos, e não 
se fazia 
oração, apenas 
a chamada. Os 
alunos não 
costumavam 
faltar às aulas, 
não lembro se 
já tinha 
uniforme na 
primeira série, 

A gente 
chegava de 
manhã fazia a 
fila para entrar 
quando tocava 
o sino. Na sala, 
a professora 
fazia uma 
oração, depois 
a gente fazia 
as atividades. 
Tinha dias que 
era no livro de 
leitura. Depois 
na hora do 
recreio a gente 
brincava as 
meninas 
separadas dos 
meninos. 
Quando tocava 
o sino a gente 
fazia a fila de 
novo. Ninguém 
falava, a gente 
ia em silêncio 
pra sala. Aí a 
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para ir ao 
banheiro, tomar 
água, dava 
tempo, o 
segundo já 
estava de 
prontidão, o 
terceiro batia o 
sinal ia pra 
sala. Ia 
marchando, 
marchando até 
chegar na sala, 
antes de entrar 
cantava o hino 
nacional, se 
asteava a 
bandeira. E 
sempre era os 
meninos. Era 
sempre o 
homem, o 
homem tinha 
todo o poderio, 
como ainda é 
hoje até pela 
bíblia. As aulas 
eram de 
segunda a 
sábado. Aí o 
professor 
levava os seus 
alunos pra 
sala. Antes de 
tudo era a ave 
maria, ela abria 
o livro da 
chamada, fazia 

depois 
sentávamos 
com os braços 
cruzados, e ela 
fazia a 
chamada no 
começo da 
aula e no 
recreio. O 
recreio era de 
30 minutos. 
Brincávamos 
de “CIRANDA 
CIRANDINHA”, 
também de 
“QUE LINDA 
BONECA”, “A 
CANOA 
VIROU”, etc. 
Os meninos 
gostavam de 
brincar de 
peteca e 
usavam 
baguinhas de 
garapuvu para 
jogar quilicas. 
Antes do 
recreio 
tínhamos 
português e 
aritmética e 
depois do 
recreio, história 
e geografia. 
Aos sábados 
tínhamos aula 
e asteava-se a 

professora 
fazia a 
chamada. 
Ninguém 
costumava 
faltar, exceto 
por doença ou 
chuva. 
Começamos 
com a lousa e 
logo depois 
começou o 
caderno. No 
início 
levávamos o 
tinteiro, depois 
a escola tinha. 
Depois da 
chamada 
fazíamos a 
correção dos 
deveres no 
quadro. Quem 
não sabia ia 
mais ao 
quadro. Os 
alunos que 
sabiam mais 
ajudavam 
aqueles que 
sabiam menos. 
A aritmética era 
no caderno 
quadriculado, 
fazíamos a 
margem com 
lápis vermelho. 
Mesmo que 

cartaz muito 
lindo para 
comemorar os 
aniversários, as 
meninas era 
uma menininha 
e os meninos 
eram uns 
menininhos. Os 
nossos 
números 
sempre 
ganhavam nas 
apresentações. 
Sempre eram 
as 
apresentações 
mais bonitas. A 
hora da 
caligrafia era 
solene, as 
frases que 
começavam no 
caderno 
sempre tinham 
um cunho 
moral, 
lembrando o 
civismo e 
patriotismo 
brasileiro. 
Éramos 
alfabetizados 
através de 
fábulas, 
usando a 
imaginação. 
Depois 

santo anjo, e 
começávamos 
as atividades. 
Sentávamos 
duas meninas 
em cada 
carteira. 
Usávamos 
caneta de pau 
com a peninha, 
um tinteiro de 
vidro que ficava 
em um espaço 
embutido na 
própria carteira, 
quando 
acabava, a 
professora 
pedia a um dos 
alunos para 
buscar na 
biblioteca, 
então vinha a 
servente com 
um vidro e 
repunha. 
Ficavam no 
armário os 
quatro 
cadernos e 
mais o livro de 
leitura. A 
tomada de 
leitura era 
sempre após o 
recreio. O 
recreio era de 
30 minutos, as 

professor era a 
autoridade 
maior dentro da 
sala de aula. 
Também se 
usava a 
palmatória, a 
régua. Às 
vezes nos 
faziam limpar a 
sala, escrever 
cem vezes no 
caderno que 
não faria mais 
aquela má 
ação. As 
Festas Cívicas 
eram muito 
importantes, 
todos os 
familiares e 
autoridades 
escolares 
compareciam e 
prestigiavam 
estes eventos. 
No começo da 
aula, as 
professoras 
brincavam com 
os alunos de 
cantigas de 
roda. Os 
alunos podiam 
levar 
brinquedos de 
casa, 
brinquedos que 

já no Grupo, 
tínhamos que 
usar uniforme e 
se não usasse 
não entrava na 
aula. No 
começo era 
com lousa, no 
grupo já 
tínhamos que 
comprar o 
caderno. A 
professora 
começava 
ensinando as 
vogais e depois 
ia para as 
consoantes, ela 
escrevia no 
quadro e nós 
tínhamos que 
copiar e apagar 
depois da 
lousa. Os 
números e as 
operações 
matemáticas 
ela apenas 
fazia no 
quadro. O 
recreio era de 
30 minutos e 
nós 
brincávamos 
de ovo choco e 
Nico. No Grupo 
também 
brincávamos 

gente fazia 
mais um pouco 
de atividade e 
esperava bater 
o sinal. (p.3) 
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a chamada no 
início e da aula 
e depois do 
recreio, caso o 
aluno saísse 
mais cedo por 
qualquer coisa. 
Aí depois... 
agora vamos 
trabalhar, quem 
era da lousa 
puxava a lousa 
pra cima da 
carteira. Os 
feriados, 
tínhamos de 
saber todos. 
Até os da 
república 
antiga. Se a 
criança já sabia 
ler tinha aquele 
caderninho 
fino. A primeira 
hora na sala 
era Artmética. 
Aí a dona Zoê 
chamava os 
repetentes e 
mandava ler, aí 
se não 
soubesse, ela 
pegava aquela 
régua e batia 
na bunda dos 
meninos 
repetentes (p. 
4). 

bandeira. (p. 3) 
 
 

alguém tivesse 
dúvidas 
ninguém 
ousava 
perguntar. 
Porque a 
autoridade era 
muito forte. 
Fazíamos 
muita cópia 
para treinar a 
letra, não se 
colocava 
quaisquer 
acentos sem 
terminar a 
palavra 
primeiro. No 
recreio cada 
um levava o 
seu lanche de 
casa, eu levava 
amendoim 
torrado, 
banana, 
bolinho de 
frigideira e 
trocava os 
bolinhos por 
fatias de pão 
com uma 
amiga de 
origem alemã. 
No pão dela, 
tinha banha de 
porco e açúcar. 
E no recreio 
brincávamos 

tínhamos o 
recreio onde 
primeiro 
tomávamos 
água e depois 
a sopa. Na 
escola também 
tomávamos o 
remédio de 
vermes uma 
vez por ano. O 
remédio para 
piolho era 
colocado uma 
vez por 
semana. As 
professoras 
pediam para 
levar palitos, 
pedras, 
sementes entre 
outros para 
aprendermos a 
contar. A 
professora é 
que encapava 
os nossos 
cadernos. (p.3) 

 
 

professoras 
desciam para 
ficar cuidando 
das crianças. 
Brincávamos 
de roda, 
ciranda 
cirandinha, ovo 
choco, e 
fazíamos uma 
bola de papel. 
Antes de voltar 
para a sala, 
íamos ao 
banheiro e 
tomávamos 
água. No final 
da aula, a 
professora 
acompanhava 
os alunos até o 
portão porque 
a rua da frente 
da escola, dava 
acesso a 
Florianópolis, 
então as 
professoras 
recomendavam 
muito que 
tomássemos 
cuidado com 
tudo. (p. 3) 
 

eles mesmos 
confeccionava
m como 
bonecas de 
milho, 
carretéis, pião, 
carrinhos. 
Formava-se a 
fila, tomava a 
distância, 
depois íamos 
para a sala 
cantando 
alguma música. 
Nos sábados 
cantava-se o 
Hino Nacional 
na homenagem 
cívica. O 
lanche era 
doado pelas 
próprias 
famílias das 
crianças, o 
arroz, o feijão e 
aí então 
alguma mãe 
cozinhava. 
(p.3) 
 

todos juntos. 
(p. 3) 
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 de ovo choco, 

Nico (pega-
pega), passa 
anel na sala. O 
banheiro, cada 
aluno sabia 
que o horário 
de ir era na 
hora do recreio, 
alguns 
esqueciam de 
ir e ficavam 
com medo de 
pedir e faziam 
xixi nas calças. 
A própria 
criança sabia 
que tinha de 
respeitar a 
regra, então 
muitas vezes 
não pedia só 
por medo da 
professora, 
mas também 
porque tinha 
vergonha de 
admitir na 
frente dos 
colegas que 
havia 
descumprido a 
regra. No final 
da aula a 
professora 
fazia uma 
oração e nunca 
íamos pra casa 
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sem deveres. 
Os deveres 
eram cópias do 
livro, fiel com 
ponto de 
interrogação, 
exclamação e 
com letra 
bonita. E se 
tinha algum 
erro, o aluno 
tinha de 
escrever 
muitas vezes a 
palavra até 
aprender. (p.3) 

Questão 04: 
Qual a 
profissão de 
seus pais? 
Qual era o 
nível de 
escolaridade 
deles? 
 
 
 

Meu pai era 
guarda de linha 
da companhia 
de telégrafos e 
minha mãe 
ficava em casa, 
cuidava da 
casa, não era 
letrada. Meu 
pai fazia os 
reparos nos 
postes de ferro 
da companhia. 
Meu pai fez 
escola paga, a 
mãe dele 
pagava um mil 
réis por mês 
para ele ter 
aulas. Ele 
estudou um 
pouco com o 

Meus pais 
eram 
agricultores, 
plantadores de 
arroz e tinham 
engenho de 
cana de açúcar 
e de farinha. O 
meu pai era 
alfabetizado, 
sabia muita 
coisa era muito 
inteligente, mas 
minha mãe só 
aprendeu a ler 
mais tarde, 
porque meus 
avós achavam 
que as 
meninas 
aprenderiam a 
escrever para 

Meu pai fazia 
frete com 
carroça, ele 
levava lenha, 
arroz, café de 
madrugada 
para Itajaí. 
Estes 
mantimentos 
ele vendia. A 
lenha era 
vendida para 
as madames, 
as mulheres da 
alta sociedade. 
A minha mãe 
ficava cuidando 
da casa, pois 
éramos em 03 
irmãos, dois 
rapazes e eu. 
Ela não 

Meu pai era 
industrial, 
lidava com 
café, tinha o 
primário que 
equivalia a um 
ginásio. E 
minha mãe era 
funcionária 
pública no 
ministério da 
agricultura, 
tinha o nível 
primário. Neste 
tempo para 
estudar mais 
só se fosse 
para outra 
cidade como 
Itajaí, 
Blumenau ou 
Florianópolis. 

O meu pai era 
AGENTE DE 
ESTATÍSTICA, 
seria o nosso 
IBGE de hoje, 
embora fosse 
mais simples, 
fazia todas as 
anotações e 
registros na 
área rural ele 
fazia para a 
prefeitura, todo 
o registro de 
quantas 
pessoas, 
famílias, etc. 
Meu pai foi 
alfabetizado 
por professor 
particular. Não 
se costumava 

Meus pais 
eram 
agricultores. A 
minha mãe fez 
a 4ª série, que 
na época 
equivalia ao 
ginásio, e o 
meu pai era 
analfabeto e 
nós quando 
entramos na 
escola o 
ensinamos a 
fazer o nome. 
(p. 4) 
 
 

Meus pais 
eram 
agricultores, 
nós éramos em 
14 irmãos, mas 
06 faleceram 
antes de eu 
nascer. Eu era 
a terceira antes 
da mais nova. 
Os dois eram 
analfabetos. No 
tempo deles 
não havia 
escola gratuita, 
apenas 
professores 
que cobravam 
para alfabetizar 
crianças e 
adultos. (p. 3) 
 

Meus pais 
eram 
agricultores. Os 
dois não eram 
alfabetizados 
porque na 
época deles 
não tinha 
escola pública 
em Camboriú. 
Apenas o 
senhor 
Joaquim 
Magalhães 
dava aula em 
algumas casas. 
Mas o meu pai 
sabia de cor as 
contas de 
matemática. (p. 
3) 
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Joaquim 
Magalhães, 
porque a minha 
avó enviou, 
sabes... o 
Joaquim foi sim 
o primeiro 
professor em 
Camboriú. (p.6) 
 

mandar cartas 
para o 
namorado. Mas 
como meu avô 
precisava de 
alguém que 
soubesse ler 
para auxiliá-lo 
na época de 
colheita, 
mandou uma 
das irmãs de 
minha mãe 
para a escola, 
e naquele 
tempo o be a 
BA era cantado 
(SOLETRADO) 
na escola, 
então a minha 
mãe ficava 
esperando a 
irmã e ouvia a 
recitação do be 
a BA, assim ela 
aprendeu a ler. 
Depois ela 
gostava muito 
de ler a bíblia. 
(p.4) 
 

estudou porque 
o pai dela, meu 
avô não 
deixava já meu 
pai sabia ler e 
escrever 
porque meu 
avô paterno 
pagava um 
professor que 
ia em sua casa 
ensinar o meu 
pai. Ele era 
uma pessoa 
muito instruída 
e na época 
dele não era 
por série era 
por 
aprendizado, 
quanto mais 
aprendia mais 
instrução ia 
recebendo. 
(p.4) 
 
 

(p.4) 
 
 

frequentar 
muito a escola 
naquela época. 
Ele também foi 
professor 
particular, ele 
era muito 
exigente, 
olhava as 
unhas, o nariz, 
as orelhas, o 
pescoço, para 
que não 
chegássemos à 
escola e a 
professora 
reclamasse de 
alguma coisa. 
A minha mãe 
era do lar, mas 
também era 
alfabetizada, se 
alfabetizou na 
escola. Meu pai 
ajudava muito 
nas contas de 
matemática, 
ele tocava 
órgão e fazia 
peças de teatro 
para ajudar a 
igreja. Minha 
mãe fazia 
comidas 
gostosas, era 
um pouco triste 
porque perdeu 
um irmão que 
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tinha câncer, 
era o único 
irmão que ela 
tinha. Era tão 
bom na casa 
da Onélia tinha 
aquela mesa 
comprida, 
todos sentados 
a mesa 
conversando e 
tomando café. 
(p. 4) 

Questão 05: 
Comente 
como foi a 
sua infância 
na 
comunidade 
onde você 
residia. 

Olha eu 
brincava muito 
sozinha, só 
brincava com 
outras 
coleguinhas 
quando ia a 
escola. Eu 
gostava de 
brincar de 
bonecas, mas 
não tínhamos. 
Eu queria muito 
uma boneca 
destas que 
vendiam na 
venda. Até que 
um dia o meu 
pai trouxe a tal 
bonequinha, 
ainda tenho 
ela, vou 
mostrar a 
vocês. 
Também 

Aos domingos 
íamos visitar 
alguma família 
e aí 
brincávamos 
de 
bonequinhas 
de pano, tinha 
uma senhora 
que fazia e 
minha mãe 
encomendava 
para nós. A 
nossa casa 
sempre foi 
muito 
frequentada, 
porque meus 
irmãos tinham 
vários 
instrumentos 
musicais, então 
quando o meu 
irmão Gino 
começava a 

Minha infância 
era muito difícil, 
minha 
brincadeira era 
ver o beija-flor, 
observá-lo era 
meu 
passatempo. 
Brincava com 
boneca de 
pano. Minha tia 
morava em 
Blumenau e 
trazia meia fina 
e com esta 
fazíamos a 
boneca. Às 
vezes ganhava 
uma loucinha 
de barro que 
meu pai trazia 
de Itajaí. Os 
meus irmãos 
amarravam 
sabuguinhos 

Eu nasci na 
localidade dos 
Morretes e 
vivemos aí até 
eu completar 
04 anos. Lá 
brincávamos 
de boneca de 
sabugo de 
milho, pegava 
o ovo de 
passarinho 
furava para 
tirar a clara e a 
gema e 
pintávamos 
para pendurar 
nas árvores na 
época de natal, 
brincava de 
modelista, 
gostava de alta 
costura. 
Fazíamos as 
fantasias de 

Brincávamos 
de casinha na 
casa de minha 
amiga Onélia, 
nós fazíamos 
nossos cachos 
no cabelo de 
folha de 
bananeira, 
fazíamos a 
casinha e 
levávamos as 
coisas para 
fazer 
comidinha. 
Minha mãe 
fazia 
bonequinhas 
com retalhos 
para 
brincarmos. 
Também 
andávamos de 
carro de boi. A 
tardinha íamos 

Na minha 
localidade, 
morávamos na 
lavoura, era 
muito divertido, 
de tudo nós 
brincávamos, 
de boneca, de 
casinha, 
tínhamos 
panelinhas, 
fazíamos 
comidinha, 
chamávamos 
nossas amigas, 
subíamos em 
árvores, 
brincava de 
tapete 
(amarelinha), 
passa anel, 
bandeira 
batida, mata-
mata, ovo 
choco, pula 

Brincávamos 
de casinha, 
fazíamos 
bruxinha de 
pano, 
brincávamos 
uns com os 
outros de 
muitas coisas, 
ah... também 
de casinha, de 
ovo choco, de 
nico... (p. 4) 
 

Eu estudava 
pela manhã e 
quando voltava 
da escola, já 
ficava na casa 
de uma família 
onde cuidava 
de uma 
menina, a 
Sônia, de três 
anos de idade. 
Os deveres eu 
fazia a noite 
quando eu 
chegava em 
casa. A gente 
brincava de 
casinha. A 
gente fazia 
panelinha e 
chaleirinha de 
laranja. Ah, a 
gente pulava 
corda, andava 
de perna de 
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gostava muito 
de ler, ler era 
minha paixão, 
e rabiscar nas 
paredes, fazer 
desenhos, 
estas coisas. 
(p. 6) 
 

tocar, eu e 
minha irmã 
Maria 
começávamos 
a dançar, 
adorávamos 
dançar. Depois 
brincávamos 
de peteca, de 
ronda, de 
queimei, de 
professora e eu 
sempre queria 
ser a 
professora. 
Nós tínhamos 
um pasto muito 
grande, então 
nós fugíamos 
de minha mãe 
e brincávamos 
de trapezista 
em um galho 
de uma 
figueira, até 
que um dia 
meu irmão 
descobriu e me 
deu uma 
chicotada 
porque subir 
em árvores não 
era brincadeira 
de menina. 
Vestidos eram 
sempre abaixo 
dos joelhos. 
Sobre mulher 

para brincar de 
boizinhos. 
Também com 
tampa de lata 
de leite e cabo 
de vassoura, 
faziam 
carrinhos. 
Brincar meus 
pais não 
brincavam 
conosco, mas 
nos ajudavam 
nos deveres, 
corrigiam se 
estava errado. 
Época de 
Páscoa, tinha a 
farra do boi, eu 
tinha medo de 
ir pra escola e 
cruzar com 
algum boi solto 
na estrada. 
Tínhamos 
medo de tudo. 
(p. 4) 

folha de café 
com espinhos 
de laranjeiras, 
as saias 
ficavam lindas. 
Também 
fazíamos colar 
da flor boa 
noite. Já meus 
irmãos 
brincavam de 
caminhãozinho 
porque meus 
pais 
compravam. 
Eles adoravam 
fazer ponte no 
barro, criavam 
engenharias 
para brincar. 
Depois logo 
foram para o 
internato. (p. 4) 
 

para a casa de 
minha tia Gerci, 
meu irmão me 
levava até lá 
nos ombros, 
ele era muito 
bom. (p. 4) 
 

corda, peteca, 
mula, balanço, 
pata cega, 
balanço nas 
árvores, calha 
no morro com 
folhas de 
coqueiro. Na 
escola 
tínhamos 
competição 
tanto quando 
eu estudava 
quanto quando 
eu lecionei, de 
corrida de 
saco, ovo na 
colher, maçã 
pendurada. (p. 
4) 
 
 

pau, e as 
pernas de pau 
nós mesmos 
que fazíamos, 
pulava tapete 
(amarelinha). 
Vestia sabugo 
de milho pra, 
pra... fazer 
bonecas. Hã... 
nos dias que 
tinha prova na 
escola, a gente 
passava 
primeiro na 
casa paroquial 
e pedia a 
benção para o 
padre Antonio 
Luis Dias. Ele 
abençoava a 
gente e dava 
um santinho 
pra gente pôr 
embaixo da 
prova. A 
professora 
deixava, 
porque ela 
sabia que era o 
padre que tinha 
dado.(p. 4) 
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grávida, minha 
mãe nunca 
deixava que 
nós 
escutássemos. 
Um dia vi uma 
mulher grávida 
e perguntei a 
minha 
coleguinha o 
que era, ela 
disse que ela 
estava grávida, 
e quando 
cheguei em 
casa perguntei 
a minha mãe, 
ela então não 
deixou mais eu 
brincar com 
aquela 
coleguinha. (p. 
4) 

Questão 06: 
O que levou 
você a 
escolher a 
profissão 
docente? 

Foi assim, eu já 
estava casada 
já tinha o meu 
filho e tudo. 
Nós 
morávamos em 
Taquaras. Em 
julho de 1937, 
a outra 
professora foi 
tirada de lá não 
sei porquê, 
ficaram as 
crianças sem 
professora. Aí 

Eu sempre quis 
ser professora, 
desde 
pequena, no 
dia do sétimo 
dia do 
falecimento do 
papai, quando 
acabou a missa 
veio a sobrinha 
de meu irmão 
pedir ajuda 
para resolver 
alguns 
probleminhas 

Eu estava em 
casa, e a dona 
Joana que era 
diretora, me 
chamou, ela 
era minha 
madrinha de 
crisma e prima 
de meu pai. 
Precisavam de 
uma professora 
e me 
chamaram, 
mas eu ainda 
não tinha 

Acho que eu 
gostava muito 
de mandar, eu 
sempre tinha 
que ser a 
chefe. Mas no 
ginásio, no 
internato, eu 
percebi que 
queria ser 
professora. Eu 
costumava 
ajudar muito as 
irmãs a cuidar 
das salas, 

Quando eu 
tinha 13 anos, 
já me pediam 
para fazer 
substituições, 
se alguma 
professora 
tinha neném, 
então eu ia. E 
assim já fui 
aprendendo a 
lecionar. Já 
com quinze ou 
dezesseis anos 
comecei a dar 

Eu sempre quis 
ser professora, 
sempre falava 
que eu seria 
professora, 
então fiz o 
complementar, 
meus pais 
incentivavam, 
embora fosse 
muito difícil, ia 
pra escola para 
fazer a 
complementaç
ão de pé por 

O pai e a mãe 
diziam que 
tínhamos que 
estudar mas 
não com o 
objetivo de 
uma profissão, 
mas sim 
porque 
precisavam 
aprender. Eu 
gostava muito 
de estudar e de 
ler. E fui a 
única que 

O meu primeiro 
marido não me 
deixou 
trabalhar fora. 
Quando ele 
faleceu e eu 
me casei de 
novo, o outro 
deixou, mas 
meio a contra 
gosto. Eu fui 
convidada pela 
professora 
Dalila, pois na 
escola tinha 60 
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o senhor 
Tomáz, este tio 
do meu marido, 
achou por bem 
conversar com 
o meu marido 
se eu aceitava 
a vaga para 
lecionar em 
Taquaras. Se 
eu aceitasse 
ele ia falar com 
o Flávio Vieira, 
que era o 
prefeito e muito 
seu colega e 
tal. Aí eu 
respondi que 
eu achava que 
era muito 
calma, tinha 
muita 
paciência, mas 
que também 
tinha as minhas 
falhas. Então o 
senhor Tomáz 
me disse, 
agora o que 
rapaz pequeno 
precisa é de 
chicote. Mas eu 
disse, olha eu 
nunca levei 
chicotada na 
escola então 
também não 
vou querer usar 

de matemática, 
então meu 
irmão não tinha 
tempo para 
ajudá-la e eu 
comecei a 
ajudar, o padre 
Antonio chegou 
e perguntou se 
eu sabia fazer 
aquelas contas 
e eu respondi 
que eram 
problemas que 
eu havia 
aprendido no 
segundo ano. 
Então ele me 
levou no Grupo 
Escolar José 
Arantes e me 
apresentou ao 
Diretor Mario 
Goeldner, e ele 
me perguntou 
se eu tinha 
coragem, então 
ele viu que eu 
tinha boa 
vontade, e me 
mandou avisar 
as famílias que 
as aulas que 
estavam 
suspensas por 
conta da 
enfermidade da 
professora, 

dezoito anos 
completos, 
então não 
recebi pelos 16 
dias que 
faltavam para 
eu completar 
dezoito anos. 
Eu não gostava 
de estudar, ia 
para escola 
porque o pai 
mandava e 
quando me 
chamaram foi 
um acaso. Mas 
quando aceitei, 
eu passei a 
noite treinando 
como eu iria 
fazer, como me 
apresentar, 
como dar a 
aula, passei a 
noite em claro 
preocupada. (p. 
5) 
 

encapar os 
cadernos, 
então fui 
pegando o 
gosto pela 
coisa. A Irmã 
Hidburga 
despertou em 
mim o dom 
artístico, hoje 
gosto de 
desenhar e 
pintar por 
causa dela. No 
dia em que 
Getúlio Vargas 
se suicidou, 
24/08/1954, 
minha mãe me 
ligou e 
perguntou se 
estava tudo 
bem, respondi 
que estava 
cansada e 
queria fazer 
como Getúlio. 
A Irmã 
Hidburga me 
deixou de 
castigo 
limpando os 
armários do 
refeitório 
porque eu 
queria me 
suicidar como o 
Getúlio e eu 

aula no Grupo. 
A diretora Dona 
Lila, me 
convidou e eu 
aceitei. Depois 
com o tempo 
me tornei 
efetiva. (p. 4) 
 

4km, mais 4km 
para voltar. 
Lavávamos os 
pés em um 
córrego antes 
de chegar na 
escola. Depois 
ia de bicicleta 
até o centro de 
Camboriú, e 
depois 
pegávamos o 
ônibus para ir a 
Itajaí fazer o 
Normal. Era 
muito difícil, no 
inverno 
encarangava 
as mãos, nós 
chorávamos de 
dor, mas era 
preciso 
continuar. Me 
formei no 
complementar 
com 12 anos, e 
quando 
terminei o 
Normal 
Regional, tinha 
18 anos fiz 
substituições e 
depois com 20 
anos comecei a 
dar aula no 
Cerro, dava a 
aula para 04 
séries, dividia o 

terminei os 
estudos. Daí eu 
fui falar com o 
senhor Luis 
Vieira que era 
o Chefe 
Escolar na 
época e ele me 
deu uma vaga 
para trabalhar 
na comunidade 
do Morro do 
Boi no ano de 
1951 e eu tinha 
21 anos. No 
outro ano fui 
lecionar na 
localidade dos 
Macacos e em 
1953 vim dar 
aula no Rio 
Pequeno na 
residência de 
uma senhora 
da 
comunidade. Aí 
tinha 03 salas e 
as turmas eram 
separadas. Em 
1958 a escola 
veio para a 
casa do senhor 
Francisco dos 
Santos. Aí 
tinham 03 
salas, aí a 
primeira série 
era a tarde, e a 

alunos e só 
duas 
professoras. 
Então... a dona 
Dalila Chaves 
queria fazer 
mais uma 
dobrada (dividir 
a turma). Daí 
eu fazia das 
11:00h até as 
duas da tarde, 
e era de 
segunda a 
sábado. Aí 
então eu fiz 
esta 
experiência 
né... e gostei 
tanto que 
nunca mais 
parei. Eu 
comecei 
trabalhando pro 
município mas 
depois passei 
pro estado e 
me aposentei 
pelo estado. (p. 
4) 
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disso com os 
meus alunos. O 
seu Tomáz 
disse, olha 
Dolores, se 
aceitas, então 
eu vou hoje a 
Camboriú e 
falo com o 
Flávio Vieira 
(prefeito), 
porque sei que 
ele irá 
concordar de 
coração. Eu 
disse o senhor 
vá. E eu vou 
lecionar com 
todo o gosto e 
amor as 
crianças, 
depois se eu 
não puder 
continuar vocês 
arrumam outra 
pessoa. (p. 6) 
 

iriam reiniciar 
comigo. Foi na 
mesma escola 
que eu estudei, 
na Laureano 
Pacheco. Eu 
tinha vinte e 
três anos. (p. 4) 
 

não pude vir 
para casa em 
Camboriú 
como as 
minhas colegas 
fizeram. (p. 4) 
 

quadro em 04 
partes, 
passava 
atividades para 
cada série 
separada. Os 
alunos do 4º 
ano 
terminavam me 
ajudavam a 
ensinar os 
alunos das 
outras séries, 
isto foi muito 
bom porque os 
pais traziam os 
seus filhos 
dizendo que ali 
os alunos 
aprendiam 
melhor. Eu 
sempre gostei 
de exigir a letra 
bonita, 
tínhamos 
caderno de 
caligrafia e 
quando não 
tinha, eu fazia 
no quadro para 
eles copiarem. 
(p. 4) 

segunda, 
terceira e 
quarta série era 
de manhã. (p. 
4) 
 
 
 

Questão 07: 
Como a 
educação era 
concebida na 
época em que 
você foi 

Era a lousa, na 
sala tínhamos 
o quadro 
negro, a 
professora 
escrevia, nós 

Os pais 
mandavam as 
crianças para a 
escola para 
aprender a ler 
e escrever e 

Os meus pais 
se 
preocupavam 
com o ensino, 
minha mãe me 
incentivava e 

No tempo em 
que eu era 
aluna, nós 
éramos 
incentivadas a 
aprender a ler, 

Os pais 
punham os 
filhos na escola 
para aprender 
a ler e 
escrever, até 

Meu pai era 
analfabeto mas 
sempre dizia 
que os filhos 
poderiam 
estudar até 

Os pais 
mandavam 
seus filhos para 
a escola para 
aprender a ler 
e a escrever, 

Olha, no meu 
tempo, quer 
dizer, quando 
eu era criança, 
quando eu 
estudava, os 
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aluna? Quais 
métodos os 
professores 
utilizavam? 

copiávamos e 
depois 
tínhamos que 
apagar para 
fazer tudo 
novamente. 
Guardava-se 
tudo na cabeça 
sim. A gente 
aprendia 
mesmo. (p. 7) 
 

aprender a 
fazer o nome, 
eles já sabiam 
que quando 
acabavam a 
escola já 
tinham que ir 
para a roça, 
não tinha muito 
o que eles 
fazerem. Os 
métodos eram 
a cartilha, a 
tabuada. (p. 5) 
 
 

meu pai me 
obrigava a 
estudar. Eles 
diziam vai 
estudar para 
aprender, para 
não ser “cego”. 
Minha mãe 
dizia, estuda 
porque meu pai 
não me deixou 
estudar, mas 
você pode. A 
professora 
usava muita 
cópia, ditado, e 
fazíamos 
pergunta e 
resposta. 
Também tinha 
de falar 
oralmente se 
sabia ou não o 
conteúdo. (p. 5) 
 

depois para ser 
uma boa 
jovem, saber 
os afazeres 
domésticos, 
depois se 
quisesse 
poderia seguir 
uma outra 
profissão. 
Ninguém ia 
para a escola 
pensando em 
ser um médico, 
advogado, 
dentista, 
professor, só 
se estudava 
para 
determinada 
função se você 
soubesse que 
tinha uma 
vocação para 
tal. Quando fiz 
o normal em 
Rio do Sul, 
soube com 
certeza que 
queria lecionar. 
Elas nos 
orientavam, 
que seríamos 
responsáveis 
por cada 
cidadão que irá 
sentar-se na 
sua frente. Nos 

porque mesmo 
que a criança 
quisesse 
continuar os 
estudos, não 
teria onde 
continuar, as 
cidades mais 
próximas para 
continuar 
estudando 
eram Joinville, 
Blumenau, 
Itajaí ou 
Florianópolis. 
Então não 
havia o 
conceito de se 
estudar para se 
ter uma 
profissão. (p. 4) 
 

quando 
quisessem, e 
minha mãe 
também tinha 
uma irmã que 
era professora 
e as vezes ela 
substituía, 
então ela 
incentivava. O 
mais 
importante era 
aprender a ler 
e escrever, 
depois iriam 
trabalhar na 
agricultura, o 
filho ajudava no 
sentido de que 
ajudaria os pais 
na hora da 
colheita de 
fazer os 
cálculos, etc. 
Já na época 
em que eu fui 
professora, os 
pais 
incentivavam 
para pelo 
menos 
estudarem até 
o técnico, 
tínhamos a 
escola agrícola. 
Outras 
profissões já 
era mais difícil, 

não me recordo 
deles dizerem 
que não devia 
bater nas 
crianças. Eu 
via as crianças 
como filhos, 
que eu tinha 
que cuidar, era 
minha 
responsabilidad
e. Tinha um 
programa que 
a gente tinha 
que seguir no 
livro. Cada 
turma recebia 
um tipo de 
aprendizado. 
Eu dividia o 
quadro em 04 
partes e 
passava as 
atividades para 
cada turma. (p. 
4) 
 
 

meus pais não 
diziam pra 
gente que tinha 
que estudar pra 
ter uma 
profissão. Só 
diziam que a 
gente tinha de 
ir pra escola 
pra aprender a 
ler e a 
escrever. Não 
pra ser médico 
essas coisas 
não, nunca 
falavam. (p. 4) 
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domingos, nos 
reuníamos nas 
casas das 
alunas 
externas para 
preparar o 
material 
didático para 
ministrar o 
estágio. (p. 4) 

porque eram 
jovens do 
interior. (p. 4) 
 

Questão 08: 
Houve 
alguma 
mudança 
daquela 
época para o 
tempo em 
que você 
lecionou 
quanto à 
concepção de 
educação e a 
metodologia? 

Houve alguma 
mudança sim, 
aquela cartilha 
do sabiá, já no 
tempo que eu 
fui lecionar já 
tinha mudado. 
Os livros 
depois traziam 
desenhos, 
figuras, antes 
não tinha. 
Agora se ele vê 
uma flor ele já 
diz, mesmo 
que ele não 
saiba ler que é 
uma flor. No 
meu tempo era 
muito ditado e 
cópia, ditado e 
cópia, foi assim 
no tempo em 
que eu estudei 
e uma boa 
parte do tempo 
em que eu 
ensinei 

No tempo que 
eu fui lecionar 
já tinha 
caderno, 
apostila para o 
professor saber 
o que 
precisava 
ensinar para o 
aluno. Se era 
uma aula de 
geografia eu 
passava no 
quadro 
explicava e 
depois pedia 
que eles 
levassem para 
casa, assim 
também com 
português e as 
outras 
matérias. Mas 
a maioria era 
via oral 
mesmo. A 
gente ensinava 
na sala, eles 

Bom. Quando 
eu comecei a 
lecionar ainda 
tinha o livro de 
leitura, tinha o 
livro de 
geografia, 
história e 
ciências 
separados. No 
início era só 
pra os 
professores, 
depois veio 
para os alunos. 
Eu cheguei a 
ter 04 turmas 
numa só sala 
com 52 alunos. 
Aí eu que era a 
professora 
regente, 
desdobrava a 
turma de 
acordo com a 
necessidade, 
se havia mais 
alunos na 

Quando eu 
comecei a 
lecionar em 
Camboriú, 
passei um ano 
sem receber. 
Mas nunca 
faltei ao 
trabalho. Ainda 
permanecia a 
forma de 
pensar que o 
filho tinha que 
estudar pra 
aprender a ler 
e a escrever, 
mas não para 
seguir uma 
profissão, até 
porque não 
havia 
universidades 
próximas para 
os jovens. 
Eram raros os 
casos onde 
algum jovem 
seguia uma 

Não, não... 
Tudo continuou 
como quando 
eu era aluna, o 
respeito, a 
educação, o 
modo de tratar 
as professoras, 
os alunos já 
vinham de casa 
sabendo que 
deviam 
obedecer ao 
professor. O 
professor era 
uma 
autoridade. 
Também o jeito 
de ensinar 
continuou o 
mesmo. (p. 5) 
 
 

Não houve 
muita mudança 
do tempo em 
que eu 
estudava pra 
depois quando 
eu fui ser 
professora 
não... Os 
castigos, as 
formas de 
ensinar 
continuaram 
bastante 
parecidas. 
Acho até que 
mudou bem 
pouca coisa. 
(p. 5) 
 

Quando eu fui 
lecionar, não 
havia mudado 
muito o modo 
de ensinar do 
tempo que eu 
era aluna. Eu 
continuava 
passando as 
letras no 
quadro negro e 
as crianças 
copiavam. 
Como eu 
aprendi com a 
minha 
professora, 
assim eu 
ensinava para 
os meus alunos 
também. (p. 4) 
 

Eu acho que 
não mudou 
nada de 
quando eu fui 
pra escola até 
quando eu 
dava aula. 
Porque os pais 
das crianças 
pra quem eu 
dava aula, eles 
continuavam 
mandando os 
filhos pra 
escola pra 
fazer até a 
quarta série, 
pra aprender a 
ler e a 
escrever. 
Alguns iam pra 
frente, porque 
nesta época já 
tinha o ginásio 
(Ensino 
Fundamental II) 
no José 
Arantes, mas 
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também. 
Depois foi 
mudando em 
1945 quando 
eu já estava na 
Vila Real, de 
1942 a 1945 eu 
fiquei na Vila 
Real, depois eu 
fui para a 
localidade do 
Cerro. Depois 
em 1951 eu fui 
removida para 
os Macacos 
(bairro do 
interior de 
Camboriú). Na 
época era o 
Irineu 
Bornhausen. 
(p. 7) 
 

estudavam em 
casa e no outro 
dia eles tinham 
de falar 
oralmente para 
a professora, 
quem não 
soubesse 
ficava de 
castigo na hora 
do recreio para 
não ficar para 
trás dos 
demais alunos. 
(p. 5) 
 

primeira série, 
separávamos 
esta série, ou 
então 
dividíamos a 
primeira e a 
segunda num 
grupo e a 
terceira a 
quarta em 
outro grupo. 
Quando tinha 
as 04 séries, 
não dava 
tempo de 
passar 
atividades 
diferenciadas, 
era a continha 
de passar 
atividades para 
cada turma. 
Fazia 
competição no 
dia da tabuada, 
neste dia a sala 
inteira aprendia 
a tabuada, 
tomava a 
tabuada 
oralmente e 
salteado [...] 
(p. 5) 

carreira que 
necessitasse 
de um curso 
universitário. 
Quando um pai 
trazia o filho na 
escola, ele nos 
entregava 
como se nós 
fôssemos 
guardá-los para 
eles. (p. 5) 

muitos, acho 
que a maioria, 
eles não 
estudavam 
mais, até 
porque tinham 
de ajudar os 
pais na 
lavoura. A 
maioria dos 
pais eram 
plantadores de 
arroz. (p. 5) 
 

Questão 09: 
Havia algum 
gênero ou 
sexo que 
predominasse 

A maioria eram 
mulheres, mas 
havia alguns 
professores, 
eram bem 

As professoras 
eram em sua 
maioria 
mulheres. (p. 5) 
 

Havia mais 
mulheres 
professoras do 
que homens 
professores. (p. 

A maioria dos 
professores 
eram mulheres, 
apenas havia 
professores de 

A maioria dos 
profissionais 
eram mulheres. 
(p.5) 
 

Havia mais 
mulheres. Acho 
que os homens 
não se 
interessavam 

Ah... a maioria 
era mulher. (p. 
4) 
 

Olha, que eu 
me lembre, 
tinha alguns 
homens, mas 
eram poucos. A 
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nestas 
profissões? 

poucos. (p. 7) 
 

5) 
 

educação 
física. (p. 5) 
 

muito. (p. 5) 
 

maioria eram 
mulheres 
mesmo. (p. 5) 

Questão 10: 
No caso de 
resposta 
afirmativa, 
você poderia 
apontar 
alguns fatores 
que 
contribuíam 
para esta 
característica
? 

Acho que era 
uma profissão 
mais de 
mulheres 
mesmo. Não 
sei, mas acho 
que os homens 
procuravam 
trabalhar em 
outras coisas. 
(p. 7) 
 

Só teve um 
homem que foi 
professor em 
minha escola, 
era feio ser 
professor, a 
maioria era 
educado para 
trabalhar na 
roça, no 
serviço pesado, 
ser professor 
era profissão 
de mulher. (p. 
5) 
 

Era vista na 
sociedade 
como uma 
profissão 
feminina. Era 
uma profissão 
mais pra 
mulher. Os 
homens 
buscavam 
outras 
professoras. 
Os cargos de 
inspetor e 
diretor de 
ensino era para 
homem, mas 
as professoras 
eram em 
grande maioria 
mulheres. (p. 6) 

Acho que por 
causa do 
salário que não 
era muito alto...  
O fato de ser 
uma profissão 
feminina. Se 
um homem 
escolhia ser 
professor, todo 
mundo 
questionava, 
achava 
estranho. (p. 5) 
 
 

Acho que 
porque era 
vista mais 
como uma 
profissão mais 
de mulher, 
embora tivesse 
diretores 
homens, mas... 
Era profissão 
de mulher 
mesmo. (p. 5) 
 

É o que eu 
disse, os 
homens não se 
interessavam 
muito... Era 
coisa de 
mulher mesmo, 
eles sempre 
iam trabalhar 
em outras 
coisas, 
serviços de 
homem, sabe? 
(p. 5) 
 

Era uma 
profissão mais 
de mulher, os 
homens a 
maioria 
trabalhavam no 
serviço pesado, 
na plantação 
de arroz, nas 
olarias ou na 
extração de 
pedras. (p. 5) 
 

Não sei 
porquê, acho 
que era uma 
profissão de 
mulher mesmo. 
A gente achava 
estranho um 
homem querer 
ser professor. 
Homem 
geralmente 
trabalhava na 
roça, ou no 
comércio, 
outras 
profissões, 
sabe... (p. 5) 
 

Questão 11: 
Qual era o 
nível de 
escolaridade 
exigido na 
época para 
exercer a 
profissão 
docente? 

Precisava ter 
até a 4ª série 
fundamental 
comum, 
porque... até 
1930, 
Camboriú, era 
especificado 
com este nível 
de estudos, 
sabes? (p. 7) 
 

Quando eu 
entrei para 
lecionar, o 
mínimo 
necessário era 
o quarto ano 
primário e os 
dois anos do 
complementar, 
depois mais 
adiante é que 
as leis 
mudaram. (p. 
6) 

Eu lembro que 
por lei o nível 
exigido era o 
Normal 
(Magistério), 
mas havia 
professoras 
que 
trabalhavam 
apenas com a 
4ª série. (p. 6) 

O nível exigido 
quando eu era 
estudante, era 
só o 4º ano 
com 
complementaç
ão, mas 
quando eu 
lecionei já tinha 
que ter o 
Normal 
(Magistério). (p. 
5) 
 

Na minha 
época era 
necessário ter 
os quatro anos 
primários e o 
complementar. 
Depois mais 
adiante mudou, 
era preciso ter 
o Normal 
Regional, e 
depois o 
Normal 
(Magistério). 

Se tivesse o 4º 
ano já podia 
dar aula, mas 
precisava 
saber ensinar. 
Embora pela 
lei, tinha de ter 
o Normal. (p. 5) 
 

Para lecionar 
era necessário 
os 04 anos 
primários e 
mais dois do 
complementar. 
Mas como 
quando eu 
comecei a 
trabalhar não 
era assim, 
então ficou 
né... (p. 5) 
 

Ah, eu acho 
que era quarta 
série, porque 
eu só fiz até a 
quarta série e 
fui convidada 
pra lecionar... é 
mas acho que 
depois, ah sim, 
depois 
precisava ter o 
Normal 
(Magistério 
atual), mas 
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  Mas eu fiz 

apenas até o 
complementar. 
(p. 5) 
 

como era muito 
difícil fazer, 
primeiro só 
tinha em Itajaí, 
e também 
faltavam 
professores, 
então eles 
permitiam que 
algumas 
professoras 
continuassem 
dando aula só 
com a quarta 
série. (p. 5) 

Questão 12: 
Como era 
feita a 
escolha dos 
docentes? 

Era como eu 
contei antes 
né? Era 
escolhido ou 
indicado pelo 
inspetor ou 
pelo prefeito. 
Não, não tinha 
concurso não. 
(p. 7) 
 

Ah... sim, sim, 
me lembro, era 
por titulação e 
tempo de 
serviço, mas 
também muitas 
vezes 
acontecia de 
ser por 
indicação do 
chefe político, 
que era o 
presidente do 
partido. (p. 6) 
 

Eu fui 
escolhida 
politicamente, 
mas também 
sofri 
perseguição 
por causa da 
política. Meu 
marido tinha 
padaria e 
chegou a ficar 
sem energia 
elétrica para 
tocar a padaria. 
Mas às vezes 
faziam a 
escolha de 
vaga onde 
prevalecia o 
tempo de 
serviço e a 
titulação. 
Conheço 

Era feita 
através de 
concurso ou 
escolha de 
vagas, já as 
complementari
stas, era 
através de 
indicação 
política. Quem 
decidia, quem 
escolhia né? 
Era o chefe 
político. É... aí 
ele mudava as 
professoras de 
acordo com as 
suas 
necessidades. 
(p. 6) 
 

Que eu me 
lembre, a 
diretora era 
quem fazia o 
convite para as 
professoras 
que ela 
conhecia. Ah... 
não sei se tinha 
alguma coisa 
assim de 
tempo de 
serviço, comigo 
foi assim, me 
convidaram e 
eu fui. (p. 5) 
 

Eu lembro que 
havia a escolha 
de vaga pelo 
tempo de 
serviço e pelos 
diplomas. É. Aí 
eles olhavam 
se a gente era 
uma boa 
professora ou 
não. (p. 5) 
 
 

Eu não me 
recordo de 
haver escolha 
de vaga, eu 
falava com as 
pessoas que 
eu conhecia e 
pedia para 
trabalhar na 
minha 
localidade. 
Teve uma vez 
que eu fiquei 
um tempo sem 
trabalhar 
porque mudou 
o partido, fiquei 
dois anos 
parada. Mas eu 
recebia o 
vencimento 
(salário) igual. 
(p. 5) 

Olha... era 
assim, os 
professores 
eram 
escolhidos 
pelos políticos 
que estavam 
no governo 
municipal, 
geralmente era 
o presidente do 
partido que 
nomeava as 
professoras. 
Mas quando 
um outro 
partido 
ganhava as 
eleições a 
gente sofria... 
eles mudavam 
a gente de 
lugar... era 
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muitas histórias 
de colegas que 
sofreram 
perseguição 
política. (p. 6) 

 complicado. (p. 
5) 
 

Questão 13: 
O nível de 
preparo do 
docente era 
considerado 
no ato da 
contratação? 

Pois é. Mas era 
a quarta série, 
né? Quem 
tinha o 
complementar 
era melhor, 
mas a verdade 
é que tinha que 
ser do partido 
também. (p. 8) 
 

Que eu me 
lembro, quando 
eram 
substitutas era 
levado em 
conta, mas 
dependendo da 
situação, eles 
davam 
preferência 
para quem 
vivia mais 
próximo da 
escola. (p. 6) 

Também, mas 
na maioria das 
vezes era por 
indicação 
política mesmo. 
(p. 6) 
 

Sim era levado 
em conta, mas 
também havia 
casos como os 
citados 
anteriormente 
onde a 
indicação 
política era 
mais forte. (p. 
6) 
 

Era levado em 
conta até o 
complementar, 
esse era o 
mínimo exigido. 
(p. 6) 
 

Contava se a 
pessoa tinha 
mais titulação 
ou...ou... mais 
estudos, era 
isso que 
contava na 
hora da 
escolha. (p. 5) 
 

Não me lembro 
muito bem... 
mas acho que 
tinha que ter o 
complementar. 
(p. 5) 
 

Nem sempre... 
se tivesse um 
padrinho 
político... não 
precisava ter 
todo o estudo 
não! (p. 6) 
 
 

O Questão 
14: 
Havia a 
possibilidade 
de o docente 
trabalhar por 
indicação, 
mesmo que 
não tivesse o 
nível de 
escolaridade 
exigido? 

Que eu lembre 
sempre era 
assim, por 
indicação, ou 
se alguém te 
convidava... (p. 
8) 
 

Sim muitas 
vezes sim. 
Como no meu 
próprio caso. 
Isso era 
comum na 
época. (p. 6) 
 

Sim, claro, é 
como eu 
acabei de 
dizer... na 
maioria das 
vezes era 
assim mesmo. 
(p. 7) 
 

Algumas vezes 
também 
acontecia isso, 
mas outras 
vezes era por 
outros motivos, 
como eu já 
disse antes. (p. 
6) 
 

Olha eu não 
me recordo... 
desculpe, é 
que eu já 
esqueci muita 
coisa mesmo, 
como eu já 
disse antes... 
(p. 6) 
 

Sempre existia 
estes casos de 
indicação, acho 
que existe até 
hoje ainda... é 
assim né... (p. 
6) 
 

Sim, no meu 
caso foi assim. 
E acho que 
eram 
escolhidas 
muitas 
professoras 
desta forma. (p. 
4) 
 

Então, como eu 
já falei, quem 
escolhia era o 
presidente do 
partido aqui do 
município. Não, 
não, no meu 
tempo não 
tinha concurso, 
era apenas 
feita a escolha 
de vagas e o 
que eles 
olhavam era o 
tempo de 
serviço no 
magistério. 
Quantos anos 
a gente estava 
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trabalhando 
sabe? (p. 6) 

Questão 15: 
Quais os 
instrumentos 
e técnicas 
disponíveis 
na época 
para o 
docente 
ministrar as 
aulas? 

A gente não 
tinha muita 
coisa, é 
verdade... mas 
era tão bom 
porque as 
crianças 
aprendiam e 
gostavam de 
aprender 
mesmo! A 
gente tinha os 
cursos que 
ensinavam 
novos modos 
de ensinar e 
tal... mas era 
como quando 
eu estudava, 
passava no 
quadro eles 
faziam cópia... 
(p. 8) 
 

Olha desse 
jeito que a 
senhora está 
falando, não 
mudavam 
muito não, 
algumas vezes 
tinham uns 
cursos, então 
alguns 
professores se 
adaptavam, 
outros 
continuavam 
utilizando os 
métodos 
antigos, 
através das 
sílabas... era 
assim sabe? 
(p. 6) 
 

Olha isto eu 
mesma 
inventava, 
levava um saco 
cheio de caixas 
de fósforo, 
maizena e até 
o meio do ano 
todos os alunos 
da primeira 
série tinham de 
saber pelo 
menos 70 
palavras. 
Espalhávamos 
tudo na sala e 
começávamos 
a procurar as 
sílabas e 
formar as 
palavras. 
Também eu 
trazia os 
cadernos todos 
para casa e 
fazia 
probleminhas 
novos, 
adaptados a 
realidade 
deles. Pois no 
livro os 
problemas 
traziam 
assuntos e 
medidas que 

As aulas eram 
sempre 
preparadas 
para atender as 
necessidades 
dos alunos. 
Agora... os 
professores 
usavam a 
criatividade e a 
boa vontade, 
por que 
material só 
tínhamos 
mapas e o 
material básico. 
Compramos 
muita coisa pra 
escola, é... 
mimeógrafo, 
retro-projetor e 
uma fanfarra 
completa com 
fundos 
arrecadados 
das festas 
juninas. Mas o 
material 
individual do 
professor, aí 
ele mesmo é 
que criava, 
inventava... 
 

Eu fazia muitas 
coisas para os 
meus alunos, 
mas fazia com 
meu dinheiro, a 
escola não 
tinha recursos 
para meu 
auxiliar. Eu 
fazia roupas de 
crepom para 
fazer as 
apresentações, 
as idéias 
vinham a noite 
quando eu 
estava 
dormindo, 
então eu 
levantava e 
anotava tudo 
em um 
caderno, 
depois punha 
em prática com 
as crianças. Eu 
sempre queria 
que os meus 
alunos 
tivessem o 
melhor. Acho 
que herdei isso 
do meu pai, 
papai era muito 
inteligente, ele 
sabia muitas 

Tínhamos 
quadro negro, 
giz, carteiras, 
armário, 
pedíamos as 
crianças para 
trazerem grãos 
para contar, 
carretel de 
linha para 
formar as 
dezenas, 
centenas e 
milhar, 
pintávamos 
com tinta de 
pintar madeira 
cada medida 
de uma cor, a 
centena 
vermelha, a 
dezena verde, 
etc. (p. 6) 
 

Ah... estas 
coisas. Acho 
que apenas o 
quadro negro e 
o giz. Sim, eu 
escrevia tudo 
no quadro e 
eles copiavam. 
(p. 4) 
 

Ah, o que tinha 
pra dar aula? A 
gente tinha 
quadro negro, 
giz, régua de 
madeira, mapa, 
usava palitos 
de fósforos 
usados, 
semente de 
feijão e milho 
pra ensinar 
eles a contar, a 
fazer as 
somas... é eu 
tinha o 
“Caderno de 
Tarefas”, que 
recebia o visto 
do inspetor 
quando ele 
aparecia para 
fazer a visita. 
Sim, este 
caderno eu 
escrevia tudo o 
que eu fazia 
com os alunos, 
atividades, a 
parte da 
matemática, do 
português... 
tudo! Toda 
semana tinha 
que fazer, toda 
semana. (p. 6) 
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não estavam 
de acordo com 
a realidade do 
campo, então 
eu adaptava 
tudo ao 
cotidiano deles. 
(p. 7) 

coisas e tinha 
muita visão de 
tudo. (p. 6) 
 

 

Questão 16: 
Como eram 
as escolas no 
quesito da 
infra – 
estrutura? 
Ambientes, 
mobiliário, 
recursos 
pedagógicos, 
etc. 

Tínhamos 
mesa, carteiras 
duplas. O 
quadro negro, 
a régua. As 
séries eram 
todas juntas, 
então 
separávamos 
por grupos e as 
atividades, 
passávamos 
separadas no 
quadro negro. 
Ah sim, tinha 
os mapas 
também, mas 
isso foi mais 
adiante. (p. 8) 
 

As classes 
(carteiras) 
eram 
compridas, 
havia lugar 
para vários 
alunos, havia 
uma mesa com 
livros em cima. 
Um armário, o 
quadro negro, 
giz, também 
havia mapas 
na parede. 
Régua grande 
madeira 
também 
tínhamos. O giz 
muitas vezes a 
gente tinha de 
comprar com 
nosso próprio 
dinheiro 
quando 
faltava... (p. 6) 
 

Não tinha 
mapa, tinha 
quadro negro, 
olha eu lembro 
que eu tinha 
um aluno que 
me 
questionava 
como Pedro 
Álvares Cabral 
tinha chegado 
até o Brasil, ele 
achava que eu 
estava 
mentindo 
quando dizia 
que ele havia 
vindo de navio 
de Portugal até 
o Brasil. Então 
eu comprei um 
mapa mundi de 
um vendedor 
que passava 
vendendo nas 
escolas. Aí... 
coloquei no 
chão da sala 
para explicar o 
caminho que 

Nos anos 
iniciais de 
minha 
formação, não 
havia 
necessidade de 
tanto material, 
já no Normal 
em Rio do Sul 
havia muito 
material 
didático. 
Quando eu era 
diretora nós 
fazíamos 
exposições, 
feiras 
pedagógicas, 
ajudávamos a 
confeccionar o 
tapete de 
Corpus Cristhi, 
a celebrar as 
comemorações 
da páscoa. E 
como eu já 
disse antes, na 
escola a gente 
procurava 
comprar o que 

Bom... Na sala 
de aula tinha o 
quadro negro, 
tinha giz, o 
armário, as 
carteiras todas 
organizadas, 
tinha um 
crucifixo na 
parede, tinha 
um mapa, tinha 
as cortinas 
muito bonitas! 
Também tinha 
o globo 
terrestre. Ah! E 
na escola tinha 
biblioteca, e lá 
tinha tudo o 
que 
precisávamos. 
(p. 6) 
 
 

É como eu já 
lhe disse antes, 
agora eu 
lembro que 
quando eu 
estudava, 
existia o papel 
de embrulho, 
então minha 
mãe cortava 
ele em folhas 
do tamanho da 
folha do 
caderno e 
costurava na 
máquina para 
fazer um 
caderno e a 
gente usava 
um lápis, que 
eu não sei bem 
do que era 
feito. As vezes 
a borracha, a 
gente usava 
um pedaço de 
borracha de 
pneu, mas 
mais sujava do 
que apagava, 

Tinha um 
armário, um 
quadro negro, 
as carteiras a 
mesa da 
professora... 
Tinha... tinha 
também um 
mapa do Brasil 
e o... do Estado 
de Santa 
Catarina. O 
globo terrestre 
também tinha. 
É estas coisas 
assim né. (p. 5) 
 

Quando eu 
estudei no 
Grupo (C. E. 
José Arantes), 
as carteiras 
tinham espaço 
para cinco 
alunas. É... as 
meninas 
sentavam 
separadas dos 
meninos. Já 
quando eu fui 
lecionar, as 
carteiras 
tinham dois 
lugares e eram 
pregadas no 
chão. Também 
tinha quadro 
negro e giz nas 
salas, tinha o 
armário, a 
mesa da 
professora. 
Tinha as salas 
mistas 
(multisseriadas
), chegava a ter 
três turmas de 
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Pedro Alvarez 
fez, aí ele 
passou a 
acreditar, 
porque ele viu 
que era 
possível chegar 
até o Brasil 
através do mar. 
Além disso, 
tinha os livros, 
as carteiras, o 
armário eram 
tábuas em 
cima dos 
tijolos. Quando 
chovia molhava 
tudo os 
cadernos das 
crianças. Era 
muito triste. E... 
era isso. (p. 7) 
 
 

dava com 
dinheiro 
arrecadado nas 
festas. Certa 
vez 
conseguimos 
instalar um 
sistema de 
microfones nas 
salas da escola 
para conversar 
diretamente 
com os 
professores. (p. 
6) 
 

era 
engraçado... 
Depois quando 
eu lecionei, já 
tinha caderno 
pronto para 
vender. (p. 6) 
 
 

alunos na 
mesma sala, a 
primeira série 
fraca e a 
primeira série 
forte e a 
segunda série, 
tudo junto. Ah 
sim... eu 
escrevia 
atividades no 
quadro tudo 
separado, uma 
parte para cada 
turma. Não 
eles não 
incomodavam 
não. Se 
comportavam 
muito bem, 
eles 
respeitavam 
muito a 
professora. (p. 
6) 

Questão 17: 
Havia 
participação 
dos familiares 
na vida 
escolar dos 
alunos? 

Sim, claro, 
havia sim. Os 
pais vinham 
conversar 
comigo, 
queriam saber 
dos filhos, 
eram muito 
preocupados. 
(p. 8) 
 

Sim, havia 
alguma 
participação. 
Eles 
mandavam os 
filhos respeitar 
né... (p. 7) 
 

Sim. A gente 
também 
procurava 
conversar com 
os pais sobre 
algum aluno 
que tinha 
dificuldade. 
Teve um aluno 
meu, que era 
deficiente 
físico, o pai 
achava que 

Sim, os pais 
ajudavam 
muito em todos 
os sentidos. 
Eram muito 
atentos, 
ensinavam que 
os filhos 
deviam 
obedecer. (p. 
6) 
 

Havia 
participação da 
família, os pais 
vinham 
perguntar e 
também nós 
enviávamos 
bilhetes. (p. 6) 
 
 

Os pais 
participavam 
sim, 
participavam 
das festas e 
também na 
manutenção da 
escola, faziam 
os concertos, 
inclusive dando 
o material do 
concerto, é... 
telha quebrada, 

Sim. Eles 
mandavam 
eles obedecer 
e respeitar as 
professoras. (p. 
6) 
 

Sim eles 
participavam 
sim. (p. 6) 
 



 

 

106
não devia mais 
mandar ele pra 
escola, depois 
da quarta série, 
mas nós 
conversamos 
com a diretora 
do grupo (C. E. 
José Arantes), 
e ela 
prontamente 
conversou com 
os professores 
para que 
quando ele 
chegasse na 
escola fosse 
bem acolhido 
pelos colegas. 
Este meu aluno 
hoje é 
contador, é um 
exemplo para a 
nossa 
comunidade. 
(p. 7) 

estas coisas... 
(p. 6) 
 

Questão 18: 
Em caso 
afirmativo, 
como se dava 
esta 
participação? 

Os pais vinham 
conversar 
comigo e me 
perguntavam 
sobre os filhos, 
e eles me 
diziam, dona 
Dolores nós 
temos 
vergonha de 
conversar com 
a senhora. 

A família 
participava 
mais quando 
tinha reunião, 
mas não 
vinham muito 
não, só quando 
tinha festa é 
que eles 
vinham. 
Quanto a 
perguntar pelo 

A gente era 
psicóloga, 
conselheira 
sem saber. A 
professora era 
aconselhada a 
não reprovar, 
então a gente 
aconselhava o 
pai a deixar o 
aluno mais um 
ano. Então 

A primeira 
reforma que 
teve na época 
em que fui 
diretora, foi no 
governo do 
Colombo 
Sales. Quando 
lançávamos 
uma 
campanha, já 
tínhamos 

Quando tinha 
festas, todas as 
mães 
ajudavam, elas 
faziam até 
camarãozinho 
empanado, 
eram festas de 
fartura. A 
escola recebia 
muito auxílio 
das famílias, 

Os pais faziam 
inclusive os 
sanitários, 
incentivados 
pelo grupo 4S, 
que orientavam 
nas escolas 
como a higiene 
era importante. 
(p. 6) 
 

Quando eu 
fazia reunião 
para entregar 
os boletins 
então os pais 
vinham 
conversar 
comigo. (p. 6) 
 
 

Eles não 
participavam 
muito das 
reuniões, mas 
conversavam 
com a gente 
sempre, 
perguntavam 
como estavam 
os filhos, se 
estavam 
obedecendo a 
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Porque nós 
não sabemos 
nada, a 
senhora 
conversa certo 
e nós 
conversamos 
errado. Então 
eu dizia a eles, 
mas vocês não 
tem de ter 
vergonha de 
conversar 
comigo, pois eu 
sinto um 
prazer, eu sinto 
um orgulho dos 
senhores pais 
virem 
conversar 
comigo. Pois 
eu ainda 
estudei em 
grupo, mas 
como não vou 
entender que 
vocês não 
falam certo se 
eu sei que 
vocês não 
sabem nem 
assinar os seus 
nomes. Então 
eu que sei e 
que estudei 
tenho de dar o 
perdão. (p. 9) 

comportamento 
ou notas dos 
filhos, eles não 
costumavam 
procurar. (p. 7) 
 

reprovava 
aquele ano 
para no 
próximo ano 
aprender mais. 
Haviam pais 
que 
concordavam e 
outros não 
gostavam 
muito. Fiz uma 
festa junina 
para comprar 
as mangueiras 
para pôr água 
na escola que 
vinha da 
cachoeira. (p. 
8) 
 

formada a 
APP, os pais 
apoiavam em 
tudo, existia o 
civismo, então 
as famílias 
ajudavam em 
tudo. (p. 8) 
 
 

doando 
prendas e 
também 
participando e 
consumindo 
nas festas para 
auxiliar a 
diretora a 
adquirir 
recursos. O 
lucro da festa 
geralmente era 
usado para 
adquirir 
alimentos para 
a merenda das 
crianças. Então 
o lanche era 
muito rico, as 
crianças 
recebiam 
pãozinho com 
café, sopa, 
arroz doce, 
canjica. (p. 6) 
 

professora... é 
a educação 
vinha de casa. 
Os que não 
aprendiam as 
lições eram 
poucos, bem 
poucos sim. Ah 
sim, as 
famílias, eles 
ajudavam a 
arrumar a 
cerca, trocar o 
telhado, a 
gente podia 
pedir para 
algum pai que 
eles faziam 
mesmo. A 
horta era os 
alunos mesmo 
que cuidavam. 
Dava, dava 
verdura boa 
sim! (p. 7) 
 

Questão 19: Pois como eu Normalmente Muito boa, os Era a melhor Era uma Os pais iam Quando havia Era muito boa, 
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Como era a 
relação 
família X 
escola? 

já disse, era 
muito boa sim, 
os pais 
gostavam 
muito de 
conversar com 
a gente, porque 
eu dava 
atenção a eles. 
Então era 
muito boa. Eu 
não sei agora, 
mas na minha 
época, se o 
professor 
travava 
conhecimento 
com os pais, 
tinham tudo. 
Presentes, 
estas coisas 
assim, ah, mas 
então eles 
traziam de 
tudo. (p. 9) 
 

era boa. Certa 
vez, a 
professora 
Lindaura, 
queria que 
alguns alunos 
que não 
frequentavam a 
escola com 
assiduidade 
passassem a 
fazê-lo, mas 
eles não 
vinham, então 
no ano 
seguinte estes 
alunos não 
foram 
matriculados e 
o pai deles veio 
com um facão, 
depois de 
muito 
explicarmos, 
demos o 
endereço do 
inspetor a ele e 
não sei até 
hoje se foi 
procurá-lo ou 
não. Outra vez, 
alguns alunos 
costumavam 
espetar as 
professoras 
com a caneta, 
eu conversei 
com eles e me 

pais iam para a 
escola para 
ajudar nos 
reparos da 
escola. Para 
pedir conselhos 
de como lidar 
com os filhos. 
Havia respeito. 
Havia algumas 
reclamações 
de algumas 
mães, diziam 
que eu era boa 
professora, 
mas que eu 
exigia muito. 
Eu pedia ajuda 
para os pais 
que tinham 
mais condições 
ajudarem os 
que tinham 
menos 
condições. (p. 
8) 
 

possível, saí da 
escola com a 
melhor das 
impressões dos 
pais de 
Camboriú. Os 
pais jamais 
contrariavam 
uma autoridade 
escolar. Íamos 
de jipe ao 
interior buscar 
prendas, 
doações para 
as festas da 
escola. E todas 
as famílias nos 
recebiam muito 
bem e 
ajudavam com 
alguma coisa. 
(p. 6) 
 

relação de 
companheirism
o, eles nos 
apoiavam em 
tudo, em tudo 
mesmo... (p. 7) 
 

buscar os 
boletins e 
conversavam 
com a 
professora. 
Ajudavam nas 
festas... era 
muito boa! (p. 
7) 
 

algum evento 
na escola, 
como uma 
festa, ou um 
reparo que 
fosse 
necessário 
fazer, os pais 
auxiliavam 
muito. (p. 5) 
 

como já disse, 
se a gente 
fazia uma 
festa, eles, as 
famílias né, 
doavam tudo. 
Davam o 
pinhão, a 
pipoca, o 
aipim... é, daí a 
gente 
preparava tudo 
e partilhava 
com os alunos. 
Não era 
cobrado nada 
não deles, 
porque eles já 
tinham ajudado 
né? (p. 6) 
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atenderam, 
mas um belo 
dia um deles 
teimou em 
fazer, ficava 
rindo de mim 
pelas costas, 
então eu o pus 
para fora da 
sala, ele 
chorava e a 
mãe que 
morava em 
frente veio falar 
comigo. Por 
sorte era minha 
comadre e eu 
disse a ela que 
na escola a 
mãe dele era 
eu, então 
deixasse que 
eu iria resolver. 
Ele ficou de 
castigo até o 
final da aula, 
mas nunca 
mais me 
incomodou 
nem aos 
colegas. (p. 7) 

Questão 20: 
Como era a 
relação 
escola X 
comunidade? 

Igual. Eles me 
ajudavam em 
tudo, é como 
eu contei a 
história da 
companhia de 
cimento que 

Ajudavam 
muito. Eu 
lembro que eu 
fazia 
campanha da 
espiga de 
milho, e era 

Quando 
fazíamos 
algum evento 
toda a 
comunidade 
participava, nas 
festas juninas, 

Também era 
muito boa, 
doavam 
prendas, 
participavam 
dos eventos 
que a escola 

A comunidade 
toda ajudava, 
se pedíamos 
uma prenda ou 
uma ajuda, 
todos 
ajudavam, 

Era boa, a 
gente no que 
precisava todas 
as famílias 
ajudavam... era 
boa sim. (p. 7) 
 

A comunidade 
participava com 
a gente. 
Mesmo 
aqueles que 
não tinham 
filhos na escola 

Pois é como eu 
já disse. Era 
muito boa. 
Todo mundo 
respeitava, 
ajudava. Não 
lembro não de 
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deram a casa e 
os móveis 
novos para 
fazer uma 
escola maior e 
ainda me 
pagavam um 
salário. (p. 9) 
 

assim. Cada 
aluno levava 
uma espiga de 
milho e uma 
garrafa de 
cerveja, um 
casco, e depois 
alguns dos 
alunos iam 
vender e eles 
traziam o 
dinheiro 
certinho. Com 
este dinheiro 
eu comprava 
pelúcia para 
fazer roupinhas 
para os alunos 
mais carentes 
e outras coisas 
que as crianças 
precisavam. (p. 
7) 

ajudavam com 
doações 
daquilo que 
eles possuíam. 
Galinhas, ovos, 
amendoim... 
davam tanta 
coisa! (p. 8) 
 

promovia... dá 
até saudade 
daquele 
tempo... (p. 7) 
 

porque na 
verdade a 
comunidade 
era pequena, 
quase que uma 
família só. (p. 
7) 
 

ajudavam com 
prendas e 
alimentos para 
as festas... (p. 
6) 
 

quem não 
quisesse 
ajudar, aqui era 
uma escola 
pequena, tinha 
poucas 
famílias, todo 
mundo 
ajudava. (p. 7) 
 

Questão 21: 
Como era a 
relação 
escola X 
religião? 

A gente rezava 
todos os dias 
na escola... 
tinha a missa 
aos sábados... 
é o que eu me 
lembro.(p. 9) 
 

Tinha aula de 
religião e 
ensinávamos 
as orações da 
igreja católica, 
explicávamos 
como era a 
doutrina da 
igreja católica. 
Explicávamos 
que durante a 
semana 
alimentávamos 
o corpo, e no 
domingo era o 

Tinha os dias 
de aula de 
religião, então 
houve um 
tempo que eu 
comecei a usar 
mais a bíblia. 
Então fazíamos 
pesquisa na 
bíblia. 
Pesquisar de 
tal trecho a tal 
trecho na 
bíblia. Então eu 
os instruía 

Predominava a 
religião 
católica. As 
Irmãs iam dar 
aula de 
religião, era 
muito bom, 
elas ensinavam 
o que as 
crianças 
precisavam. 
Tinha na sala 
de aula um 
crucifixo, pois a 
maioria dos 

Sim, tinha aula 
de religião, eu 
ensinava o que 
tinha no 
catecismo, nos 
sábados 
tínhamos a 
missa das 
crianças era na 
igreja. Depois 
retornávamos a 
escola, pois, o 
material ficava 
lá. Os alunos 
que eram de 

Quando eu era 
professora eu 
mesma dava 
aula de 
religião. Eu 
lembro que 
haviam 
festinhas para 
recepcionar os 
missionários 
quando estes 
vinham para a 
comunidade. É. 
Era a escola 
que fazia a 

Havia aula de 
religião e a 
doutrina era a 
da igreja 
católica, 
mesmo quem 
não era 
daquela 
religião, como 
o meu caso, 
precisava 
participar e 
rezar as 
orações da 
igreja católica. 

Tinha aula de 
religião sim, 
quando eu 
estudava e 
quando eu fui 
professora 
também. Era 
nós mesmas, 
era as 
professoras 
que davam as 
aulas. A gente 
rezava antes 
de começar e 
quando 
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dia de 
alimentar a 
alma. Tinha o 
Padre André 
Aneza, ele 
adorava a 
minha escola, 
chegava e já 
gritava de cima 
da moto “VIVA 
CRISTO” e nós 
respondíamos 
“REI!”. Ele 
ensinava os 
cantos em 
italiano e as 
crianças 
adoravam. 
Levava as 
crianças para 
fazer 
excursões em 
Pomerode no 
zoológico. (p. 
7) 
 

como usar a 
bíblia. Porque 
os alunos que 
eram 
evangélicos 
não gostavam 
da virgem 
Maria. Alguns 
não cantavam 
o hino nacional, 
não brincavam 
de ovo choco, 
tinham alguns 
alunos que não 
brincavam de 
nada, ficavam 
apenas 
escorados na 
parede. Eram 
muito tímidos. 
Conversei com 
o inspetor 
escolar e ele 
chamou os pais 
para conversar. 
Mas eles eram 
tímidos 
mesmo. (p. 8) 
 

alunos eram 
cristãos 
católicos. As 
orações feitas 
no início e no 
final da aula 
eram também 
católicas. (p. 7) 
 

outra religião 
podiam sair e 
ficavam no 
pátio enquanto 
era esta aula. 
Mas na hora 
das orações, 
eles 
participavam 
normalmente. 
(p. 7) 
 

recepção. (p. 7) 
 

(p. 6) 
 

terminava as 
aulas também. 
Até me lembro 
do “LOUVOR”. 
O louvor? Ah 
era... espera... 
Era assim, a 
gente fazia um 
benzimento 
com um 
raminho de 
planta e água 
benta que o 
padre trazia 
pela escola 
toda. As 
crianças 
adoravam, sim 
porque a gente 
só fazia o 
louvor de um 
ano para o 
outro, isso 
significava que 
elas tinham 
passado de 
ano. Tinham 
ido para outra 
série. Não os 
que tinham 
reprovado 
também 
participavam, 
mas só que 
eles sabiam 
que tinham de 
refazer o ano. 
(p. 7) 

Questão 22: 
Como se 
dava as 
relações do 
poder público 
com a 
comunidade 
escolar e com 
a comunidade 
em geral? 

Eu não era 
muito envolvida 
com estas 
coisas... não 
me lembro 
muito não... 
acho que quem 
era para 
governar fazia 
a sua parte e 
pronto né. (p. 
9) 
 

Apenas o 
inspetor vinha 
visitar a escola, 
mais ou menos 
de três em três 
meses. O 
prefeito era 
raro aparecer, 
ele tinha outros 
afazeres... (p. 
8) 
 

Que eu lembro, 
a gente não 
tinha muito 
contato com o 
poder público, 
as escolas 
eram 
responsabilidad
e do estado, 
então o prefeito 
em nada 
interferia. (p. 8) 
 

Ah era 
excelente, o 
próprio prefeito 
Amadio 
Dalago, 
comprava os 
instrumentos 
da fanfarra 
para a escola.  
Nós 
arrecadávamos 
o dinheiro e ele 
comprava para 
nós, 
completava se 
faltava. E 
quando eu saí 
da escola, ele 
construiu uma 
escola no 
bairro Monte 
Alegre e pôs o 
meu nome. O 
prefeito nunca 
intervinha nas 
decisões da 
escola, embora 
ele fizesse 
visitas 
frequentes na 
escola. 
Também a 
comunidade 
nunca 
intervinha para 
com a escola. 
Sabiam que ali 
estava sendo 

A prefeitura era 
muito pobre, 
então não 
podia ajudar 
em muita coisa. 
A 
responsabilidad
e era toda do 
estado. Tudo o 
que vinha para 
a escola, era 
os estado que 
enviava. Que 
eu me lembre 
era assim que 
funcionava... 
(p. 7) 
 

Que eu me 
lembro, não 
tinha 
reclamação 
não. A gente 
não ouvia 
muito as 
famílias 
dizerem 
qualquer coisa. 
Era interior, era 
diferente. (p. 7) 
 

Quando a 
escola passou 
a ser Escola 
Reunida, em 
1958, na época 
do 07 de 
setembro o 
prefeito vinha 
visitar a escola 
e conversava 
com a 
professora e as 
crianças. Mas 
acho que não 
tinha problema 
não... (p. 6) 
 

Sei... eu acho 
que era o 
inspetor que 
fazia isso, ele 
que fazia tudo 
né? Não... os 
pais não 
reclamavam 
não, não 
reclamavam de 
nada. Eles 
ajudavam 
muito a escola 
como eu já 
disse. Todos 
tinham muito 
respeito pelas 
professoras. (p. 
7) 
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feito o que era 
necessário. 
Eles nos 
respeitavam 
muito. (p. 7) 

Questão 23: 
Havia alguma 
organização 
ou entidade 
que cuidava 
dos 
interesses da 
classe 
docente? 

Não... isto não 
tinha não. Pois 
nós íamos a 
Florianópolis 
quando 
precisávamos 
resolver 
qualquer 
questão. Uma 
vez me 
deixaram dois 
anos sem 
lecionar. (p. 9) 

Não havia 
nenhuma 
associação 
não, nem 
entidade 
parecida com 
sindicato estas 
coisas. (p. 8) 
 

Sim. Tinha uma 
associação. 
Mas foi só 
depois de 
1960. Antes 
dessa época 
não tinha nada. 
(p. 9) 
 
 

Não, não tinha 
não. Só bem 
mais adiante. 
Acho que 
depois de 
1960... porque 
eu me associei 
em 1964, 
então... (p. 8) 
 

Que eu me 
lembre, ainda 
não existia 
nada neste 
sentido... pode 
ser que depois, 
mas quando eu 
lecionei não... 
(p. 7) 
 

Não... naquele 
tempo não 
existia nada 
disso, 
sindicato, estas 
coisas... não 
tinha não. (p. 7) 
 

Não me 
recordo. Acho 
que no meu 
tempo não 
tinha nada 
não... (p. 6) 
 

Não. Que eu 
lembre não 
tinha não. É 
agora tem, mas 
quando... 
assim, antes de 
eu me 
aposentar não 
tinha... (p. 8) 
 

Questão 24: 
Em caso de 
resposta 
afirmativa, 
como 
funcionava 
esta 
entidade? 

--------- ------------ Havia a 
Associação dos 
Professores, 
como eu disse, 
depois de 1960 
e em 1965 eu 
me associei a 
ela. Eles me 
ajudaram a 
voltar à sala de 
aula porque eu 
estava dois 
anos sem 
trabalhar por 
perseguição 
política. Acho 
que é uma 
entidade bem 
importante, ela 
existe até hoje. 

Em 1964, eu 
mais duas 
professoras, 
nos 
associamos a 
Associação 
Catarinense de 
Professores 
que tinha é... 
como é... 
objetivo né? 
Integrar os 
professores, é, 
isso, a todas as 
portarias, as 
determinações. 
Para que eles 
tivessem 
ciência dos 
direitos deles. 

---------- ---------------- ------------------- ------------------ 
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(p. 9) 
 
 

Era muito 
importante! 
Porque 
ficávamos a 
par de todos os 
direitos mesmo 
depois da 
aposentadoria. 
Atualmente 
funciona assim: 
temos reuniões 
mensais, uma 
sede na capital, 
uma pousada 
em 
Canasvieiras, 
uma pousada 
na Praia de 
Fora, sim. Tudo 
em 
Florianópolis. A 
taxa? Olha, nos 
é descontado 
1% do 
vencimento, 
vem 
descontado em 
folha. A 
Diretoria é 
escolhida por 
eleição, e olha, 
nós temos 
ainda o corpo 
jurídico que 
nos auxilia nas 
questões de 
legislação e do 
direito do 
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professor. A 
Associação 
funciona muito 
bem! Não, eu 
não faço parte, 
apenas sou 
sócia. Mas 
sempre que 
necessitei, fui 
atendida. (p. 8) 

Questão 25: 
Qual a 
concepção de 
educador na 
época em que 
você foi aluna 
e na época 
em que você 
lecionou? 

Olha moça... 
Tanto quando 
eu fui aluna, 
mesmo depois 
quando eu fui 
lecionar... A 
gente ia pra 
escola para 
aprender a 
escrever... a 
ler... aprendia-
se o respeito 
pelos 
professores e 
por todos. As 
datas 
comemorativas
. Não, ninguém 
perguntava se 
a gente queria 
estudar para 
alguma coisa. 
Não tinha 
estudos é... 
escola sabes? 
Que ensinasse 
pra outra 
coisa... (p. 10) 

Ahhh... As 
pessoas viam 
os professores 
com muito 
respeito, eles 
sempre nos 
tratavam de 
forma 
respeitosa. Os 
pais ensinavam 
aos filhos que o 
professor era 
autoridade e 
eles tinham 
que respeitar. 
[...] Não, isso 
de profissão 
não tinha não. 
A gente, e os 
meus alunos 
também, é... se 
ia para a 
escola para 
aprender a ler 
e escrever. Era 
bom para as 
famílias terem 
alguém letrado 

Ah... Eles 
sempre diziam 
que o professor 
era uma 
autoridade e 
tinha de ser 
respeitado. [...] 
De profissão? 
Não, aí não, 
era ensinar 
para eles se 
alfabetizarem. 
Claro que hoje 
eu tenho 
alunos que 
foram mais 
adiante, são 
advogados, 
contadores, o 
Zé Domingos, 
você conhece? 
Ele é um 
exemplo... mas 
a maioria 
voltava pra 
ajudar os pais 
nas plantações 
de arroz. 

O professor, 
ele era uma 
autoridade, era 
respeitadíssimo
, desde a 
professora do 
jardim até o 
grau que o 
aluno 
estudasse. O 
professor era 
visto em ambas 
as épocas 
como um 
formador de 
pessoas 
dignas. Ah da 
profissão? Não 
aí é porque 
também não 
tinha ainda 
lugares... é... 
universidades 
perto para 
estudar. Então 
os alunos 
estudavam até 
onde tinha aqui 

As pessoas 
nos tratavam 
com respeito, 
até hoje, os 
meus alunos 
me encontram 
e me abraçam, 
me beijam e 
agradecem por 
tudo. [...] Ah 
sim, entendo... 
mas deste jeito 
não, estudar 
pra ser um 
médico, isto só 
se a família 
tivesse muitas 
posses, e 
depois aí já 
tinha que ir 
para a capital 
(Florianópolis). 
Era muito 
difícil. Eles 
estudavam até 
a quarta série... 
as meninas, 
aquelas que 

Olha... o 
educador era 
uma 
autoridade, 
alguém digno 
de respeito, de 
admiração. Eu 
entendia que 
era minha 
função e minha 
responsabilidad
e, eu só tirei 
licença quando 
tive meus 
filhos. Nunca 
faltei ao meu 
trabalho. Ah... 
porque os pais 
mandavam? 
Pra eles 
aprenderem a 
ler... a 
escrever... a 
fazer contas... 
depois eles 
ajudavam os 
pais em casa, 
na época da 

Eu acho que o 
professor tinha 
era que ensinar 
os alunos né? 
Pra eles 
poderem 
passar de ano, 
com disciplina, 
pois senão 
ninguém 
conseguia 
fazer nada. 
Ah... os pais 
mandavam 
eles pra gente 
porque queriam 
que eles 
aprendessem 
as letras né? 
Era bom isso 
pra eles... aí 
sabiam ler e 
escrever... já 
era alguma 
coisa sim... É... 
os meninos 
quase sempre 
voltavam pra 

Ah... entendi. 
Olha... No meu 
tempo, eu acho 
que os pais 
mandavam a 
gente pra 
escola pra 
aprender a ler 
e a escrever. É 
só isso sim. 
Porque não 
servia para 
outra coisa. 
Depois quando 
eu fui lecionar, 
eu pensava 
que estudar era 
importante para 
as crianças 
aprenderem a 
se virar na 
vida, é, depois 
mais tarde. Eu 
sabia que a 
responsabilidad
e pelas 
crianças era 
toda minha. Eu 
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 em casa. 

Ajudava o pai 
nas coisas que 
ele precisava... 
mas só mesmo 
mulher se 
quisesse ser 
professora, os 
outros 
voltavam pra 
arroizeira, 
ajudar os pais. 
(p. 8) 
 

Menina só se 
fosse ser 
costureira ou 
professora, 
porque... outra 
coisa não tinha 
naquela 
época... (p. 9) 
 
 

na cidade. 
Acho que os 
pais, na 
verdade... eles 
queriam que os 
filhos 
aprendessem a 
ler e escrever 
bem. Não, 
não... como 
uma profissão 
não... (p. 8) 
 

desejavam, iam 
ser professora 
ou às vezes 
costureira... (p. 
8) 
 

colheita com as 
contas e tudo 
mais... pra ser 
professora 
como eu quis 
ser, foi uma 
batalha! A 
pessoa tinha 
que ter muita 
força de 
vontade. Não 
tinha estudos 
em Camboriú. 
Era em Itajaí só 
que tinha, e 
naquele tempo 
tudo era longe, 
não é como 
hoje que tem 
carro, o 
asfalto... Acho 
que por isso 
também. E 
depois, ia 
trabalhar onde? 
É tinha tudo 
isso... (p. 7) 
 
 

arroizeira pra 
ajudar o pai... 
Já as 
meninas... lá 
uma ou outra 
que ia ser 
professora, 
senão era 
cuidar dos 
filhos mesmo... 
(p. 7) 
 

sentia que se 
eu faltasse um 
dia na escola, 
era como se 
eles ficassem 
sem mãe. Eu 
era a mãe 
deles enquanto 
eles estavam 
lá, entende? 
Por isso que eu 
nunca bati num 
aluno, mas 
nunca mesmo! 
Ah... desse 
jeito não, a 
gente não 
achava que 
eles podiam ter 
uma profissão 
com os 
estudos, acho 
que isso é 
coisa mais 
depois que eu 
me aposentei, 
daí que vieram 
aqueles cursos 
de... secretária, 
estas coisas. 
(Ensino 
Técnico 
Profissionalizan
te). (p. 8) 

Questão 26: 
Qual era a 
relação da 
comunidade 

Ah... mas era 
muito boa... o 
professor era 
muito, mas 

Era de muito 
respeito, uma 
professora era 
uma autoridade 

Olha... eu acho 
que... é, no 
tempo em que 
eu estudei era 

Pois olha... a 
comunidade via 
o professor 
como uma 

Era de muito 
respeito... de 
muito 
respeito... a 

A gente era 
visto pela 
comunidade 
como uma 

Ah... as 
pessoas me 
tratavam com 
muito 

Ah mas era 
muito boa... 
Quando eu era 
pequena, meu 
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para com os 
docentes na 
época em que 
você foi aluna 
e na época 
em que você 
lecionou? 

muito 
respeitado... a 
gente tinha 
orgulho do que 
fazia, e a gente 
ensinava com 
amor... com 
dedicação... (p. 
10) 
 

na 
comunidade. 
Todos a 
respeitavam. 
Não é como 
nos dias de 
hoje... (p. 9) 
 

ainda mais 
respeitoso, 
mas depois 
quando eu era 
professora 
ainda havia 
muito mais 
respeito que 
nos dias de 
hoje. (p. 10) 
 

autoridade, 
sim, percebia-
se no 
tratamento que 
as pessoas 
dispensavam 
para nós, 
tínhamos 
orgulho de usar 
o guarda pó 
branco. Era 
como um 
médico que 
veste a sua 
roupa branca e 
todos o olham 
com uma certa 
devoção. Era 
outro tempo... 
(p. 8) 
 

comunidade 
respeitava o 
professor como 
uma 
autoridade. 
Eles nos 
tratavam com 
carinho, com 
gratidão. Era 
lindo! A gente 
tinha orgulho 
do que fazia... 
(p. 8) 
 

autoridade... 
alguém que 
merecia 
respeito... e 
admiração... 
era muito 
diferente de 
hoje. Só que a 
gente também 
fazia o que era 
preciso fazer... 
a gente não 
deixava a 
desejar em 
nada mesmo... 
(p. 8) 
 
 

respeito... 
gostavam de 
conversar 
comigo porque 
eu era 
professora. 
Muitas vezes 
eu aconselhava 
os pais que 
tinham os filhos 
que tinham 
mais facilidade 
de aprender, 
dizia pra eles 
que deveriam 
colocar os 
filhos no Grupo 
(Colégio 
Estadual José 
Arantes), para 
continuarem os 
estudos. Teve 
um aluno meu 
o Luciano... ele 
era muito 
inteligente, 
então eu dei o 
material todo 
para ele 
quando ele foi 
para a quinta 
série, mas os 
irmãos dele 
todos tinham 
muita 
dificuldade. 
Acho que o pior 
de tudo era a 

pai sempre 
dizia que 
tínhamos de 
respeitar a 
professora! 
Não importa 
como fosse! Se 
desrespeitasse, 
chegava em 
casa e 
apanhava 
ainda. Depois... 
quando eu fui 
lecionar... 
também os 
pais eram 
muito 
atenciosos com 
a gente. Eu... 
as famílias, as 
mães né? Elas 
gostavam 
muito de mim, 
porque eu tinha 
muita paciência 
com as 
crianças. Que 
eu me lembre, 
eu nunca deixei 
nenhum aluno 
sem recreio... 
não precisava 
daquilo, eu 
conversava 
com eles, eles 
me atendiam. 
Mesmo que 
fossem 
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pobreza, as 
crianças não 
aprendiam 
porque eram 
muito pobres, 
por mais que a 
gente 
ajudasse, eles 
não 
conseguiam ir 
pra frente... (p. 
7) 

levados, mas 
se eu pedia... 
eles atendiam. 
(p. 8) 
 

Questão 27: 
Como era 
concebido o 
fator 
disciplina na 
escola e 
quais 
métodos ou 
técnicas os 
docentes 
utilizavam? 

As crianças 
sabiam que 
precisavam 
obedecer a 
professora, que 
necessitavam 
ser obedientes, 
não se 
desrespeitava 
nunca um 
professor ou 
qualquer 
autoridade. 
Mas nunca 
mesmo! E 
depois... como 
é que o 
professor vai 
ensinar se não 
tem disciplina, 
se não tem 
controle, não 
é? Então era 
muito rígido 
sim... (p. 10) 
 

A disciplina era 
muito 
importante, 
porque se eles 
não tivessem 
disciplina, não 
tinha como o 
professor 
ensinar. A 
gente explicava 
pra eles da 
seguinte forma: 
(fala enfática) 
“UM MENINO 
OU UMA 
MENINA 
EDUCADA, 
SEMPRE DÁ A 
VEZ PARA OS 
MAIS 
VELHOS, 
PARA AS 
SENHORAS 
COM 
CRIANÇAS NO 
COLO, E 

Pois a 
disciplina era a 
coisa mais 
importante! 
Pois eram 
quatro séries 
juntas, se não 
tivesse 
disciplina... não 
dava para 
trabalhar. Eu 
organizava 
assim... tinha 
momentos... 
em que... os 
alunos de um 
grupo ficavam 
com o braço 
encruzado 
aguardando os 
demais 
terminarem. Aí 
depois, eu 
passava as 
atividades para 
eles. Não 

A disciplina era 
algo 
importantíssim
o! O rigor era 
essencial. 
Mas... os 
próprios alunos 
percebiam que 
tal atitude era 
necessária... 
Geralmente 
quando havia 
um bem 
bagunceiro, eu 
colocava para 
fazer alguma 
tarefa, ajudar 
nos reparos da 
escola... Isto 
funcionava 
muito bem, 
porque eles 
precisavam ter 
o que fazer. 
Apenas isso... 
(p. 9) 

Ah a disciplina 
era muito 
importante... eu 
nunca vi as 
crianças 
pularem, é... 
é... gritarem na 
sala de aula. 
Gritar com um 
professor 
mesmo, nem 
pensar! Não 
dava para 
lecionar se não 
tivesse 
disciplina. É... 
mas esta 
disciplina já 
vinha de casa, 
a escola era 
uma 
continuação, 
eles já sabiam 
que deveriam 
respeitar a 
professora e a 

Ah era muito 
importante, 
muito 
importante... 
não dava pra 
ensinar se as 
crianças 
fizessem 
bagunça. Só 
que a gente, 
não precisava 
nem falar! A 
gente só 
olhava. E eles 
já sabiam que 
deviam ficar 
em silêncio... 
sabiam que 
tinham de 
respeitar. Só 
que a gente 
tinha o apoio 
dos pais né? 
(p. 8) 
 

Era muito 
importante sim! 
Quem é que 
consegui 
lecionar... é... 
ensinar sem 
disciplina na 
sala. Eu tinha 
um aluno, que 
certa vez as 
crianças 
colocaram o 
apelido nele de 
besouro, 
porque ele não 
parava quieto, 
estava sempre 
nas carteiras 
dos colegas... 
mas aí eu 
chamava a 
atenção dele e 
ele atendia... 
nunca me 
respondeu ou 
faltou o 

Ah era muito 
rígido... Só que 
todo mundo 
sabia que 
tínhamos de 
respeitar, né. 
Ah sim! Com 
os mais 
levados, às 
vezes as 
professoras 
usavam a 
palmatória. As 
meninas era 
mais difícil. 
Elas eram mais 
educadas né? 
Mas isso era 
quando eu era 
criança, porque 
quando eu 
lecionei, aí já 
só se deixava 
de joelhos... ou 
sem o recreio... 
Não era muito 
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ASSIM POR 
DIANTE.” 
Então eles iam 
aprendendo os 
valores... a... a 
educação, o 
que era mais 
importante para 
viverem bem. 
(p. 8) 
 
 

incomodavam 
não... sabiam 
que tinham de 
ficar quietos, 
colaborar com 
os outros... era 
assim... (p. 10) 
 
 

 diretora. (p. 8) 
 

respeito 
comigo... isso 
era feio, as 
crianças tinham 
vergonha até 
de falar, 
imagina dizer 
algo ruim pra 
professora... (p. 
7) 
 

castigo não. 
Também aqui 
no interior era 
diferente da 
cidade, né?  
Porque aqui os 
meninos não 
são tão 
levados... eles 
são mais 
calmos. (p. 9) 

Questão 28: 
Quanto às 
questões 
político 
partidárias, 
existia algum 
tipo de 
represálias 
aos docentes 
que não 
compactuava
m com a 
ideologia dos 
que estavam 
no poder? 

Tinha sim, eu e 
a Jovina nós 
padecemos, 
ela foi 
removida para 
Xaxim e eu 
para Xanxerê, 
distrito de 
Abelardo Luz, 
eu não fui, eu 
não tive como, 
a Jovina foi, 
depois me 
escreveu uma 
carta, Dolores 
fica por aí, pois 
aqui não há 
vagas, estes 
mentirosos me 
enganaram. 
Depois o pai do 
Mazzoca 
(Secretário do 
Turismo de 
Balneário 
Camboriú, 

Tinha... claro! 
Quando o 
partido oposto 
ganhava, eles 
me removiam, 
certa vez me 
mandaram lá 
pra Limeira, 
mas meu 
marido tinha 
comércio, 
então era muito 
difícil... Mesmo 
assim nós 
fomos pra lá 
durante dois 
anos. Então 
meu marido 
pôs uma 
cancha de 
bocha e uma 
venda, 
estávamos 
bem... aí me 
removeram 
novamente 

Sim, sim... Pois 
eu mesma sofri 
represálias 
políticas! É... 
como as 
situações que 
eu te contei 
antes! Meu 
marido era de 
um partido e 
minha família 
de outro, então 
certa vez o 
partido de meu 
marido ganhou 
a eleição, eles 
me deixaram 
dois anos sem 
trabalhar! 
Sim... mesmo 
meu marido 
sendo do 
partido que 
havia ganhado 
a eleição... aqui 
era assim... (p. 

Ah mas as 
disputas 
políticas eram 
muito 
acirradas... era 
como se a 
pessoa viesse 
com uma 
marca na testa! 
Nos bailes de 
carnaval que 
eu me lembro... 
não se podia 
sentar na mesa 
dos que eram 
de partidos 
contrários. Até 
se casar com 
um moço ou 
uma moça de 
outro partido 
era impossível! 
Os pais não 
deixavam! 
Jamais! Muitas 
professoras 

Bom... que eu 
lembro... 
acontecia mais 
era no caso 
das escolas 
isoladas, meu 
pai ajudou 
algumas 
professoras a 
não serem 
removidas, 
porque... 
quando outro 
partido 
ganhava, aí 
eles queriam 
enviá-las para 
longe... elas 
não podiam, 
então meu pai 
ajudava. (p. 8) 
 

Em Camboriú 
eram doentes 
por política... 
acho que é 
assim até hoje 
ainda! Se você 
não tivesse 
votado no 
partido que 
havia ganho... 
ah podia se 
preparar... você 
podia ser 
removida até 
para outra 
cidade, como 
faziam muito 
de mandar as 
professoras 
para o oeste do 
estado... (p. 8) 
 

É... existia 
perseguição... 
assim, de não 
deixar a gente 
trabalhar... 
então eu ficava 
em casa. Teve 
uma vez, que 
eu fiquei quase 
dois anos 
parada... mas 
eu sempre 
recebi o meu 
salário, mesmo 
ficando sem 
trabalhar... 
então não sei... 
se é assim que 
você queria 
saber... (p. 7) 
 

É... quando 
mudava de 
partido... 
geralmente 
mudavam a 
gente de lugar 
também. 
Algumas vezes 
me mudaram 
de escola, 
porque eu não 
tinha o 
Normal... 
sabe? E tinha 
outras 
professoras 
mais novas que 
tinham, então 
me tiravam e 
colocavam elas 
no meu lugar... 
Era triste sim, 
porque a gente 
se acostumava 
naquela escola, 
mas fazer o 
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gestão 2004 / 
2008), que na 
época era 
deputado 
estadual é que 
deu jeito de 
trazer ela de 
volta. A gente 
já era efetiva, 
mas como não 
tinha lei que 
ajudasse, 
então toda 
época de 
eleição eles 
faziam isto. Daí 
nós fomos a 
Florianópolis 
reclamar 
porque até a 
ajuda de custos 
do professor 
eles cortaram. 
(p. 10) 
 

para a 
localidade de 
Mato de 
Camboriú. Era 
assim, teve até 
uma ocasião 
em que eu pedi 
aos meus 
outros dois 
irmãos que 
votassem no 
partido 
contrário, e 
eles votaram. 
Eu recebia o 
ensinamento 
do pai que 
quando uma 
pessoa era 
professora, ela 
não devia se 
prender a um 
partido. Devia 
sempre estar 
de acordo com 
o partido que 
estava no 
poder, pois 
eram eles 
naquele 
momento os 
seus patrões, 
então não 
adiantava ser 
do contra... (p. 
9) 

10) 
 

sofriam com as 
perseguições 
políticas... 
chegavam a 
ser transferidas 
para outras 
regiões do 
estado... tinha 
também estas 
situações, é 
verdade... (p. 
9) 
 

que né? Eles é 
que 
mandavam, a 
gente tinha de 
obedecer... (p. 
9) 
 
 

Questão 29: 
Transferindo 

Acho que 
naquele 

O salário... Era 
bastante 

O meu primeiro 
salário... é... eu 

Ah mas dava 
para comprar 

Olha... eu 
comprava o 

Era um bom 
salário... eu 

Que eu 
lembro... é eu 
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os valores 
para a nossa 
moeda 
corrente, qual 
era o piso 
mínimo do 
docente em 
sua época? 
Em caso de 
dúvida, o que 
era possível 
adquirir, 
comprar. 

tempo... era 
mais ou menos 
cento e 
cinqüenta 
cruzeiros... 
dava para viver 
deste ordenado 
sim! O governo 
pagava o 
aluguel da casa 
para nós... não 
era muito, mas 
dava... (p. 11) 
 

dinheiro... eu 
consegui 
alugar uma 
casa, eu me 
sustentava eu 
e a minha mãe, 
e ainda 
sobrava para 
comprar meu 
enxoval. 
Naquele tempo 
parece que 
eram 250 
cruzeiros... eu 
não sei dizer 
bem pra 
senhora... 
Agora não 
recebo como 
diretora não... 
vem na 
mecanizada 
(folha de 
pagamento), 
apenas como 
vinte horas 
semanais. (p. 
9) 
 

dava a metade 
para o meu 
pai... e o 
restante eu 
guardava. 
Então... um 
dia... quando 
eu quis 
comprar uma 
bicicleta, o meu 
pai me fez 
comprar uma 
máquina de 
costura. Claro, 
ele achava que 
era mais útil 
para uma moça 
né? Deixa ver... 
é eu conseguia 
com um mês 
de salário 
comprar uma 
bicicleta. Mas 
dava para fazer 
muita coisa. 
Também a 
gente não tinha 
muito no que 
gastar... (p. 10) 

muita coisa... 
até sobrava 
dinheiro... 
Comprava 
cortes de 
tecido para 
fazer os 
vestidos... é... 
sapatos, enfim, 
o que uma 
moça 
precisava. (p. 
9) 
 

meu enxoval 
com o salário 
que eu 
ganhava. Não 
lembro 
exatamente... 
mas... não era 
muito dinheiro, 
não dava para 
comprar muita 
coisa não. 
Então eu ia 
comprando as 
coisinhas do 
meu enxoval 
mesmo... (p. 8) 
 

lembro que 
com meu 
salário eu 
comprava 
móveis... 
roupas... e o 
meu enxoval. 
(p. 8) 
 
 

comprava 
roupa para mim 
e ajudava o 
meu pai. 
Depois de 
casada, aí 
comprava tudo 
o que 
precisava para 
dentro de 
casa... acho 
que era um 
bom salário... 
(p. 8) 
 

Questão 30: 
Existiam 
cursos para o 
aperfeiçoame
nto docente 
na época em 
que você foi 
aluna e na 
época em que 

Na época do 
prefeito Flávio, 
nós fizemos 
bem uns treze 
exames... e... 
não sei bem, 
mas nós 
tínhamos 
cursos 

Não me lembro 
que havia 
algum curso de 
formação não... 
pois eu me 
aposentei em 
1965, com 25 
anos de 
profissão.. é, 

Existiam sim... 
tinha cursos 
até quando eu 
me aposentei, 
e os cursos... 
as... as horas, 
contavam para 
aumentar o 
salário da 

Bem... acho 
que só as 
normalistas... é 
acho que foi 
depois de 
algumas 
reformas, já 
quando 
começou a ter 

Não... não que 
eu lembre. 
Apenas 
tínhamos um 
caderno onde 
escrevíamos 
tudo o que 
iríamos passar 
para os alunos. 

Não... é que 
quase não 
havia este tipo 
de cursos, 
assim como 
você está 
dizendo... de, 
de... formação, 
porque os 

Havia... Sim, 
eu lembro que 
eu fui duas 
vezes a Itajaí... 
Fiz um em 
Blumenau que 
durou 20 dias, 
e também no 
José Arantes... 

Eu me lembro 
que algumas 
vezes, mais no 
final antes de 
eu me 
aposentar, a 
gente fazia 
alguns cursos, 
mas... era 
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você 
lecionou? 

também. O 
exame, como 
era... era um 
ditado na 
primeira folha e 
depois os 
problemas na 
segunda folha. 
Então quando 
terminamos, o 
seu Acácio, 
disse que ia 
corrigir, então 
veio e me disse 
que eu tinha 
errado a 
palavra cinco, 
disse... 
Dolores, cinco 
não é com c, é 
com s. E ele 
disse, cinco 
nunca foi 
escrito com c. 
Mas aí o 
Acácio disse, 
seu Flávio o 
senhor vai nos 
desculpar mas 
cinco é com C 
sim. Então o 
prefeito veio cá 
fora e me pediu 
desculpas. 
Depois, bem no 
particular o 
Acácio me 
disse: “Dolores, 

três do 
municipal e 
vinte e dois do 
estado... foi um 
longo tempo 
lecionando... 
(p. 10) 
 

gente. Contava 
até os cursos 
de religião que 
eu lembro. É... 
alguns eram de 
acordo com 
estas é.. 
reformas no 
ensino, estas 
mudanças... 
alguns eram de 
reforço 
mesmo... já 
tinha outros 
que ensinavam 
novas técnicas, 
novos 
métodos... (p. 
10) 
 

o ginásio... Já 
no meu tempo 
de diretora... aí 
eu lembro que 
tínhamos 
muitos cursos... 
quase todos os 
meses íamos 
participar de 
cursos...  a 
maioria era em 
Florianópolis, a 
reciclagem 
ocorria em 
Blumenau 
também... (p. 
9) 
 
 

É, aí... 
deixávamos 
com a diretora 
antes de entrar 
na sala e 
depois que ela 
revisava... 
então mandava 
a servente 
devolver para 
nós. (p. 9) 
 

livros e 
cartilhas 
custavam a 
mudar... 
Quando eu fiz 
o Normal, aí já 
aprendíamos a 
fazer 
cartazes... a 
como usar na 
sala... mas 
antes não tinha 
nada disso... 
(p. 8) 
 
 

Ah, nós 
aprendíamos 
um pouco de 
tudo. Como 
usar o 
material... os 
livros... é estas 
coisas. (p. 8) 
 
 

quando as 
crianças 
entravam em 
férias, no mês 
de julho. Aí a 
gente ia pra 
outras cidades, 
Blumenau, 
Florianópolis e 
Itajaí. E... eu 
me lembro 
também que 
eles faziam 
avaliações, 
provas pra ver 
o quanto a 
gente sabia. (p. 
9) 
 



 

 

122
ele disse que 
nunca mais na 
vida vai corrigir 
uma prova 
sua.” (p. 11) 

Questão 31: 
Como ocorria 
o processo de 
ensino 
aprendizagem
? 

Naquela época, 
eu lecionava... 
1º ano, 2º ano 
e 3º ano, tudo 
junto na 
mesma sala. E 
a hora de 
trabalho eu 
dividia, eu tinha 
o meu plano de 
trabalho. Bem 
hoje é primeiro 
ano, segundo e 
terceiro, eu vou 
primeiro 
alfabetizar o 
primeiro ano, 
enquanto o 
segundo ano 
fazia uma 
cópia, 
enquanto o 
terceiro está 
estudando o 
descobrimento 
do Brasil, 
naquele tempo 
era copiar e 
decorar, não 
era? Aí eu ia 
ensinando... 
também o que 
a gente 

Na maioria das 
vezes, nós 
fazíamos muita 
cópia e leitura 
oral, mesmo... 
também o... 
ditado né? E a 
tabuada. Eles 
faziam muita 
cópia! Até do 
hino nacional. 
A tabuada, esta 
eles estudavam 
em casa e 
depois eu 
tomava 
salteado na 
sala. Eles 
gostavam da 
tabuada... 
gostavam 
muito... (p. 10) 
 

Eu costumava 
ensinar com 
amor! Buscava 
encontrar 
maneiras de 
ensinar do jeito 
que eles 
aprendessem 
melhor... 
Aconselhava 
muito... 
conversava 
sobre o 
relacionamento 
com os pais... 
falava que eles 
deviam ser 
amorosos... 
carinhosos com 
os pais. Aquilo 
para eles era 
novidade! 
Porque lá no 
interior, as 
relações 
familiares eram 
mais secas, os 
pais não se 
achegavam 
muito nos 
filhos... então 
se eu podia 
explicar, ia 

Os alunos já se 
alfabetizavam 
no primeiro 
ano... e... não 
tinha casos de 
um aluno ficar 
vários anos na 
mesma série, 
isso nem 
pensar! 
Reprovar um 
aluno era o 
mesmo que o 
professor 
assumir a sua 
incompetência. 
A reprovação 
era mínima. De 
um grupo de 30 
alunos mais ou 
menos, 
reprovavam de 
04 a 06 alunos. 
Não eles não 
perguntavam 
nada da 
avaliação. Eles 
eram 
orientados 
pelos próprios 
pais para não 
questionar na 
escola. A 

Olha... na 
metade do ano 
as crianças já 
estavam 
soltando a 
leitura. Eu 
ensinava por 
letras, uma de 
cada vez. Não 
gostava do “BE 
a BA”, não 
gostava nem 
de escutar 
quando os 
professores 
começavam 
cantar o abc. 
Eu ficava 
doida, eu 
fechava a porta 
da minha sala 
para não 
escutar. Eu 
gostava de 
ensinar as 
vogais 
primeiro. A 
letra era só a 
coursiva, não 
tinha outro tipo 
de letra. Eu 
desenhava 
cada vogal no 

Tanto no meu 
tempo quanto 
quando eu 
lecionei, a 
gente pegava 
na mão do 
aluno para 
ensinar a 
escrever... 
Ensinar a 
segurar o 
lápis... Usava 
letrinhas na 
cartolina e 
depois as 
sílabas, que a 
gente 
entregava a 
cada aluno e 
depois cada 
um pendurava 
no varal para ir 
formando as 
palavrinhas. E 
assim eles iam 
aprendendo 
sabe? Era tão 
gostoso ver 
eles 
aprendendo a 
ler... (p. 8) 
 
 

Como eles 
aprendiam... 
era assim, na 
época de 
aprender a 
tabuada, eu 
mandava eles 
estudarem em 
casa e 
perguntava 
sempre no final 
da aula a 
tabuada 
salteada, assim 
acho que eles 
aprendiam 
mais. Depois 
faziam cópia, a 
gente ensinava 
pelas letras 
depois as 
sílabas, daí 
eles formavam 
palavrinhas... 
(p. 8) 
 
 

Olha... a gente 
tinha o... o... 
caderno de 
exercício e o 
caderno de 
prova. A prova, 
a gente fazia 
com eles uma 
vez ao mês, é, 
pra saber o que 
é que cada um 
tinha 
aprendido. A 
gente 
começava 
ensinando pelo 
“A E I O U”, 
depois é que a 
gente ia 
ensinar as 
outras letras. E 
pra letra ficar 
mais bonita, 
daí a gente 
usava o 
caderno de 
caligrafia. Ah 
sim... a gente 
fazia a tomada 
da leitura, pra 
ver se o aluno 
estava lendo 
bem, senão 
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aprendia nas 
reuniões, o seu 
Mario Goedert, 
que era outro 
inspetor 
ensinava a 
gente. Se 
vocês querem 
que a criança 
tenha um 
aprendizado 
melhor, vais 
por exemplo 
escrever a 
palavra flor no 
quadro, então 
desenha a flor 
ao lado, porque 
aí é mais fácil 
da criança 
saber o que 
você está 
escrevendo. (p. 
11) 
 

explicando né? 
(p. 11) 
 

relação da 
família com a 
escola era 
estreita e 
parceira neste 
sentido. A 
escola fazia a 
sua parte e a 
família 
colaborava. (p. 
9) 
 

quadro, o “A” 
era uma 
menina bem 
comportada 
com as duas 
perninhas para 
baixo, o “E” era 
um lacinho, o 
“I” era um 
menininho que 
usava boina, o 
“O” era um 
molequinho 
que subiu na 
árvore e virou a 
perninha e o 
“U” eram os 
irmãozinhos 
gêmeos. Cada 
letra era 
desenhada no 
quadro e eu 
fazia o traçado 
com as 
crianças no ar 
primeiro e 
depois eles 
escreviam no 
caderno. Não 
podia levantar 
a caneta 
enquanto não 
terminasse de 
escrever a 
letra. Não 
gostava que os 
cadernos 
tivessem 

não passava 
de ano. Sim... 
na matemática 
também, a 
gente 
começava 
pelas contas de 
mais (+) e de 
menos ( - ), e 
depois a gente 
começava a 
ensinar a 
tabuada. Eles 
tinham de 
saber de cor 
sim, claro, pois 
se não 
aprendessem a 
tabuada que 
era o mais 
importante, iam 
aprender o 
quê? (p. 10) 
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orelhas, e as 
linhas tinham 
de ser todas 
ocupadas. No 
final do ano o 
diretor vinha na 
sala ouvir as 
crianças para 
prestar o 
exame oral. Ele 
perguntava 
sobre a 
história... e 
inclusive os 
sinônimos... A 
criança 
também tinha 
de saber as 
quatro 
operações... e 
a leitura tinha 
de ser perfeita. 
As histórias 
que eu 
contava, eu 
mesma fazia as 
fantasias das 
personagens, e 
as crianças 
encenavam lá 
na frente para 
os outros 
colegas. Acho 
que isso eu já 
tinha do meu 
pai, que fez 
certa vez uma 
peça para 
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angariar fundos 
para construir a 
igreja matriz. 
[...] Assim 
depois eu fazia 
minhas 
próprias peças 
na escola com 
meus alunos. 
Para contar eu 
tinha na sala 
uma caixinha 
com botões, 
milho, feijão 
para auxiliar os 
alunos. Não 
permitia que os 
alunos 
usassem os 
dedos, queria 
que eles 
soubessem de 
cabeça quanto 
dava 2+2. 
Também tinha 
na minha sala 
um cartaz com 
os nomes dos 
alunos e a data 
de aniversário. 
Cada ano eu 
mudava, às 
vezes fazia 
bonequinhos e 
bonequinhas 
com o dia de 
nascimento, e 
no dia do 
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aniversário, 
cantávamos os 
parabéns. 
Também no 
final do ano, 
fazíamos 
exposição dos 
trabalhinhos 
dos alunos e os 
pais vinham 
visitar. Tinha 
inclusive livro 
de assinaturas 
para os pais 
assinarem. (p. 
10) 

Questão 32: 
Como eram 
os alunos no 
que diz 
respeito a 
relação aluno 
X professor, 
aluno X 
escola? 

Eles eram 
muito 
inteligentes... 
eram muito 
bonzinhos... eu 
fico olhando 
estas crianças 
de hoje e as 
crianças 
daquele tempo, 
tão diferente, 
mas é muito 
diferente. Eles 
eram muito 
queridos e 
educados. Eu 
até gosto muito 
de lembrar 
daqueles 
tempos... como 
eles 
respeitavam a 

Eles tinham 
muito respeito 
pelo professor 
e pela escola. 
Ninguém 
estragava 
nada, porque 
eles sabiam 
que o bem da 
escola era o 
próprio bem 
deles. Como eu 
já disse várias 
vezes né? 
Havia muito 
respeito por 
todos os 
professores... 
(p. 10) 
 

Eu costumava 
ensinar com 
amor! Buscava 
encontrar 
maneiras de 
ensinar do jeito 
que eles 
aprendessem 
melhor... 
Aconselhava 
muito... 
conversava 
sobre o 
relacionamento 
com os pais... 
falava que eles 
deviam ser 
amorosos... 
carinhosos com 
os pais. Aquilo 
para eles era 
novidade! 

Os alunos 
tinham todo o 
respeito e 
devoção para 
com os 
professores, 
nós os 
ensinávamos 
que a escola 
era patrimônio! 
Que deveria 
ser conservado 
por todos! O 
aluno, ele 
também era 
amigo do 
professor. Ele 
via na figura do 
professor uma 
continuação da 
figura da mãe. 
Tinham tanto 

Os alunos 
eram uns 
anjinhos, tudo 
o que eu dizia 
eles diziam 
amém, eles me 
respeitavam 
muito. Algumas 
vezes eu era 
bravinha... era 
exigente... mas 
na maioria das 
vezes eles me 
atendiam em 
tudo! Nunca 
foram 
desobedientes.
.. (p. 10) 
 

Olha... falar 
com a gente... 
humm... acho 
que só aqueles 
que eram mais 
conhecidos do 
professor 
tinham 
coragem de 
perguntar 
alguma coisa, 
mas a maioria 
apenas ouvia 
as explicações. 
Mas isso era 
bom, porque 
eles tinham 
disciplina, 
sabiam que 
deviam ter 
respeito pela 
gente... (p. 9) 

Eu era tratada 
com muito 
respeito pelos 
alunos! Eles 
me chamavam 
de “Dona 
Osmarina”... e 
nunca me 
desobedecera
m ou faltaram 
com o respeito 
comigo. E os 
alunos... eles... 
eles sabiam, os 
pais ensinavam 
em casa que 
eles deveriam 
obedecer a 
professora... 
era tudo muito 
bom. (p. 8) 
 

Ah eles 
respeitavam 
muito... mas 
muito mesmo. 
Eles sabiam, 
né? porque o 
pai já dizia em 
casa que tinha 
que respeitar a 
professora, 
senão 
apanhava em 
casa. Eu nunca 
tive problema 
sério com 
nenhum aluno. 
Sempre eles 
levavam 
presentes para 
mim. Levavam 
ate goiaba 
como eu já 
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gente... (p. 12) 
 

Porque lá no 
interior, as 
relações 
familiares eram 
mais secas, os 
pais não se 
achegavam 
muito nos 
filhos... então 
se eu podia 
explicar, ia 
explicando né? 
(p. 11) 

amor ao 
professor que 
eles não se 
negavam a 
nada. Tudo o 
que o professor 
pedia eles 
atendiam. E se 
faziam só pode 
ser por amor, 
porque 
ninguém faz 
nada obrigado, 
né? (p. 10) 

  disse... (p. 10) 
 

Questão 33: 
De que forma 
se dava a 
avaliação na 
época em que 
você foi aluna 
e na época 
em que você 
lecionou? 

Ah era prova... 
o diretor 
tomava a lição 
da gente, a 
professora nem 
sabia o que ele 
iria perguntar 
para a gente. 
Já os meus 
alunos, nós 
fazíamos as 
avaliações 
escritas. 
Também tinha 
o inspetor que 
vinha 
inspecionar as 
escolas. 
Quando ele 
aparecia né? 
Porque na 
minha escola 
ele veio uma 
vez só. Foi a 

Que eu 
lembro... tinha 
um caderno de 
prova. Todo 
mês tinha uma 
prova, e depois 
no final do ano, 
aí era o exame 
final. Aí era 
com o diretor, 
direto com ele. 
Os alunos 
tinham de 
saber tudo 
decorado, tudo 
na ponta da 
língua, senão 
não passava 
de ano, tinha 
de repetir o 
ano. (p. 10) 
 

Eu fazia prova 
escrita, mas 
muitas vezes 
não era só a 
nota da prova 
que valia, eu 
via as 
dificuldades, as 
diferenças, 
porque tinha 
uns que eram 
muito pobres, 
era difícil pra 
eles também. 
Então eu 
olhava isso 
também na 
hora de dar a 
nota. Também 
olhava a 
família... desde 
que ele 
soubesse ler e 
escrever e as 

A nota... sim 
era feita 
através de 
prova mensal. 
Tanto quando 
eu fui aluna 
quanto quando 
eu lecionei. 
Contava 
também... sim, 
a assiduidade, 
o 
comportamento
, mas no 
exame final 
isso não 
contava, pois a 
gente sabia 
que ele sofreria 
mais se ele 
fosse para a 
série seguinte 
sem ter 
aprendido do 

Tinha um 
caderno de 
prova e na 
ficha de 
chamada fazia-
se as 
anotações. As 
notas eu 
passava para o 
meu caderno 
também. Todos 
os meses tinha 
uma provinha 
de cada 
matéria no 
caderno de 
prova. A prova 
oral era de 
leitura. Os 
cadernos nós 
levávamos 
para corrigir em 
casa. Quando 
os alunos 

A gente tinha o 
caderno de 
provas, e eram 
bimestrais, 
tinha também 
prova oral. 
Quando eu 
estudava no 
final do ano 
vinha o 
inspetor e ele 
mesmo 
aplicava o 
exame final, já 
quando eu 
lecionava eu 
mesma 
aplicava as 
provas. Se eu 
sabia que o 
aluno era bom 
eu não deixava 
que ele fosse 
prejudicado, 

A gente tinha 
um caderno e 
todo mês eu 
fazia prova 
para tirar a 
avaliação do 
ano todo. Era 
por nota sim, 
era até cem. 
Tinha também 
o inspetor, ele 
vinha visitar a 
escola todos os 
meses, assistia 
a aula inteira 
para ver se o 
professor 
estava 
ensinando bem 
e os alunos 
aprendendo. 
(p. 8) 
 
 

A nota, a gente 
dava de dez 
em dez. Não... 
hum, não tinha 
muita 
reprovação 
não. Acho que 
tinha uns vinte 
alunos na sala. 
Daí destes... 
acho que... um 
ou dois, não 
mais que isso. 
Na mesma sala 
a gente fazia 
primeira série 
forte e a 
primeira série 
fraca. Os que 
melhoravam 
antes do final 
do ano, já iam 
para a primeira 
série forte. 
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única vez que 
as crianças 
viram um 
inspetor em 
nossa escola. 
Por sorte as 
crianças, 
naquele dia, foi 
uma frequência 
danada. Não 
sei se por 
curiosidade de 
conhecer o 
inspetor. Não 
sei, não sei. 
Então quando 
o inspetor 
chegou ele 
entrou e 
cumprimentou: 
“Com licença 
senhora 
professora, é a 
dona 
Dolores?”, eu 
digo é sim 
senhor, 
“Alfredo Xavier 
Vieira, mas que 
meninada 
bonita, não me 
cumprimentam
?”. Ah, mas foi 
uma voz só 
“Bom Dia!”, 
tudo bem, 
disseram tudo 
bem, olhou 

operações 
básicas, no 
mais eu levava 
bastante em 
consideração. 
(p. 11) 
 

que se ele 
repetisse o 
ano! (p. 10) 
 
 

tinham alguma 
dificuldade, eu 
me sentava ao 
lado deles e 
explicava 
quantas vezes 
fosse 
necessário até 
o aluno 
aprender. Eu 
tinha turmas de 
45 alunos, mais 
ou menos 03 
ou 04 alunos 
reprovavamm. 
Eu ficava muito 
triste porque 
não queria que 
nenhum 
reprovasse, 
mas tinha 
alguns que não 
tinha jeito 
mesmo. E 
quando eles 
repetiam 
ficavam em 
outra turma, na 
turma dos 
repetentes, 
com outra 
professora. 
Tinha o pelotão 
de saúde que 
cuidava da 
higiene, se 
tinha piolho, se 
as unhas 

ajudava se ele 
estava nervoso 
no dia da 
prova. Nunca 
reprovei um 
aluno por 
causa de 
geografia, 
ciências ou 
outra matéria 
que não fosse 
português ou 
matemática, 
acho que estas 
duas eram as 
mais 
importantes, 
por que as 
outras eles 
tinham o resto 
da vida para 
aprender, mas 
se eles não 
soubessem ler 
como é que 
iriam aprender 
sobra a 
história? 
Entende? 
Então era 
assim... (p. 9) 
 

Não... ninguém 
reclamava não. 
Como eu já 
disse, os filhos 
já vinham de 
casa sabendo 
que tinham de 
respeitar a 
professora. 
Não... eles não 
desanimavam 
não, pelo 
contrário, eles 
queriam ser da 
primeira série 
forte também. 
(p. 10) 
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para a filha do 
Antonio 
Damasio e 
disse: “Aquela 
meninha é 
muito bonita! 
Não fala?”, ela 
disse: “Falo.”, 
então ele 
perguntou: “E 
porque não 
falou?”, ela 
disse: “Porque 
a professora 
não deu ordem 
para que 
falássemos.” 
Então ele 
disse: “Muito 
bem, já percebi 
que há respeito 
pela 
professora.” “E 
vocês comem 
muito peixe?” 
disseram: “Sim 
porque é o 
alimento do dia 
a dia”, pensei 
comigo Deus 
está colocando 
as palavras na 
boca de 
Moisés. Então 
o inspetor 
falou: “Eu 
quero peixe, 
porque é por 

estavam 
limpas, os 
ouvidos e os 
dentes. 
Quando eles 
chegavam na 
segunda feira, 
eu perguntava 
“COMO É QUE 
OS MEUS 
BICHINHOS 
ESTÃO?”, e 
olhava tudo, 
assim como o 
meu pai fazia 
em casa 
conosco. Eu 
também 
costumava 
chamar os 
meus alunos 
por apelidos 
carinhosos 
como “meu 
gatinho”, 
“minha 
coelhinha”, 
“minha 
carochinha”, e 
quando nós 
acabávamos 
tudo, antes de 
bater o sinal, 
eu deixava eles 
brincarem de 
animaizinhos, 
eu também 
brincava com 
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causa do peixe 
que vocês 
estão assim 
inteligentes. A 
senhora sabia 
professora que 
o peixe é o 
alimento que 
tem muito 
fosfato.” Aí ele 
começou a 
inspeção, 
mandou uma 
aluna do 
terceiro ano no 
quadro, ela 
escreveu as 
palavras certas 
com uma 
caligrafia que 
pouco se 
diferenciava da 
minha, ele 
montou as 
continhas de 
dividir e 
multiplicar e ela 
resolveu todas. 
Passou por 
todos os 
alunos, eram 
seis que ele 
analisava no 
total, todos 
fizeram o 
exercício. 
Então ele 
disse: “dona 

eles, 
pulávamos 
como 
coelhinhos, era 
uma festa. 
Também o 
aluno que mais 
se destacava 
no final do ano 
assinava o livro 
de honra. (p. 
10) 
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Dolores eu vou 
deixar o meu 
“Termo de 
Visita” muito 
bom, mas 
ainda merecia 
melhor. Mas a 
gente nunca 
vai a mais.” Eu 
disse não 
inspetor a 
gente nunca 
sobe ao último 
degrau, a gente 
começa lá de 
baixo. Aí ele 
mandou fazer 
três cópias, 
uma para 
remeter a 
Florianópolis, 
uma para ficar 
na escola e 
outra para levar 
na prefeitura. 
Então ele 
contou que era 
o prefeito que 
tinha 
incentivado ele 
para vir 
conhecer a 
escola e vir 
conhecer a 
escola. Então 
eu arrumei os 
peixes frescos 
que meu 
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marido tinha 
pescado e ele 
levou os 
peixes, não 
quis ficar para 
almoçar. Eram 
garopas 
grandes. (p. 
12) 

Questão 34: 
Qual a grade 
curricular 
adotada na 
época em que 
você foi aluna 
e na época 
em que você 
lecionou? 

Olha, nós 
tínhamos 
Aritmética, 
Língua 
Nacional, 
Geografia, 
História e 
Religião, 
depois quando 
eu fui lecionar 
também era 
assim... (p. 13) 
 

Quando eu 
estudei era... 
Língua 
Nacional, 
Aritmética, 
Geografia, 
História, Ensino 
Religioso, 
Ciências e 
acho que... 
Conhecimentos 
Gerais. 
Quando eu 
lecionei eram 
praticamente 
as mesmas 
minha filha...  
(p. 11) 
 

Era 
Matemática, 
Português, 
História, 
Ciências, 
Educação 
Religiosa... ah! 
Tinha Desenho 
e Geografia... 
hããã... depois 
não mudou 
muito não... (p. 
11) 
 

Na época em 
que eu estudei 
no primário... 
era Português, 
Aritmética, 
História, 
Geografia e 
Moral. E na 
época em que 
eu lecionei, aí... 
tínhamos... 
Português, 
Aritmética, 
História, 
Geografia, 
Desenho e 
acho que 
Caligrafia. (p. 
10) 
 

Quando eu era 
aluna... acho 
que... é as 
matérias eram 
Língua 
Nacional, 
Aritmética, 
História, 
Geografia, 
Ciências, 
tinha... Ensino 
Religioso, 
Desenho e 
Trabalhos 
Manuais. 
Depois 
também... é 
acho que só 
não tinha 
Trabalhos 
Manuais. (p. 
11) 
 

Quando eu 
estudava... 
ai,ai... 
tínhamos 
Português, 
Aritmética, 
História, 
Geografia e 
quando eu 
lecionava... 
tinha também, 
as mesmas, ah 
e tinha Religião 
é verdade... (p. 
9) 
 

Bom... quando 
eu fui aluna... a 
Língua 
Portuguesa era 
Língua 
Nacional né... 
tinha 
Aritmética, 
Ciências, 
História e 
Geografia, 
Desenho e 
Ensino 
Religioso, 
depois no 
tempo que eu 
lecionava 
também 
passou a ter 
Educação 
Física. É as 
outras eram as 
mesmas que 
eu falei... (p. 9) 
 

Quando eu 
estudei... acho 
que... é, a 
gente tinha 
Língua 
Nacional, 
Matemática, 
Religião, 
Geografia, 
Ciências, 
História, 
Educação 
Moral e Cívica, 
Higiene. Ah... 
mas as aulas 
de Religião era 
muito forte. 
Depois quando 
eu fui lecionar, 
aí era quase as 
mesmas... 
acho que não 
mudou muito 
não. (p. 10) 

Questão 35: 
Como o 
professor 
preparava as 

Sim, eu tinha o 
meu plano de 
trabalho, e 
escrevia tudo 

É... a gente 
tinha que fazer 
a tarefa diária. 
Se as crianças 

No domingo eu 
preparava a 
aula... a gente 
dizia que era a 

Nós tínhamos 
um plano de 
aula diário, os 
planos eram 

Eu tinha um 
caderno de 
tarefas e fazia 
a tarefa todos 

Eu lembro que 
a gente tinha o 
caderno de 
tarefas... é 

Eu tinha sim, 
tinha um 
caderno de 
tarefas e eu 

Lembro sim... A 
gente fazia a 
tarefa diária 
(planejamento). 
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aulas que iria 
ministrar, 
havia algum 
tipo de 
planejamento
? 

separado. As 
tarefas para o 
primeiro ano, 
as do segundo 
ano e as do 
terceiro ano no 
caderno de 
tarefas. Sim... 
fazia isto toda 
semana. (p. 12) 
 

não pegavam 
bem, podia 
repetir, mas era 
difícil acontecer 
isso. Eu 
escrevia tudo 
no caderno, eu 
mesma olhava 
e avaliava se 
estava de 
acordo com o 
que os alunos 
precisavam 
aprender. É... 
era um caderno 
de tarefas, a 
gente chamava 
assim né? (p. 
11) 
 

tarefa diária 
(planejamento 
diário), depois 
passou à 
semanal. 
Então... neste 
tempo às vezes 
nós nos 
reuníamos, 
outras 
professoras e 
eu para fazer o 
planejamento 
anual. Na 
tarefa diária, eu 
tinha um 
caderno para 
cada série, e 
fazia tudo 
separado. 
Escrevia tudo o 
que eu iria 
passar para 
eles, fazia as 
atividades, 
pensava o que 
ia passar para 
cada série. (p. 
12) 
 

recolhidos e 
revisados pelo 
diretor que 
dava um visto, 
um elogio ou 
uma 
observação. 
É... eu lembro 
que se lançava 
mão dos 
métodos mais 
simples para 
motivar o 
aluno. Certa 
vez fiz uns 
saquinhos de 
areia 
costurados em 
casa para levar 
para os alunos 
aprenderem a 
contar... (p. 10) 
 

os dias a noite 
e pela manhã 
entregava a 
diretora e ela 
corrigia, se 
tinha alguma 
coisa que não 
concordava ela 
anotava e nós 
já tínhamos 
que arrumar. A 
Dona Natália 
também foi 
minha diretora, 
e ela pôs 
ordem no 
Grupo, exigia 
que todos os 
professores 
tivessem seu 
caderno de 
tarefas em dia. 
Ela era muito 
boa, muito 
exigente... (p. 
11) 
 
 

então, a gente 
preparava 
todos os dias 
as atividades 
do dia 
seguinte. 
Sempre que eu 
percebia que 
eles não 
entendiam o 
conteúdo eu 
buscava outras 
coisas, assim... 
dava um jeito 
de ensinar 
diferente, pra 
ver se eles 
entendiam né? 
(p. 10) 
 

tinha que fazer 
o plano diário, 
todos os dias a 
diretora lia, 
revisava e 
passava o 
visto. Eu nunca 
precisei alterar 
o meu plano... 
mas eu sempre 
perguntava pra 
diretora... pedia 
que ela me 
falasse se tudo 
estava certo, já 
que ela tinha 
mais estudos 
do que eu. (p. 
9) 
 

É... ali eu 
escrevia tudo o 
que ia ensinar 
para os alunos. 
Tudo mesmo. 
Algumas vezes 
eu fazia a 
noite, e outras 
vezes eu fazia 
no intervalo 
das aulas, 
quando as 
crianças iam 
brincar no 
recreio, ou de 
meio dia... 
sempre dava 
um jeitinho. 
Tinha que dar, 
pois o inspetor 
vinha dar o 
visto no nosso 
caderno. Às 
vezes, a gente 
fazia alguma 
atividade com 
as professoras 
lá da vila 
(centro), uma 
vez eu lembro 
que fizemos 
um piquenique 
com outras 
duas turmas, 
uma das 
professoras era 
a Dona Fátima 
(Fátima 
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Gervásio, 
Secretária da 
Educação do 
município, 
gestão 
2009/2012), ela 
era muito 
simpática, 
conversamos 
bastante, era 
atenciosa com 
as crianças. Foi 
uma 
experiência 
muito boa 
aquele 
piquenique, 
nunca mais 
esqueci. (p. 11) 

Questão 36: 
Como era 
vista a 
temática da 
leitura? 

A escola não 
tinha livros 
para os alunos, 
eu emprestava 
dos meus, não 
tinha porque 
não tinha 
biblioteca, era 
muito pobre, eu 
é que tinha 
aqueles meus 
livros aquilo 
tudo, livro com 
as historinhas 
do papai. Então 
às vezes eu lia 
uma historinha 
para eles assim 
na hora do 

Todos os dias 
tinha leitura... 
abria o livro 
didático cada 
um lia o texto, 
e depois já 
fazia a análise 
gramatical. 
Ah... não assim 
não lembro 
não, pois nem 
tinha livros... 
(p. 11) 
 
 

Olha... com as 
segundas 
séries, 
terceiras séries 
e quartas 
séries, nós 
fazíamos como 
leitura 
informativa. Na 
escola eu não 
tinha 
mimeógrafo, 
mas eu vinha 
no José 
Arantes e fazia 
os textos sobre 
as datas 
cívicas... sobre 
os conteúdos 

Eles tinham os 
livros deles que 
tinham histórias 
que falavam 
das letras. Mas 
levar livros pra 
casa para ler 
não. Os alunos 
pequenos, que 
eu me lembro, 
apenas liam 
nos seus livros 
de 
alfabetização, e 
era só 
mesmo... (p. 
11) 
 

Lembro... eles 
podiam pegar 
na biblioteca os 
livros para 
levar para 
casa, os da 
primeira série 
ficavam 
separados. No 
final do ano 
dava um 
livrinho para 
cada aluno de 
presente. 
Também na 
sala nós 
fazíamos a 
leitura no livro 
de leitura, a 

As crianças 
tinham um livro 
de leitura... na 
comunidade de 
Santa Luzia, eu 
lembro que 
tinha na escola 
uma 
bibliotecazinha, 
eu levava 
alguns livros de 
casa também. 
Nós... fazíamos 
um jornal numa 
folha de 
almaço onde 
os alunos 
colocavam 
adivinhas, as 

É... na Escola 
Reunida, em 
1958 tinha a 
biblioteca, 
então os 
alunos podiam 
levar os livros 
para casa. Eu 
cheguei a 
trabalhar na 
biblioteca, ia 
todas as tardes 
encapar os 
livros, catalogar 
tudo... mas 
acho que eles 
não levavam 
muitos livros 
pra casa não... 

A leitura... acho 
que era só na 
cartilha 
mesmo... não 
eles não 
tinham livro em 
casa para ler. 
Não na escola 
também não 
tinha. Quer 
dizer, no 
armário 
ficavam alguns 
livros de 
história, não... 
não lembro se 
havia estes aí 
de contos de 
fada... (p. 11) 



 

 

135
recreio, então 
eles ficavam 
quietinhos, 
porque eles 
eram muito 
interessados 
pela leitura. 
Então algumas 
vezes eles me 
pediam: “O 
dona Dolores, 
a dona Dolores 
não 
emprestava 
aquele seu livro 
pra nós levar 
para casa para 
ler para o pai 
para a mãe.” 
Ah eu tomava 
aquilo por um 
orgulho tão 
grande. Eu 
dizia leva, “E 
eu posso trazer 
amanhã 
professora?”, 
digo podes, 
podes. Então 
eles levavam, 
mas depois me 
devolviam. (p. 
13) 

que estávamos 
estudando e 
reescrevia o 
mesmo texto 
com perguntas 
de 
interpretação, 
acho que assim 
eles gravavam 
mais. Já 
quando eu 
estava próxima 
de me 
aposentar... aí 
já havia a 
biblioteca na 
escola, então 
tinha a 
possibilidade 
de os alunos 
levarem livros 
para casa. Mas 
isso foi bem 
depois... (p. 12) 
 

leitura era 
primeiro 
silenciosa, 
depois em voz 
alta eu pedia 
para cada um 
ler uma frase, 
escolhia os 
alunos de 
forma salteada. 
Claro... eles 
gostavam 
muito sim de 
ler... (p. 11) 
 

datas cívicas, 
receitas, 
redações, 
descrições, 
poesias, e 
depois 
escolhiam as 
melhores... era 
um tempo bom 
aquele... (p. 10) 
 

(p. 9) 
 

 

Questão 37: 
Comente um 
fato que 
marcou 
significativam

Quando eu 
lecionava nos 
Macacos... lá 
havia uma 
companhia de 

Olha... acho 
que o que mais 
me marcava... 
eram os 
passeios que 

Eu acho que... 
é difícil 
escolher uma 
coisa só... 
mas... quando 

Lembro muito 
de uma vez 
que o meu 
marido pregou 
uma mentira 

Ah mas tudo 
marcou para 
mim... eu 
lembro de 
muita coisa, foi 

São tantas 
situações... 
acho que eu fiz 
muitas crianças 
felizes... lembro 

Eu me lembro 
de alguns 
alunos que eu 
ajudava 
comprando o 

Alguma coisa 
que marcou... 
acho que foi 
quando 
prepararam 
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ente a sua 
carreira de 
docente. 

cimento, um 
dia, o senhor 
Mathias, ele 
falou com o 
gerente da 
companhia, e 
aí havia uma 
casa grande 
onde ficavam 
alojados os 
empregados da 
companhia, aí 
eles mudaram-
se e ele me 
disse: “O dona 
Dolores, a 
senhora não 
gostaria de 
mudar a sua 
escola para 
uma outra 
casa?”, aí eu 
disse, ah seu 
Mathias, mas 
que bom que 
era mas como, 
eu não tenho 
casa, já vivo 
em uma casa 
alugada. Então 
ele me falou do 
casarão: “Esta 
casa não serve 
melhor para a 
senhora passar 
as crianças 
para cá, é mais 
folgado.” Então 

nós fazíamos 
com o padre 
André, ele nos 
levava para 
passear em 
Pomerode, no 
zoológico... 
depois em 
Itajaí para ver 
os navios... 
para conhecer 
São Francisco, 
é São 
Francisco do 
Sul, é... e 
quando 
chegávamos 
no dia seguinte 
ele pedia para 
todos que 
escrevessem o 
que haviam 
aprendido 
durante o 
passeio... e 
como as 
crianças 
gostavam 
daquilo... (p. 
11) 
 
 

eu trabalhava 
na localidade 
dos Macacos, 
nós não 
ganhávamos o 
gás de cozinha. 
Então havia 
uma vizinha 
que me 
auxiliava, ela 
fazia a sopa na 
casa dela e eu 
levava o óleo, a 
cebola... 
ganhava ossos 
de caracu de 
um açougue... 
e assim 
melhorávamos 
a sopa para as 
crianças. Este 
fato nunca 
mais esqueci... 
parece que 
quando eu 
lembro, eu 
ainda vejo 
aquela senhora 
carregando 
aquela panela 
de sopa para 
me ajudar a 
alimentar as 
crianças... que 
doação que ela 
fazia... (p. 12) 
 

para mim, que 
tinha recebido 
um telegrama 
com a minha 
transferência... 
é que no meu 
tempo o 
professor podia 
ser transferido, 
então meu 
marido 
inventou um 
telegrama que 
eu havia sido 
transferida para 
São Francisco, 
mas era 1º de 
abril, então só 
soube a noite 
que não era 
verdade. 
Chorei o dia 
todo, pois era 
muito 
apaixonada 
pela educação 
e não queria 
nem pensar em 
deixar de dar 
aula... amava 
muito aquilo 
que eu fazia... 
(p. 11) 
 

tudo muito 
agradável... só 
não pude 
continuar 
dando aula 
porque eu não 
podia pegar o 
ônibus, eu 
passava muito 
mal, ainda hoje 
passo mal 
quando viajo, 
não posso nem 
me sentar no 
banco de traz 
do carro que já 
enjôo. No mais, 
só tenho boas 
lembranças... 
que tempo bom 
aquele... foi 
maravilhoso 
mesmo. (p. 11) 
 

muito de minha 
despedida, 
quando me 
aposentei, 
fizeram uma 
festa, 
apresentaram 
teatro como se 
fosse eu dando 
aula, ganhei 
muitos 
presentes. 
Também 
quando eu 
trabalhava com 
alfabetização, 
lembro que 
uma vez 
consegui que 
um aluno que 
tinha muitas 
dificuldades se 
alfabetizasse, 
ele ficou tão 
feliz que um 
belo dia, ele 
apareceu na 
escola com um 
carrinho de 
mão e uma 
enorme 
melancia 
dentro para me 
agradecer e me 
dar de 
presente. 
Aquilo pra mim 
foi muito bom... 

uniforme e o 
material, pois, 
eles tinham 
cabeça boa, 
gostavam de 
estudar, mas 
não tinham 
condições, 
então eu 
ajudava. Pois 
eu acho que é 
muito triste a 
gente querer as 
coisas e não 
ter né? Estas 
coisas a gente 
sempre 
lembra... (p. 9) 
 

uma festa de 
aniversário 
para mim. 
Fizeram tudo 
escondido. 
Quando eu 
cheguei, já 
estava tudo 
pronto, a sala 
enfeitada, 
cheia de 
presentes... até 
me emociono 
de lembrar... 
acho que 
nunca vou 
esquecer 
aquele dia. Foi 
tão lindo! As 
crianças 
gostavam 
muito de mim... 
dá saudade 
mesmo... (p. 
11) 
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eles trouxeram 
com o 
caminhão da 
companhia 
toda mobília 
nova, dois 
armários, três 
mesas que 
faltavam, mais 
uma mesa e 
um armário que 
faltava. Ele 
disse este 
armário e esta 
mesa é para 
aquela saleta 
lá. Tudo 
branquinho, 
mas muito 
bonito. Então 
eu perguntei 
quanto o 
estado ia 
pagar, ele 
disse que 
estava tudo 
pago. Eu 
agradeci muito. 
Porque foi uma 
imensa ajuda. 
E disse que a 
única coisa que 
podia fazer era 
cuidar bem dos 
filhos deles que 
estavam ali sob 
minha 
responsabilidad

(p. 10) 
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e. Ele disse: 
“Isto basta, e 
esta semana a 
senhora vai a 
Itajaí, no bairro 
Cordeiros.” Lá 
era a sede da 
companhia. 
Então naquela 
semana um dia 
a tarde eles me 
levaram até lá 
na sala do 
gerente. E me 
apresentou, 
esta é a 
professora de 
que falamos. 
Ele me 
perguntou: “A 
senhora sabe 
por que a 
senhora está 
aqui?” Eu disse 
não. “É que de 
agora em 
diante a 
senhora vai ser 
uma 
funcionária 
nossa pela 
nossa 
companhia 
para lecionar 
para os filhos 
dos nossos 
funcionários. A 
partir de agora, 
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além do salário 
mirrado que o 
estado lhe 
paga, nós 
vamos 
gratificar a 
senhora, cento 
e cinquenta 
cruzeiros por 
mês. Quando a 
senhora não 
puder vir, o 
Mathias vai 
levar para a 
senhora.” Até o 
dia em que eu 
me aposentei, 
aquela gente 
não faltou 
comigo, todos 
os meses eu 
contava com 
aquele salário. 
Naquele tempo 
a folha de 
pagamento se 
dizia 
“MECANIZADA
”. (p. 13) 

Questão 38: 
Como você 
entende e 
significa a 
educação. 

Assim do 
desenvolviment
o do tempo 
atrás, você 
quer saber? 
Olha... era uma 
educação mais 
sólida, mais 
rígida, porque o 

Eu acho que 
hoje está por 
fora... 
sobretudo a 
família, hoje os 
pais não tem 
mais aquela 
fortaleza de 
dominar um 

Hoje em dia... 
eu acho que 
esta palavra 
“EDUCAÇÃO” 
não existe, no 
meu tempo a 
criança vinha 
pra escola para 
aprender... a 

Minha filha... 
para mim a 
educação é 
uma 
continuação da 
obra do criador. 
Algo de suma 
importância 
para a 

Pra mim... tudo 
depende da 
família... é, a 
educação vem 
da família. Se 
hoje não existe 
educação em 
casa, se os 
pais não se 

Pra mim é 
tudo... e não 
anda muito 
bem. Primeiro, 
desvalorizaram 
os 
professores... 
segundo, o 
método de 

Acho que hoje 
está tudo muito 
difícil... mas 
penso que 
ninguém pode 
ficar sem 
estudar. O 
estudo é 
necessário pra 

Eu acho que 
hoje todo 
mundo deve 
estudar. Todo 
mundo precisa 
estudar pra 
tudo nesta 
vida. Eu tenho 
a minha neta 
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professor tinha 
a autoridade de 
repreender o 
aluno se ele 
brigasse com 
um coleguinha. 
Caso ele 
batesse num 
amigo, a gente 
podia chamar a 
atenção, dar 
um puxão de 
orelha, uma 
reguada, ou 
pôr de castigo 
lá perto da 
mesa, e o 
professor não 
tinha receio 
que os pais 
iriam na escola 
tomar 
satisfação com 
eles. Naquele 
tempo, na 
escola, o 
professor além 
de ensinar era 
uma 
autoridade, sim 
senhora, e era 
uma autoridade 
respeitada. Se 
o professor não 
quisesse ele 
mesmo 
repreender, ele 
podia mandar 

filho como 
nossos pais 
faziam... Hoje 
eu vejo 
meninos de 10 
anos andando 
de madrugada 
na rua 
certamente 
para roubar. 
Hoje em dia 
está feio. Acho 
que piorou para 
os professores, 
como é que 
eles vão 
educar estas 
crianças. Deve 
ser muito difícil. 
Acho que eu 
não gostaria 
mais de voltar 
a lecionar. 
Ainda mais eu 
que não 
suporto gritos 
ou bater em 
alunos. (p. 11) 
 

professora 
continuava a 
educação dos 
alunos, mas 
eles vinham de 
casa sabendo 
o que tinham 
de fazer. Hoje 
me parece 
diferente, os 
alunos batendo 
nos 
professores, o 
conselho 
tutelar apóia 
em tudo, 
qualquer coisa 
os pais vão 
para o “bote a 
boca no 
trombone” 
(programa de 
rádio local 
onde a 
população 
pode fazer 
reclamações), 
perderam-se os 
valores. Não é 
mais como 
antigamente... 
isto é muito 
triste... (p. 12) 
 

sociedade. As 
pessoas é que 
não 
conseguem 
mais entender 
isto nos dias de 
hoje... (p. 11) 
 

entendem em 
casa, como é 
que os filhos 
vão saber o 
comportamento 
que devem ter 
na escola? Por 
exemplo, hoje 
eu vejo pelo 
meu neto que 
não há ordem 
nos cadernos, 
eu sinto uma 
decepção 
muito grande, 
claro que 
depende de 
cada professor, 
mas eu penso 
que os 
professores 
também 
precisam ser 
exemplo... e a 
família precisa 
ajudar... (p. 12) 
 

alfabetização... 
porque quando 
eu me 
aposentei, saiu 
das sílabas e 
passou para 
pegar uma 
palavra, por 
exemplo, 
peteca, e daí 
começava o 
processo de 
alfabetização. 
E hoje estou 
vendo que já 
querem voltar 
ao jeito antigo. 
Quando eu 
lecionava, até 
julho o aluno já 
estava 
alfabetizado, 
agora eles 
chegam na 5ª 
série e ainda 
não sabem ler 
direito, eu 
sempre dizia 
que este 
método não 
seria bom. 
Acho que 
deveria se 
escolher bons 
professores e 
eles devem ser 
bem pagos, se 
não, não 

tudo na vida, 
tem gente que 
diz que quem 
não sabe ler e 
escrever é o 
mesmo que ser 
cego! Acho que 
a educação é 
importante 
sim... (p. 9) 
 

que tem vinte 
um anos e só 
estudou até a 
oitava série, (9º 
ano E. F.). O 
pai dela não 
deixou mais ela 
estudar, fico 
com pena, 
porque ela é 
muito 
inteligente. 
Podia ser 
alguma coisa, 
mas ele não 
deixa, aí é pai, 
o que a gente 
vai dizer né? 
(p. 11) 
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um recadinho 
que eles 
davam o 
recado para o 
pai vir na 
escola, eles 
não escondiam 
do pai não! E o 
pai vinha até o 
professor saber 
o que havia 
acontecido. Ali 
ficava entre o 
professor e os 
pais, depois em 
casa o pai 
repreendia 
como ele 
achava 
adequado. Eu 
acho que se os 
professores 
hoje, não 
merecem 
apanhar como 
estão 
apanhando, 
acho que se 
eles estão lá na 
escola, ali é um 
templo de 
educação, os 
professores 
que estão aí 
não são nada 
que mereçam 
tanta 
desordem. Do 

funciona gente. 
Me desculpa, 
mas aí não 
funciona 
mesmo... (p. 
10) 
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meu tempo que 
aprendi, do 
meu tempo que 
ensinei e 
acompanhei as 
minhas 
colegas, jamais 
eu vi tanta 
desordem. 
Antes o menino 
vinha da 
escola, ele 
vinha pra casa, 
ele tinha 
sempre uma 
ocupação, 
fazer as 
tarefas, ou 
ajudar a mãe. 
Mas hoje não é 
mais assim. 
Podemos dizer 
que aquele 
tempo era um 
tempo santo. 
(p. 14) 

Questão 39: 
Em sua 
opinião, qual 
o sentido, o 
significado do 
trabalho 
docente? 

Eu acho uma 
missão muito 
digna, muito 
digna... porque 
ainda hoje eu 
tenho saudade 
pelo meu 
trabalho. Por 
que eu acho 
que o professor 
é uma das 
pessoas 

Pra mim foi o 
maior do 
orgulho, eu me 
sentia bem no 
meio dos 
alunos, quanto 
mais eles me 
perguntavam, 
mais eu 
gostava de 
trabalhar. 
Parece que eu 

É uma 
profissão 
difícil... tem que 
ter muito amor, 
ser muito 
dedicada, vai 
ter que ser 
mãe, mesmo 
sem querer vai 
ter que ter 
muita 
paciência. A 

Para mim para 
ser um 
professor... o 
indivíduo tem 
de ser arrojado, 
corajoso, ter 
Deus, a 
presença dele 
dentro de si, 
porque do 
contrário não 
conseguirá 

Ser professora 
para mim é 
uma profissão 
das mais lindas 
que existem, 
eu sinto por 
não ter me 
aposentado 
como 
professora. 
Mas eu acho 
que para ser 

Pra mim a 
profissão 
docente é 
essencial 
assim como é 
ser um médico, 
um advogado, 
você precisa 
ter vocação, 
amor, ter 
responsabilidad
e, dedicação, 

Eu acho que o 
professor 
precisa ter 
paciência, 
gostar de 
criança, acho 
também que 
tem que ter um 
professor pra 
ensinar, senão 
quem quer 
aprender, vai 

Ah mas eu 
acho que hoje 
os professores 
não são mais 
como 
antigamente, 
os alunos e os 
pais também 
não 
respeitam... é 
uma coisa 
triste. Mas é 
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dignas, é uma 
das pessoas 
que merece 
apoio, ele 
merece toda 
honra, toda 
distinção, 
porque lidar 
com criança, 
trazer de berço 
vamos dizer, 
até ele ser um 
homem, dando 
ensino, dando 
toda 
competência, 
dando a 
sabedoria, de 
onde que 
saíram as 
primeiras 
letrinhas dele? 
Foi das nossas 
bocas. Eu pelo 
menos eu 
acho, muita 
dignidade o 
professor, só 
que eu acho 
que hoje o 
professor é 
muito mal 
aquinhoado, 
não é 
recompensado 
pelo que ele é. 
Mas que é um 
orgulho ser 

tinha vocação 
para aquilo, era 
algo que eu 
queria desde 
pequena. Mas 
eu acho que 
um bom 
professor, ele 
precisa ter 
força de 
vontade de 
trabalhar, de 
desenvolver os 
estudos, ter 
paciência, dar 
carinho aos 
alunos, gostar 
de criança. Não 
pode trabalhar 
só pelo salário, 
tem de 
trabalhar por 
vontade de ver 
os alunos se 
desenvolverem
. Acho que 
devemos ter 
amor ao 
serviço, por 
aquilo que nós 
queremos 
fazer. Assim é 
em tudo na 
nossa vida, até 
uma comida, 
se fazemos 
com amor ela 
fica mais 

base está em 
que ela terá de 
ter amor a 
Deus, pois 
assim terá uma 
direção. Eu 
acho que hoje 
em dia o que 
está faltando 
na profissão de 
professor é 
testemunho, 
qualquer um 
pode ser 
professor. O 
interesse maior 
é no dinheiro, 
antes quem 
queria ser 
professor tinha 
que passar por 
muita 
dificuldade, 
hoje é tudo 
muito fácil. As 
faculdades não 
reprovam 
ninguém, os 
professores 
fazem pós, 
mestrado, mas 
ninguém vai 
ver se eles 
realmente 
sabem dar 
aula. Ninguém 
mais é 
professor por 

exercer a sua 
profissão. Acho 
que hoje tem 
muita coisa que 
deixa muito a 
desejar. Por 
exemplo, o 
Conselho 
Tutelar, acho 
que tem muita 
coisa que não 
funciona. O 
professor não 
pode ser 
desvalorizado 
perante a 
sociedade. É 
preciso 
recuperar o 
respeito e a 
dignidade do 
professor. 
Quem não tem 
paciência, 
caridade, 
tolerância e se 
aperfeiçoa, não 
escolha esta 
profissão, 
porque morrerá 
de fome, não 
frutificará... (p. 
11) 
 
 

um professor... 
a pessoa 
precisa ter 
auto-estima, ter 
paciência, ter 
carisma, 
precisa gostar 
de crianças, a 
mãe que não 
tem amor aos 
filhos, não 
pode ser 
professora. 
Acho que a 
professora e a 
enfermeira não 
podem 
escolher esta 
profissão se 
não tem 
vocação. Tem 
que ter amor, a 
professora é 
uma mãe que 
fica na escola, 
e a mãe tem 
que educar, 
fazer tudo o 
que a criança 
precisa para 
ser um adulto 
responsável. 
(p. 12) 
 

gostar de 
criança, se 
você não gosta 
disso nem vai 
para uma sala 
de aula, porque 
daí o aluno não 
vai conseguir 
aprender e 
você não vai 
conseguir 
ensinar. Os 
professores 
precisam 
respeitar os 
alunos para 
depois serem 
respeitados, se 
ele não 
respeita, fala 
palavrão na 
frente do aluno, 
como vai 
querer que o 
aluno o 
respeite, não 
pode dizer que 
ficou nervoso e 
aí fala e faz 
coisas 
impróprias, tem 
que saber o 
seu lugar. O 
nome já diz, 
professor é 
mestre, é quem 
comanda, 
quem dá 

aprender de 
que jeito. Se eu 
pudesse 
gostaria de 
voltar a 
lecionar... 
muitas vezes, a 
noite, eu fico 
lembrando e 
penso que bom 
que seria se eu 
pudesse voltar 
a lecionar, mas 
as minhas 
vistas não me 
ajudam mais, 
também não 
tenho muito 
estudo e hoje 
tudo está muito 
diferente... mas 
eu acho que os 
professores 
deveriam ter 
mais paciência, 
conversar mais 
com os alunos, 
aconselhar, 
porque se levar 
tudo a ferro e 
fogo não se 
consegue 
nada. (p. 10) 
 

verdade 
também que 
tem muitos 
professores 
que não fazem 
a parte deles, 
não ensinam 
direito, deviam 
ser mais 
atenciosos, 
mais 
organizados, 
senão como é 
que as crianças 
vão aprender? 
Fica difícil. Tem 
que ter carinho 
atenção. Eu 
tinha uns 
alunos que 
eram mais 
levados, mas a 
gente ia 
conversando 
sempre com 
eles, 
explicando as 
coisas, aí eles 
iam 
entendendo. 
Lembro de um 
deles que 
levava goiaba 
pra mim, ele 
era levado, 
mas era 
carinhoso, 
então não dava 
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QUADRO 05: Síntese dos depoimentos por questões das oito professoras entrevistadas. 

 
 
 
 
 
 

professor é. Se 
hoje temos um 
governante, foi 
porque as 
primeiras letras 
que ele 
aprendeu saiu 
de nossa boca. 
(p. 15) 
 
 

gostosa. (p. 12) 
 
 

amor, amor a 
profissão. Para 
ser professor 
tem que ter 
vocação. O 
professor não 
deve esperar 
recompensa 
quando 
começa a 
trabalhar, a 
recompensa 
vem depois. 
Quando vemos 
os alunos se 
formando numa 
profissão, ali 
estão os frutos 
que você 
plantou ao 
longo da sua 
carreira. Esta é 
a parte mais 
gratificante eu 
acho... (p. 13) 

exemplo. Não 
pode se 
comportar 
como um 
aluno. Eu me 
realizei na 
minha 
profissão, se 
tivesse saúde 
gostaria de 
continuar 
ensinando, 
alfabetizando, 
mas não posso 
mais, não 
tenho mais 
condições 
físicas, mas eu 
amava ser 
professora. (p. 
11) 
 

pra ficar brava. 
Agora, eu 
também 
cuidava muito 
deles. Quantas 
vezes eles iam 
junto comigo 
pra escola. Eu 
passava na 
casa deles pelo 
caminho e eles 
já iam junto 
comigo. Íamos 
conversando 
sobre tudo. Do 
pai, da lavoura, 
da escola... Era 
um tempo 
muito bom. 
Acho que até 
dá vontade de 
fazer de novo. 
(p. 12) 
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TEMAS SUB-TEMAS FREQUÊNCIA 
DO TEMA 

Nível de escolaridade. 
4ª série; (N. I) 

4ª série mais 2 anos do complementar; (N. II) 
Ensino Superior; (N. III) 

(N. I)= 3 
(N. II)=3 
(N. III)=2 

Os docentes que mais 
marcaram. 

Docentes que apresentavam características de afetividade. (C.A.) 
Docentes que apresentavam características de rigidez disciplinar. (C.D.) 

Docentes que apresentavam características de conhecimento e domínio de conteúdo. (C.C.) 

C.A. = 5 
C.D. = 2 
C.C. = 1 

Rotina diária quanto ao 
comportamento dos 

docentes e discentes. 

Rotina diária quanto ao comportamento do docente. Ditar as ordens e repassar os conteúdos. 
(C. Doc.) 

Rotina diária quanto ao comportamento do discente. Obedecer às ordens e armazenar os 
conteúdos.(C.Dic.) 

C.Doc. = 8 
C.Dic. = 8 

Formação escolar e 
profissional dos pais. 

Reparador de linhas de Telégrafo. (R. T.) 
Agricultor. (AGR.) 

Carroceiro de frete. (C.F.) 
Industrial (IND.) 

Funcionária Pública (F. P.) 
Agente de Estatística. (A.E.) 

Do Lar. (D. L.) 
ALFABETIZADOS (ALF.) 

NÃO ALFABETIZADOS. (N. ALF.) 

R.T.= 1 
AGR.=8 
C.F.=1 
IND.=1 
F.P.=1 
A.E.=1 
D. L.=3 
ALF.=10 

N. ALF.=6 

Brincadeiras do cotidiano 
da época. 

(BMNA) 
Brincadeiras de meninas: 

Nico (pega-pega).  
Boneca/Casinha. 

 
(BMNO) 

Brincadeiras de meninos: 
Quilica (bola de gude). 

Caminhãzinho. 

(BMNA)= 8 
 
 
 
 

(BMNO)= 2 
 
 
 

Da escolha da carreira 
docente. 

(EP) Escolha da profissão. 
(C/I) Convite ou indicação. 

(EP)= 2 
(C/I)= 6 

Concepções de 
educação ao longo da 

vida discente e docente. 

(CU) Concepção utilitarista. 
(CFIS) Concepção de formação intelectual do sujeito. 

(CU)= 8 
(CFIS)= 0 

Mudanças ocorridas na (MO) Mudanças ocorridas. (MO)= 0 

APÊNDICE – B: QUADRO 6. Dos temas e sub-temas que emergiram da síntese dos depoimentos. 
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concepção de educação 
da vivência discente para 
a vivência docente dos 

sujeitos. 

(MÑO) Mudanças não ocorridas. (MÑO)= 8 

Predominância de gênero 
ou sexo na profissão. 

(PSM) Predominância do sexo masculino. 
(PSF) Predominância do sexo feminino. 

(PSM)= 0 
(PSF)= 8 

Fatores contribuintes 
para a predominância do 

sexo feminino na 
profissão docente da 

época. 

(CSE) Concepção da sociedade na época quanto ao estereótipo da profissão. 
(OC) Outras concepções. 

(CSE)= 8 
(OC)= 0 

Nível de escolaridade 
exigido para exercer a 

profissão. 

(4ºEF) 4º ano do ensino fundamental. 
(4ºEF+2AC) 4º ano do ensino fundamental mais dois anos do complementar. 

(CN) Curso normal (equivalia ao magistério atual). 

(4ºEF)= 1 
(4ºEF+2AC)= 2 

(CN)= 5 
Critérios para escolha 

dos docentes. 
(EI) Escolha por indicação. 

(EOC) Escolha por outros critérios. 
(EI)= 7 

(EOC)= 1 
Consideração do nível de 
preparação do docente 
no ato da contratação. 

(AV) Era avaliado o nível de preparo no ato da contratação. 
(NAV) Não era avaliado o nível de preparo no ato da contratação.  

(AV)= 2 
(NAV)= 6 

Possibilidade de 
contratação do docente 
sem nível de preparo. 

(CDSN) Contratação do docente sem nível de preparo. 
(CDCN) Contratação do docente com nível de preparo. 

(CDSN)= 7  
(CDCN)= 1 

Os instrumentos e 
técnicas disponíveis. 

(ID) Quadro negro, giz, carteiras, mesa e cadeiras. 
(TD) Ditado e cópia. 

(ID)= 8 
(TD)= 8 

Infra-estrutura e 
mobiliário. 

(IEA) Infra-estrutura adequada. 
(IENA) Infra-estrutura não adequada. 

(IEA)= 2 
(IENA)= 8 

Participação dos 
familiares na vida 

escolar. 

(HPF) Havia participação dos familiares. 
(NHPF) Não havia participação dos familiares. 

(HPF)= 8 
(NHPF)= 0 

Caráter da participação 
familiar na vida escolar. 

(PAF) Participação assídua dos familiares. 
(PNAF) Participação não assídua dos familiares. 

(PAF)= 6 
(PNAF)= 2 

Caráter da relação 
família X escola. 

(RPFE) Relação participativa entre família X escola. 
(RNPFE) Relação não participativa entre família X escola. 

(RPFE)= 8 
(RNPFE)= 0 

Caráter da relação escola (RPEC) Relação participativa entre a escola e comunidade. (RPEC)= 8 
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X comunidade. (RNPEC) Relação não participativa entre a escola e comunidade. (RNPEC)= 0 

Caráter da relação escola 
X religião. 

(PORC) Predominância e obrigatoriedade da religião católica. 
(NPORC) Não predominância e obrigatoriedade da religião católica. 

(PORC)= 8 
(NPORC)= 0 

Caráter das relações do 
poder público com a 

comunidade escolar e 
com a comunidade em 

geral. 

(RPPPU) Relação participativa do poder público na comunidade. 
(RNPPPU) Relação não participativa do poder público na comunidade. 

(RPPPU)= 1 
(RNPPPU)= 7 

Da existência de 
organização ou entidade 

que cuidava dos 
interesses da classe 

docente. 

(EOP) Existência de organização que cuidava dos interesses profissionais. 
(NEOP) Não existência de organização que cuidava dos interesses profissionais. 

(EOP)= 2 
(NEOP)= 6 

Quais associações 
existiam. 

(ACP) Associação Catarinense de Professores. 
(OA) Outras associações. 

(ACP)= 2 
(OA)= 0 

Concepção de educador 
na vida discente e na 

vida docente. 

(CTVDIS) Concepção tradicional na vida discente. 
(CTVDOC) Concepção tradicional na vida docente. 

(OCE) Outras concepções de educação. 

(CTVDIS)= 8 
(CTVDOC)= 8 

(OCE)= 0 
Caráter da relação da 

comunidade para com os 
docentes na vivência 
discente e docente.  

(PDCA) Professor como sujeito detentor do conhecimento e da autoriadade. 
(OCP) Outras concepções quanto a profissão docente. 

(PDCA)= 8 
(OCP)= 0 

Caráter do fator disciplina 
na escola e dos métodos 

ou técnicas utilizados 
pelos docentes neste 

âmbito. 

(CDR) Caráter disciplinar rígido. 
(OCD) Outro caráter disciplinar. 

(CDR)= 8 
(OCD)= 0 

Existência de represálias 
aos docentes que não 
compactuavam com a 
ideologia dos partidos 
que estavam no poder. 

(ERDQP) Existência de represálias aos docentes por questões políticas. 
(NERDQP) Não existência de represálias aos docentes por questões políticas. 

(ERDQP)= 8 
(NERDQP)= 0 

Valor aproximado do piso 
salarial na época. 

(BPS) Bom piso salarial. 
(PSR) Piso salarial regular. 

(BPS)= 7 
(PSR)= 1 
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QUADRO 6. Dos temas e sub-temas que emergiram da síntese dos depoimentos. 

(PSD) Piso salarial defasado. (PSD)= 0 
Existência de cursos para 

o aperfeiçoamento 
docente na vivência 
discente e docente. 

(ECAP) Existência de cursos de aperfeiçoamento profissional. 
(NECAP) Não existência de curso de aperfeiçoamento profissional. 

(ECAP)= 6 
(NECAP)= 2 

Caráter do processo de 
ensino aprendizagem. 

(TCPA) Transmissão de conhecimentos do professor para o aluno. 
(OFAP) Outras formas de aprendizagem. 

(TCPA)= 8 
(OFAP)= 0 

Caráter da relação aluno 
X professor, aluno X 

escola. 

(PDCA) Professor detentor dos conhecimentos e da autoridade. 
(ARCEM) Aluno receptor dos conhecimentos prontos e da educação moral. 
(OFR) Outras formas de relações entre aluno X professor, aluno X escola. 

(PDCA)= 8 
(ARCEM)= 0 

(OFR)= 0 
Caráter da avaliação na 

vivência discente e 
docente. 

(AITTR) Avaliação com base em instrumentos e técnicas tradicionais. 
(OFAV) Outras formas de avaliação. 

(AITTR)= 8 
(OFAV)= 0 

Mudança da grade 
curricular da vivência 

discente para a docente. 

(OMGC) Ocorreu mudança da grade curricular. 
(NOMGC) Não ocorreu mudança da grade curricular. 

(OMGC)= 0 
(NOMGC)= 8 

Existência de 
planejamento das aulas. 

(EPA) Existia planejamento prévio das aulas. 
(NEPA) Não existia planejamento prévio das aulas.  

(EPA)= 8 
(NEPA)= 0 

Existência da temática da 
leitura. 

(EIL) Existia incentivo à leitura. 
(NEIL) Não existia incentivo à leitura. 

(EIL)= 1 
(NEIL)= 7 

Caráter do fato que 
marcou 

significativamente a 
carreira de docente. 

(FOA) Fato de ordem afetiva. 
(FOORD) Fatos de outra ordem. 

(FOA)= 8 
(FOORD)= 0 

Significado e 
entendimento da 

educação por parte do 
sujeito. 

(CETAF) Concepção de educação tradicional e afetiva. 
(OFCE) Outras formas de concepção de educação. 

(CETAF)= 8 
(OFCE)= 0 

Sentido e significado do 
trabalho docente para o 

sujeito. 

(SEV) Significado da educação enquanto vocação. 
(OFS) Outras formas de significar a educação 

(SEV)= 8 
(OFS)= 0 
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ANEXO A - Modelo de Roteiro de Entrevista  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 
 
 
 

Mestrado em Educação 
Pesquisa: A HISTÓRIA DE PROFESSORAS PRIMÁRIAS NA CIDADE DE 

CAMBORIÚ – SC: 
 UM RESGATE DA MEMÓRIA DOCENTE 

Base para o Programa de História Oral 

 
Roteiro de Entrevista apresentado como requisito parcial para a obtenção do grau de 
Mestre em Educação – área de concentração: Educação – (Linha de Pesquisa: 
Processo Criativo e Formação Estética; Grupo de Pesquisa – Cultura, Escola e 
Educação Criadora). 

Orientadora: Prof. Dra. Verônica Gesser 

Mestranda: Zemilda C. W. do Nacimento dos Santos 

 
 
 
Cadastro da Entrevista 
 
 
Nome:______________________________________________________________ 

Nacionalidade: ________________________ Estado Civil: ___________________ 

Naturalidade: _______________________  Data de Nascimento:  ___/____/____ 

Filiação -   

Pai:________________________________________________________________ 

Mãe:_______________________________________________________________ 

Profissão: ____________________________ 

Ativo (  ) Aposentado (  ) 

Endereço: ________________________________________________________ 

Telefone: _______________________________ 

Razões da escolha do entrevistado e objetivo da entrevista: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



151 
 

 

Perguntas para Roteiro da Entrevista. 

 

1) Qual a sua formação? Nível de estudos. 

 

2) Lembra-se do nome das professoras do primário? Dentre as suas 

professoras, qual lhe marcou mais? Fale um pouco a respeito dela. 

 
3) Narre, se possível, uma semana ou dia de aula, como era a rotina, etc. 

 
4) Qual a profissão de seus pais? Qual era o nível de escolaridade deles? 

 
5) Comente como foi a sua infância na comunidade onde você residia. 

 
6) O que levou você a escolher a profissão docente? 

 
7) Como a educação era concebida na época em que você foi aluna? Quais 

métodos os professores utilizavam? 

 
8) Houve alguma mudança daquela época para o tempo em que você lecionou 

quanto à concepção de educação e a metodologia? 

 
9) Havia algum gênero ou sexo que predominasse nestas profissões?  

 
10)No caso de resposta afirmativa, você poderia apontar alguns fatores que 

contribuíam para esta característica? 

 
11)Qual era o nível de escolaridade exigido na época para exercer a profissão 

docente? 

 
12)Como era feita a escolha dos docentes? 

 
13)O nível de preparo do docente era considerado no ato da contratação? 

 
14)Havia a possibilidade de o docente trabalhar por indicação, mesmo que não 

tivesse o nível de escolaridade exigido? 

 
15)Quais os instrumentos e técnicas disponíveis na época para o docente 

ministrar as aulas? 
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16)Como eram as escolas no quesito da infra – estrutura? Ambientes, mobiliário, 

recursos pedagógicos, etc. 

 
17)Havia participação dos familiares na vida escolar dos alunos? 

 
18)Em caso afirmativo, como se dava esta participação? 

 
19)Como era a relação família X escola? 

 
20)Como era a relação escola X comunidade? 

 
21)Como era a relação escola X religião? 

 
22)Como se dava as relações do poder público com a comunidade escolar e com 

a comunidade em geral? 

 
23)Havia alguma organização ou entidade que cuidava dos interesses da classe 

docente? 

 
24)Em caso de resposta afirmativa, como funcionava esta entidade? 

 
25)Qual a concepção de educador na época em que você foi aluna e na época 

em que você lecionou? 

 
26)Qual era a relação da comunidade para com os docentes e na época em que 

você foi aluna e na época em que você lecionou? 

 
27)Como era concebido o fator disciplina na escola e quais métodos ou técnicas 

os docentes utilizavam? 

 
28)Quanto às questões político partidárias, existia algum tipo de represálias aos 

docentes que não compactuavam com a ideologia dos que estavam no 

poder? 

 
29)Transferindo os valores para a nossa moeda corrente, qual era o piso mínimo 

do docente em sua época? Em caso de dúvida, o que era possível adquirir, 

comprar. 
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30)Existiam cursos para o aperfeiçoamento docente na época em que você foi 

aluna e na época em que você lecionou? 

 
31)Como ocorria o processo de ensino aprendizagem? 

 
32)Como eram os alunos no que diz respeito a relação aluno X professor, aluno 

X escola? 

 

33)De que forma se dava a avaliação na época em que você foi aluna e na 

época em que você lecionou? 

 
34)Qual a grade curricular adotada na época em que você foi aluna e na época 

em que você lecionou? 

 
35)Como o professor preparava as aulas que iria ministrar, havia algum tipo de 

planejamento? 

 
36)Como era vista a temática da leitura? 

 
37)Comente um fato que marcou significativamente a sua carreira de docente. 

 
38)Como você entende e significa a educação. 

 
39)Em sua opinião, qual o sentido, o significado do trabalho docente? 
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ANEXO B - Foto de exemplar de Certificado de Habilitação recebido pelos alunos ao 
concluírem os quatro anos do ensino primário. Este Certificado dava direito ao 
exercício da profissão docente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Fotografia tirada na ocasião da coleta dos depoimentos dos documentos de uma das 
entrevistadas. 
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ANEXO C - Foto de exemplar de boletim escolar do ano de 1927, contendo as 
disciplinas curriculares da época. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia tirada na ocasião da coleta dos depoimentos dos documentos de uma das 
entrevistadas. 
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ANEXO D - Fotos de exemplar de livro de leituras do ano de 1943. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Material gentilmente cedido para fotografar por uma das entrevistadas na ocasião da coleta 
dos depoimentos. 
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ANEXO E - Foto de exemplar da Cartilha Popular do ano de 1943. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Material gentilmente cedido para fotografar por uma das entrevistadas na ocasião da coleta 
dos depoimentos. 
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ANEXO F - Foto de exemplar da Cartilha Popular do ano de 1943. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Material gentilmente cedido para fotografar por uma das entrevistadas na ocasião da coleta 
dos depoimentos. 
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ANEXO G - Foto de exemplar da Cartilha Popular do ano de 1943. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Material gentilmente cedido para fotografar por uma das entrevistadas na ocasião da coleta 
dos depoimentos. 
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ANEXO H - Foto de uma lousa do ano de 1930.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Material gentilmente cedido para fotografar por uma das entrevistadas na ocasião da coleta 
dos depoimentos. 
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ANEXO I - Foto de romances para moças do ano de 1930.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Material gentilmente cedido para fotografar por uma das entrevistadas na ocasião da coleta 
dos depoimentos. 
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GLOSSÁRIO 
 
 

 
ABC – alfabeto 

BE A BÁ – método silábico de ensino. 

Caneta tinteiro – caneta com reservatório para enchimento com tinta. 

Cartilha escolar – Livro didático utilizado na época deste estudo para alfabetizar. 

Certificado de Habilitação – Documento expedido pelo Estado, quando o aluno (a), 

concluía o quarto ano do Ensino Primário. Corresponde atualmente a coclusão do 

Curso do Magistério. 

Curso Normal Regional – Corresponde ao atual Ensino fundamental e era 

constituído pelas disciplinas de português, matemática, história geral, noções de 

anatomia e fisiologia humana, caligrafia, trabalhos manuais, economia doméstica, 

desenho e educação física. 

Escola Isolada – Escola localizada nas comunidades da área rural. Geralmente 

atendia ao regime multiseriada, ou seja, a professora lecionava para as quatro séries 

juntas. 

Estudo Complementar – Constituía-se de mais um ano letivo após a conclusão das 

quatro séries do Ensino Primário. 

Inspetor escolar – Autoridade nomeada pelo Governo do Estado para fiscalizar as 

escolas, bem como os alunos e os professores. 

Livro de Leituras – Livros que continham textos com conteúdo de cunho moral e/ou 

religioso, e eram estudados pelos alunos no decorrer do ano letivo.  

Lousa – Lâmina de ardósia enquadrada em madeira e usada nas escolas para 

escrever. As lições escritas na lousa eram apagadas, e, portanto, deveriam ser 

memorizadas pelo aluno. 

Palmatória – Instrumento utilizado para castigar em detrimento da exigência da 

ordem e da disciplina. Parecia-se com uma raquete de pingue - pongue perfurada. 

Os furos serviam para dar vazão ao ar e não deixar marcas visíveis no corpo da 

criança. 

Patente – Construção pequena em madeira, usada como banheiro nos locais onde 

não há rede de esgoto. 

Professora Regente – professora responsável pela escola. Corresponde 

atualmente ao cargo de Direção. 
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Professora substituta – professora contratada pelo governo em caráter temporário 

para substituir as professoras concursadas quando necessário. Na atualidade se 

denomina funcionário ACT (Admissão em caráter temporário). 

Professora Removida – situação vivenciada pela professora que fosse contrária ao 

partido que estivesse no poder. 

Romances para Moças – Livros que contavam histórias românticas. Correspondem 

na atualidade, aos romances sentimentais que fazem parte da literatura de 

entretenimento ou literatura de massa, definições estas, que designam repertórios 

literários marginais, em princípio depreciados pela crítica literária. Alguns exemplos 

da atualidade: Sabrina, Júlia, Bianca, etc.  

Varinha de marmelo – Marmelo é uma árvore cujos galhos são finos e resistentes. 

Os pais costumavam usar galhos desta árvore para castigar os filhos em caso de 

desobediência. 


