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Introdução 

 
Quem somos nós, quem é cada um de nós senão uma 

combinatória de experiências, de informações, de leituras, de 

imaginações? Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, 

um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo 

pode ser continuamente remexido e reordenado de todas as 

maneiras possíveis (CALVINO,1990). 

 

Ao acolher o convite para narrar-se, o que não é fácil, o indivíduo enfrenta o desafio 

de tomar a palavra e externar suas lembranças, conceitos, aflições, princípios, embates, 

dúvidas, conquistas, prática profissional e outras tantas questões que compõem o ser humano 

e seu universo particular. 

Dessa forma, o patrimônio presente nas narrativas (auto)biográficas é, por si só, 

singular e rico em possibilidades de interpretações. Em se tratando de narrativas de 

professores, estas possibilitam a compreensão de diferentes aspectos da formação docente, 

dentre os quais a prática pedagógica e os contextos legais, sociais e pessoais relacionados à 

experiência profissional e, até mesmo, à vida na qual o narrador é, também, personagem da 

história. Para Bolívar, Domingo e Fernández (2001),  

 

Não devemos entender a ‘narrativa’ simplesmente como um texto em prosa 

com um conjunto repleto de enunciados; mas sim como um tipo especial de 

discurso consistente em uma narração, onde uma experiência humana vivida 

é expressada em um relato (BOLÍVAR, DOMINGO E FERNÁNDEZ, 2001, 

p. 20). 

 

Narrativas (auto)biográficas de educadores propiciam reflexões relativas as vivências 

que conduziram à sua formação, escolha profissional, influências, permanências e rupturas, 
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distanciamentos e aproximações, visto que, como afirma Delgado (2006), as pessoas são 

resultado “das marcas do passado que se acumulam com o passar do tempo”.   

Ainda segundo Delgado (2006), o homem é um ser social que, durante toda a sua 

existência, perfila uma caminhada que lhe confere identidade enquanto pessoa e o torna sujeito por 

meio das relações sociais. Destarte, olhar o ser humano - através dessa ótica dialética e 

relacional - aqui representado pela mulher, mediante a história de uma educadora, nos impeliu 

a questionar como esta história de vida se constituiu e quais foram as trilhas percorridas pelo 

sujeito dessa investigação. 

Por meio da memória das experiências de vida e da vivência profissional da educadora 

Nilza Fernandes de Souza, foi possível enunciar algumas concepções acerca dos processos de 

formação e das práticas educativas, incluindo a voz, a formação, o trabalho docente e a 

trajetória do sujeito como elementos de conhecimento aptos a contribuir para a concepção 

histórica da profissão de educador e do fazer pedagógico.  

Essa discussão tornou-se possível graças à revisão da produção historiográfica, 

realizada especialmente por historiadores da nova história cultural, que sinalizou a 

necessidade de serem incorporadas novas fontes para um conhecimento historiográfico mais 

abarcante da realidade (BURKE, 1992). Nessa perspectiva, a recuperação da memória 

feminina traduz uma demanda real e significante na escrita da história, seja porque estas se 

compõem um grupo social que continua a sofrer diversas formas de abuso e exclusão, ou 

porque ainda se encontram como um grupo que historicamente pouco foi investigado.  

Considerando a singularidade das experiências e marcas empreendidas na trajetória 

pessoal e profissional da educadora Nilza Fernandes de Souza, objeto deste estudo, nos 

apoiamos na potencialidade da pesquisa de cunho (auto)biográfico no intuito de produzir uma 

aproximação com a formação, a construção da profissão e com as práticas pedagógicas 

desenvolvidas pela mesma.  

 

Histórias e Memórias de Nilza Fernandes de Souza 
 

Depois de passar os anos iniciais de sua infância morando na região de Miriri, espaço 

rural de Santa Rita-PB, Nilza mudou-se junto com sua família para Rio Tinto, o que marcou 

definitivamente sua vida., já que saiu do campo para a cidade. 

Filha de Nicanor Fernandes de Souza, um pernambucano da cidade de Paulista que veio 

morar na Paraíba no início dos anos 1940 para trabalhar tomando conta do corte da lenha de 
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uma das propriedades da Companhia de Tecidos Rio Tinto (CTRT)3, e de Maria da Glória 

Ferreira de Souza, doméstica, cuja ocupação principal era tomar conta da casa e cuidar da 

educação dos filhos, Nilza nasceu em 24 de outubro de 1942. Sobre sua família, a professora 

mencionou que:  

Eu nasci em João Pessoa em 24 de outubro de 1942. Meu pai veio de 

Pernambuco. [...]. Ele veio de lá com a fábrica, pra cá pra Rio Tinto. Ele foi 

um dos funcionários da fábrica já depois dos anos 40. Não foi logo de início 

que ela foi fundada em 1928  mas ele veio depois. Ele encontrou minha mãe 

aqui pois ele tomava conta de um pessoal de um corte de lenha em Miriri. 

Perto da Usina Miriri, ali naquela região. [...]. Nessa história, encontrou 

minha mãe e casaram. Depois nós viemos morar em Rio Tinto, mas os meus 

primeiros anos de vida foram lá. 
 

 A partir desta narração pudemos perceber que não só o casamento dos pais, como 

também a infância e boa parte da juventude de Nilza está diretamente ligada a instalação e 

expansão da Companhia de Tecidos Rio Tinto (CTRT). Inicialmente, na zona rural próxima a usina Miriri e depois em Rio Tinto, sua história de 

vida, história profissional e os caminhos que seguiu estão intrinsecamente ligados às relações 

tecidas no seio familiar e ao contexto social em que estava inserida. Assim, apreendemos que 

para se compreender certas escolhas e direções relacionadas a vivências, ou seja, ligadas a 

tomada de decisões, faz-se necessário, dentre outras coisas, atentar para aspectos do contexto 

histórico, familiar e social conectados aos fatos. 

Por esse ângulo, a explicitação de causas subentendidas na opção pelo exercício da 

atividade docente pode facilitar a compreensão de ordenamentos relacionados à sua prática. 

Em seus depoimentos, ao explicitar o período em que adentrou o magistério, Nilza deixa claro 

que não tencionava ser professora. É possível perceber, no entanto, que essa opção representou 

a adesão àquilo que a ela se apresentou como possibilidade de escolha, em decorrência da 

necessidade de trabalhar e obter renda para assegurar suas condições econômicas e educacionais.  

Eu fui levada a ensinar. Não era minha intenção. Foi a vida que me carregou 

praquele colégio e eu fiquei. Depois, eu fui ensinando, fiquei e fui gostando. 

Descobri que não era ruim ensinar. Era gratificante. E me dei bem. Você vê... 

esses anos todos que eu passei ensinando, eu não lembro de ter tido 

‘problemas’ com alunos. E sempre existiu, porque o pessoal diz hoje que 

existe muita violência. É. Realmente. A realidade de hoje é bem diferente. 

Mas antigamente havia aqueles alunos meio difíceis, rebeldes, muito mimados. 

Sempre houve. (SOUZA, N. F. de. Entrevista realizada em 26/07/2017). 

 

 

3 A Companhia de Tecidos Rio Tinto é uma fábrica desativada cuja sede se situa na cidade de Rio Tinto, 

Paraíba, embora juridicamente não esteja extinta em virtude dos muito imóveis que ainda detém. A unidade 

fabril desta Companhia de Tecidos já formou, junto com a unidade fabril da Companhia de Tecidos Paulista, 

ainda hoje em atividade na área metropolitana do Recife, o maior complexo do setor têxtil na América do Sul. 
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Nota-se que neste relato a educadora aborda a descoberta pelo “gosto de ensinar” e a 

presença das dificuldades da profissão docente, evidenciando a relação professor-aluno, a 

indisciplina, fator constante na dinâmica escolar, e a violência. Salientamos que o conceito de 

“trabalho gratificante” permeia a cultura escolar, tendo por base as representações históricas e 

sociais, que dizem ser o magistério “uma atividade de amor, de entrega e doação, uma 

extensão da maternidade.” (LOURO, 2008, p.97). Sendo uma extensão da maternidade, deve 

a docência ser “gratificante” e “desinteressada”. Ou seja, faz mister compreender o valor 

simbólico desse discurso no interior do campo educacional, a fim de se entender a adesão ao 

mesmo pela professora. Sobre o início de sua atuação docente, Nilza Fernandes relata que, 

 

Antes de eu ser professora formada (na graduação) eu já ensinava aqui. O 

curso que os professores faziam a nível superior era o curso de Filosofia. 

Naquele tempo chamava Filosofia. Ninguém tinha aqui. Todo mundo só 

tinha o Científico ou então o Pedagógico, que era nível médio. Mas como 

precisava de professores, o governo instituía esses cursos da CADES, de 

qualificar professores. [...] Mas Dr. Adailton, ele queria dar uma 

oportunidade aos professores que ele já tinha formado e eram bons 

professores. Eram todos professores daqui que fizeram esse curso e já 

tinham passado no exame de suficiência. Todo mundo já estava qualificado a 

ensinar. ‘Mas eu quero mais pra esse povo. Eu vou trazer um colégio 

estadual.’ Que era difícil, sabe? Mas ele conseguiu com o governador. Nesse 

tempo ele se envolveu com política, Pedro Gondim, daquele povo. ‘Eu vou 

trazer o Colégio Estadual aqui pra Mamanguape, que todo mundo vai poder 

estudar. Vai acabar com esse negócio de só estudar quem paga. Fica 

particular só o Técnico e o Pedagógico. Eu vou ceder as instalações do 

Instituto Moderno pro Estado. Mas eu quero que todos os meus professores 

sejam nomeados logo.’ Nesse tempo não tinha concurso48. Mas não é que 

eles não merecessem, não. Todos eram muito bons professores. ‘Uma das 

sugestões que eu vou fazer é isso. Eu não vou alugar. Eu vou ceder pra que 

os meus professores sejam nomeados.’ Aí nós fomos, entramos pra nomear. 

E tinha uma história: quem fosse professor logo, era chamado professor 

catedrático49, porque fundava cadeira e ganhava mais, ganhava igual aos 

formados em João Pessoa. E nós entramos nessa. (SOUZA, N. F. de. 

Entrevista realizada em 18/10/2015). 

 

Figura masculina marcante em sua trajetória, Adailton Costa é presença constante 

nos relatos da professora Nilza Fernandes, não só por ter lhe oportunizado o primeiro 

emprego, como também por ter sido ele o condutor de sua formação e profissionalização 

docente. Tido em Mamanguape como precussor da educação da região, Adailton Costa 

permaneceu a frente do Instituto Moderno por décadas, assumindo diversas campanhas em 

prol do desenvolvimento educacional do município. Desde sua fundação até os dias atuais, o 

Instituto Moderno é conhecido como uma instituição que abarcou e ainda abarca, entre seus 

muros e em consonância com os sujeitos que ali circulam, a exemplo do Colégio Estadual de 
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Mamanguape, diversas outras instituições que convivem no mesmo espaço, apesar de 

possuírem organizações diversas. A esse respeito, o próprio Adailton Costa relata em seu livro 

Mamanguape, a fênix paraibana:  

 

Antes do funcionamento do Colégio Estadual, o Instituto Moderno se tornou 

também mantenedor de uma escola de segundo grau – Escola Técnica de 

Comércio “Carlos Dias Fernandes”, tendo-se ainda a sua Escola Normal 

Regional – transformado numa Escola de Formação de Professores – 

inclusive com aperfeiçoamento através de estudos adicionais . Com exceção 

do Ginásio Matias Freire, encampado pelo Colégio Estadual de 

Mamanguape, hoje Colégio Ruy Carneiro, todos os estabelecimentos 

mencionados e mantidos pela sociedade educacional – Instituto Moderno- 

continuam em pleno funcionamento. (COSTA, 1986, p. 101 e 102). 

Quanto à admissão em cargo do magistério público sem a necessidade de concurso, 

constatamos que desde a Constituição de 1934 o instituto do concurso público já havia se 

instaurado sem, contudo ter sido plenamente efetivado. Somente a partir da Constituição de 

1967 o concurso público foi imposto como requisito para a primeira investidura em cargo de 

carreira, sendo categórica ao estabelecer que a nomeação para cargo público dependeria da 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, excetuados os cargos 

em comissão, de livre nomeação e exoneração (art. 95, §§ 1º e 2º). Segundo Rezende (2018, 

p. 06), a Constituição de 1967, 

 

Impôs, igualmente, a realização de concurso de provas e títulos para ingresso 

na recém criada magistratura federal de primeira instância (art. 118), na 

magistratura de carreira dos Estados (art. 136, I), no Ministério Público da 

União, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Estados (arts. 138, § 1º, e 

139), e para provimento dos cargos iniciais e finais das carreiras de magistério oficial 

de grau médio e superior (art. 168, § 3º, V). [...] Por fim, previu a 

estabilidade apenas para servidores admitidos por concurso público, após 

dois anos de efetivo exercício (art. 99), abrindo exceção em favor dos não-

concursados da administração direta e autárquica que, à data de promulgação 

do texto constitucional, contassem cinco anos de serviço público (art. 177, § 

2º). 
 

No tocante ao “Professor Catedrático”, corresponde ao professor titular, sendo a 

categoria mais elevada da carreira. Ao serem nomeados pelo estado, todos os professores que 

já atuavam no Instituto Moderno receberam este título. Tal fato era justificado devido a serem 

os primeiros a atuarem em determinada disciplina no Ginásio Estadual. Sendo assim, seus 

vencimentos eram acrescidos de gratificação, igualando-se ao dos professores graduados.  

Sendo impelida a começar a atuar na docência, Nilza iniciou como professora de 

Português no Instituto em 1962, passando para Técnicas Comerciais em 1963 e sendo 

nomeada professora catedrática do Ginásio Estadual de Mamanguape, com publicação no 
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Diário Oficial de 09 de junho de 1964. 

 

O Curso de Graduação: Letras - Português/Inglês 

No final dos anos de 1960, em face das dificuldades de acesso, a viagem de 

Mamanguape para João Pessoa era feita por Sapé, levando em média quatro horas de viagem. 

Nilza Fernandes cita as dificuldades para cursar a graduação na capital, já que demandava 

custear transporte, hospedagem e alimentação. Além disso, tanto ela quanto a professora Inês 

tinham que cumprir com suas atividades e horas de trabalho no Instituto Moderno. Na busca 

pela solução de tais entraves, o diretor Adailton Coelho Costa é citado novamente como seu 

orientador e benfeitor: 

E agora pra estudar em João Pessoa?! Ensinando aqui (no Instituto 

Moderno). Não podia deixar. Eu tinha que dar quarenta horas, fosse a hora 

que fosse! A cabeça doeu. Foi aquela confusão. Procurei lugar pra ficar lá 

(em João Pessoa), que eu não tenho parentes lá, mas não conseguia. Aí Dr. 

Adailton disse “Você está se estressando em vão. Eu tenho umas irmãs...” 

Ele tinha umas irmãs que já moravam lá em João Pessoa. [...] “Você vai ficar 

lá com as meninas. Não tem problema.” Eu fiquei encabulada. Eu conhecia 

elas tudo daqui (de Mamanguape) mas eu fiquei assim achando que ia dar 

trabalho, mas... Aí eu fiquei lá. Não tinha o que fazer, não. Aí eu fiquei. 

(SOUZA, N. F. de. Entrevista realizada em 18/10/2015). 
 

Por meio da recorrente presença de Adailton Costa no discurso acerca de sua trajetória 

profissional e de formação, afirmamos que certamente a participação deste diretor do Instituto 

Moderno foi determinante no percurso de Nilza Fernandes. Continuando o relato, a professora 

profere: 

Era ali junto do Liceu, a UFPB50. Estudei ali e terminei na Cidade 

Universitária. Não tinha essa estrada que tem hoje (BR 10151). A gente pra 

chegar em João Pessoa, você passava quatro horas, de uma as quatro, dentro 

de um ônibus viajando por Sapé. Era. Chegava lá as luzes já se acendendo. E 

você não podia ir todo dia, não. Eu tinha que ficar lá. Saía de domingo a 

tarde, estudava segunda, terça, quarta, na quinta-feira eu vinha embora. Eu 

perdia aula sexta de manhã e sábado de manhã, que havia. Que na quinta a 

tarde eu dava aula. Dava aula quinta a tarde, quinta a noite, sexta o dia todo e 

no sábado de manhã, que era pra completar minha carga horária aqui. Da quinta pra lá eu 

esquecia que era estudante e ia ser professora. E foi assim que eu comecei a 

estudar. E assim foi dando certo. Eu ainda passei dois anos nessa luta, 

porque nos dois anos seguintes a BR ficou pronta. Aí, dois anos depois eu 

fiquei indo e vindo todo dia. Facilitou. Nesse tempo a passagem era mais 

barata. E consegui terminar assim, nessa luta. Aí, depois, quando eu me 

qualifiquei, fiz a faculdade, aí foi que eu assumi Inglês e Português. E eu 

gostava muito de Inglês. Eu era apaixonada. Sempre gostei. (Entrevista 

realizada em 24/09/2016). 
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Em sua narração deparamo-nos com as dificuldades de combinar diferentes fatores 

intrínsecos à formação humana atrelada ao exercício do trabalho. Embora estejam evidentes as 

estratégias que ela utilizava para que pudesse continuar em sala de aula cumprindo seu papel 

de professora, e ainda assim dar continuidade a formação superior, verificamos vários 

desafios, ainda atuais, que dificultam e interferem no trabalho docente, dentro e fora da sala de 

aula. O exercício de duplas ou triplas jornadas, pela necessidade de conciliação entre trabalho 

e formação, assim como estudantes do interior que viajam cotidianamente para estudar na 

capital, por exemplo, são fatores que permanecem presentes no cotidiano dos professores da 

atualidade.  

Quanto a sua paixão pelo Inglês, pelo Português e pela Literatura, continuam presentes 

e evidentes no fato de Nilza, atualmente, permanecer a frente da biblioteca e dos projetos de 

incentivo a leitura do Instituto Moderno.  

No Brasil, país de língua portuguesa onde o contato com a língua inglesa em seu 

cotidiano era bastante restrito antes do avanço crescente das tecnologias da informação e 

comunicação, ensinar e aprender o Inglês nas décadas de 60, 70 do século XX podia 

representar um grande desafio. Neste período, era preciso registrar e memorizar informações 

oferecidas pelo professor sem que, contudo, se tivesse um contato mais amplo e constante com 

a escrita, leitura ou a prática da oralidade da língua estrangeira. Desse modo, o professor 

passa a ser um importante agente deste contexto, devendo refletir sobre os elementos e 

necessidades da realidade de ensino-aprendizagem que vivencia. Nesse contexto, em se 

tratando de sua atuação quanto ao ensino e aprendizagem da Língua Inglesa (LI), Nilza 

Fernandes destaca: 

Os alunos tinham dificuldade. Pros alunos aprender Inglês eu fazia das 

tripas, coração. Porque, veja, naquele tempo não havia muitos materiais, 

nada de equipamentos. Nós fazíamos muitos cursos de reciclagem, nós 

íamos constantemente a João Pessoa pra os cursos que as editoras 

promoviam. Não era nem muito interesse do Estado, mas as editoras 

promoviam. E aqueles encontros eram bons. E a gente ia. (SOUZA, N. F. de. 

Entrevista realizada em 26/07/2017). 
 

A reflexão da professora destaca a falta de material e ferramentas pedagógicas que 

auxiliassem o professor no ensino-aprendizagem dos alunos nesse período. Ressaltamos que a 

produção de materiais com fins específicos voltados ao ensino se intensificou somente a partir 

do avanço comercial e tecnológico, como destacam Pessoa e Borelli (2015,p. 09)  “a proposta 

de universalização do ensino e o avanço tecnológico permitiu a produção de material didático 

cada vez mais sofisticado e em grande escala”.  
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Levando em conta que o aumento da produção e comercialização do livro didático e ou 

materiais pedagógicos se intensificaram a partir da década de 1970, compreendemos o 

interesse das editoras em promover “cursos de reciclagem”, pois os mesmos serviam para 

divulgar seus materiais, como acontece ainda hoje. Ainda no que se refere ao material 

didático, a educadora salienta que: 

Tudo era difícil. Não existia Datashow, coisa nenhuma. Nem nada pra 

repetir, não existia. Já depois, muito depois foi que vinha os livros com os 

CD’s. Ah!! Isso aí eu levei pra classe! Por que eu entendia que não existe 

você... Isso tá fora: você ensinar uma língua e o menino não se expressar 

nela, ou não ouvir. É complicado. Qual o objetivo de você ensinar uma 

língua? É fazer com que você entenda e fale. E eu me desdobrava. Mandava 

fazer cartazes. Ficava repetindo com eles. [...] Eu levava músicas e cantava 

com eles na medida do possível. Mas você movimentava a classe, 

movimentava a aula e fazia com que eles movimentassem mais. Não tinha 

nenhum material. A gente que criava. (SOUZA, N. F. de. Entrevista realizada 

em 26/07/2017). 
 

A partir do discurso da professora apontamos que a produção de recursos didático- 

pedagógicos traz para a sala de aula a possibilidade de diversificação e enriquecimento das 

estratégias de ensino, além da facilitação na compreensão do aluno. Porém, não podemos 

deixar de colocar que tais recursos não são garantia de aprendizagem, pois esta é permeada por 

outros elementos complementares entre si, e o êxito das ferramentas pedagógicas depende 

também de sua utilização. Notamos também que, baseada nas necessidades da realidade 

contextual da época, a criação e confecção de material didático pelos professores era prática 

comum.  

O que se observa é que, apesar dos inúmeros entraves enfrentados, a professora busca 

alternativas para superar os problemas vividos no ensino da Língua Estrangeira (LE) com 

pequenas ações. Entendemos que o esforço da educadora visa ampliar a credibilidade de seu 

trabalho perante aos alunos e a comunidade escolar, desenvolvendo um ambiente propício ao 

ensino da LE.  

No que se refere aos objetivos do ensino de Inglês, a professora demonstra ter clareza 

de opinião quanto a sua importância, pois para ela, ensinar uma língua é sinônimo de preparar 

o aluno para se expressar nela, compreendê-la e utilizá-la efetivamente. Identificamos no 

discurso da professora a crença a respeito da importância do professor praticar com os alunos 

a pronúncia de palavras em inglês e dar ênfase na repetição das mesmas como uma das 

‘ferramentas’ para “despertar nos alunos o interesse pela língua e fazer com que eles 

aprendam”. Além dessa, outra convicção identificada relaciona-se com o caráter lúdico que 

uma aula de inglês deve ter para diversificar e facilitar a aprendizagem da língua, 
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corroborando com a afirmação de Coelho (2005, p. 105 apud Borges, 2007) quando diz que 

“as atividades lúdicas, como ouvir música, fazer jogos e brincadeiras e passar filmes servem 

como meios importantes para a aprendizagem de língua inglesa”).  

Sobre os recursos e o ensino-aprendizagem de língua estrangeira na atualidade, a 

professora avalia que: 

Os recursos hoje são bons. Agora, eu me admiro também por que... O CCAA 

tem recursos que é um absurdo! A Cultura Inglesa também tem muitos 

recursos, mas não se cobra muito a performance dos alunos. Porque tem 

muitos alunos que vão, que passam tudo, mas não fica quase nada. Eu sei 

que é em toda a escola, né!? Mas lá, como é escola de idiomas, eu acho que o empenho devia ser maior. 

Entende? Para que houvesse um resultado naquelas aulas. Um resultado 

positivo. Eu acho que no nosso ensino tem isso: você se programa, bota tudo 

no plano, mas você não tem, assim, talvez, um objetivo: Quando eu terminar o 

ano esses meninos vão ser capazes de me darem isso. Quando eu terminar o 

ano eles vão ser capazes de fazerem isso. Eu acho que o que falta no ensino é 

isso, é empenho. Porque se não fica tudo perdido. Aí, todo mundo diz assim: 

Não, mas é porque o nível daqui não comporta, os meninos não alcançam 

porque eles tão assim, tão assado... Mas a gente tem que superar metade disso. 

Se você não pode atingir os 100% né, atinja os 50, 60, mas que você sinta 

que valeu alguma coisa. (SOUZA, N. F. de. Entrevista realizada em 

18/07/2017). 
 

Neste ponto, a professora reflete em sua fala a convicção na ineficácia do ensino 

como um todo, destacando as escolas de idiomas, mesmo estas sendo instituições privadas e 

repletas de recursos didáticos e tecnológicos. Entendemos essa opinião como fruto de sua 

experiência profissional de vários anos ensinando Língua Inglesa (LI). Em sua crítica quanto 

à falta de resultados efetivos no ensino e na aprendizagem, a professora atribui o fato a 

ausência de objetivos claros e de compromisso dos educadores com o alcance das metas 

traçadas. Entendemos que são muitos os fatores que atuam nesta construção, dentre eles seu 

conhecimento de mundo, competência teórico-prática, competência profissional, crenças e 

experiências, além dos elementos sociais e históricos. Tanto a construção quanto a 

transformação dos significados e conceitos elaborados são resultado de interações sociais 

dialógica e historicamente situadas e atribuídas à realidade, operam como índices políticos e 

ideológicos. Portanto, autores como Barcelos (2011a), Gimenez (2011), Leffa (2011), Paiva 

(2011), Rajagopalan (2011) refletem sobre o ensino-aprendizagem de inglês no Brasil e 

concluem que não se trata de encontrar os culpados pela ineficácia histórica, já que esta não 

acontece apenas em relação à LI, mas à educação de um modo geral. Trata-se, na verdade, de 

mais um processo de exclusão social, de discriminação das classes socioeconômicas mais 

baixas que não tem acesso às escolas de idiomas por não poderem pagar por elas. Discursos 

como os que atribuem ao aluno a responsabilidade da não aprendizagem por causa do seu 
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“nível” traduzem, na verdade, o preconceito já arraigado que reforça a crença naturalizada de 

que a Língua Inglesa é destinada a poucos, ou seja, a elite. Haja vista todas as questões 

relativas à LI no atual cenário de globalização e admitindo que a língua é o veículo máximo de 

transmissão das ideologias, seria no mínimo ingênuo pensar o ensino-aprendizagem da LI sob 

uma perspectiva de neutralidade. Ainda temos que considerar a enorme quantidade de cursos 

livres existentes, a ideologia elitista destes como lócus de aprendizagem e o mercado 

financeiro envolvido. Neste interim, Schmitz (2012, p. 253 apud Pereira, 2013) afirma que 

“não há dúvida de que o ensino de língua inglesa para as nações hegemônicas é um 

empreendimento multimilionário”. Cremos que a mesma lógica é válida também para o 

contexto brasileiro. Dando continuidade ao diálogo acerca das práticas pedagógicas da LI, 

Nilza relata: 

Então quando dizia assim: A Nilza? Ave, é incrível! Ela cobra demais, não 

sei o que. Eu era tida como uma professora austera, que cobrava, que tudo. 

Eu dizia assim: “Porque eu quero que vocês aprendam, e se eu fraquejar 

vocês não fazem, vocês não aprendem”. Eu tinha dentro de mim aquele 

empenho. É tanto que outros alunos que foram professores daqui, eles 

passaram por mim. Foram bons professores. Um já morreu agora, que era 

meu amigo, Joca. Ele morreu num acidente incrível aqui, mas ele foi 

professor aqui na região, muito bem conceituado. Tinha talento, né?! Até 

hoje tem uma menina aí na secretaria (do IM) que diz: “Nilza até hoje eu me 

lembro que você mandava a gente descrever alguma coisa do livro.” E ela 

ainda se lembra de uma frase que dizia “The boy sat under the tree.”; “Tu 

lembra isso, Lúcia?”, “Lembro.” E tem outro também, um professor, que já 

passou... e a gente fazia, conseguia despertar nesses meninos o gosto. 

(SOUZA, N. F. de. Entrevista realizada em 31/08/2017). 
 

A partir deste depoimento a professora Nilza Fernandes relata sua preocupação com a 

aprendizagem dos alunos, e também com a disciplina em sala de aula, pois era tida como 

“austera”. A sala de aula deve ser viva e dinâmica, as informações que nela circulam não 

podem ser estáticas, mas interpretadas à luz de teorias que possibilitem o desenvolvimento de 

um olhar crítico e construtivo. O ato de transmitir o conhecimento deve ser permanentemente 

acompanhado da ressignificação desse conhecimento. Acreditamos que uma das dificuldades 

do professor de Língua Inglesa está em associar teoria e prática com seus alunos, tendo em 

vista as limitações impostas pela realidade brasileira.  

Especialmente em relação ao ensino-aprendizagem de inglês no Brasil, Conceição 

(2006, p. 185-186 apud Pereira, 2013), afirma que “o contexto escolar brasileiro é ainda 

marcado por uma tradição de aprender e ensinar fortemente arraigada entre professores e 

alunos, baseada em métodos tradicionais e estruturais de ensino”. 

Concluímos nosso texto com uma fala da professora Nilza Fernandes que suscita a 

reflexão: 
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[...] eu acho que a educação é muito importante. Eu não entrei querendo 

muito, entrei por artimanha da vida que me levou a ensinar. Mas eu aprendi a 

amar minha profissão e hoje eu me sinto realizada. Vivi uma vida inteira na 

educação, não tô atuando numa sala de aula, mas estou numa escola que 

conheço um pouco de cada dificuldade que passou e as que ainda tem. Sendo 

que os tempos mudaram, a realidade hoje é outra bem diferente de quando eu 

comecei. Mas se as coisas mudaram, a gente muda também. (SOUZA, Nilza 

Fernandes. 18/10/2017). 

Em 2017, a educadora foi homenageada nas comemorações de 50 anos do Colégio 

Estadual de Mamanguape por fazer parte do primeiro grupo de professores da referida escola. 

Destacamos que a professora Nilza Fernandes continua atuando no Instituto Moderno como 

gestora e desenvolve um projeto de leitura na biblioteca do colégio. Ao longo de sua vida 

profissional, desenvolveu uma relação de amor e apego pelo Instituto, o qual foi responsável 

pelo delinear de toda sua história de formação e vida profissional, desenvolvendo também um 

certo empoderamento feminino assumido a partir da construção de sua independência 

financeira. 

 

Considerações finais 

Inicialmente, pelo percurso que traçamos até aqui,  podemos inferir que as estórias de 

vida são cobertas, de uma forma ou de outra, pelos valores e tradições culturais que 

influenciam diretamente em suas escolhas. Compostas por continuidades e rupturas, as 

estórias de vida pesquisadas e transcritas por meio da História Oral permitem a composição 

de uma pesquisa (auto)biográfica que admite a vida humana como  síntese de uma história 

social, validando as experiências do sujeito e possibilitando aprendizagens e ressignificações. 

 

A memória apoia-se sobre o ‘passado vivido’, o qual permite a constituição 

de uma narrativa sobre o passado do sujeito de forma viva e natural, mais do 

que sobre o passado apreendido pela história escrita (HALBWACHS, 2004, 

p. 75). 
 

Sob esse prisma, apreendemos que na história de vida de um professor, marcada 

fortemente pela subjetividade, subjaz a noção de sociedade, de coletivo. Muito embora o 

professor seja uma pessoa, com características próprias e individuais, as suas relações sociais 

“transformam a sua história na história dos outros e a história dos outros dentro da sua própria 

história”. Burnier et al. (2007, p. 347) afirmam que “[...] a imagem que o professor constrói de 

si mesmo e perante a sociedade faz parte do processo constitutivo de sua identidade 

profissional”. Queiroz (1988), sobre esta questão, salienta que  

 

[...] não se nega mais também, que mesmo uma única história de vida possa 

ser objeto de um estudo sociológico aprofundado e frutífero. Todo fenômeno 

social é total, dizia Marcel Maus na década de 20. O indivíduo é também um 

fenômeno social. Aspectos importantes de sua sociedade e do seu grupo, 
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comportamentos e técnicas, valores e ideologias podem ser apanhados 

através de sua história. (apud BELLO, 2002, p. 26 - 27)  
 

O estudo das histórias de vida dos professores, tanto para a análise do currículo como 

da escolaridade, é essencialmente importante especialmente na perspectiva de Goodson 

(2000) que admite o imperativo de se garantir que a voz do professor seja ouvida, 

preferencialmente, em voz alta, de forma bem audível e bem articulada, visto que a pesquisa 

acerca da experiência de professores é percurso relevante e apreciável para se chegar à 

compreensão de sua formação, tanto como pessoa, como quanto profissional. 

Desse entendimento emerge a ideia de que o passado de Nilza Fernandes traz a 

especificidade de sua participação na história da educação da cidade de Mamanguape, bem 

como a compreensão do contexto social no qual se deu o exercício de suas atividades 

enquanto docente. Sendo assim, reafirmamos a importância de nossa pesquisa sobre a vida 

professoral de Nilza Fernandes de  Souza,  mostrando a dinâmica existente entre a educação 

de ontem e de hoje, ligando  suas contribuições  a História da Paraíba. 
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