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Introdução 

 

A história tradicional esteve por muito tempo presa a uma visão restrita dos fatos, 

voltada para os macro acontecimentos e para a representação do masculino que 

tradicionalmente tem ocupado papel central nas narrativas históricas, não reservando 

nenhuma atenção para a figura feminina. Conforme afirma Silva (2008), “Escrita 

fundamentalmente por homens, a narrativa histórica se absteve de incorporar às suas 

preocupações o sujeito feminino.” Contudo, a partir especialmente do século XX, têm-se 

buscado incluir as mulheres no cenário historiográfico e mostrar sua presença como sujeitos 

da história. “Após séculos de história ocidental, estritamente uma narrativa sobre o ‘grande 

homem’, os historiadores gradualmente voltaram atenção para o problema da representação da 

mulher”. (ELAM,1997 apud SILVA, 2008, p. 223). 

Nas últimas décadas, historiadoras como Mary Del Piore, Rachel Soihet, Michelle 

Perrot, entre outras, buscam dar visibilidade à figura feminina, não mais como sujeito 

subalterno e inferiorizado, a margem de um mundo masculinizado, mas como quem teve 

significativa importância na constituição dos processos histórico-sociais. A história das 

mulheres mudou, passando a ocupar papel significativo na pesquisa, alargando “suas 

perspectivas espaciais, religiosas e culturais” para se tornar “mais especificamente uma 

história do gênero, que insiste nas relações entre os sexos e integra a masculinidade” 
(PERROT, 2006). 

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 
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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. 

Portanto, este estudo se justifica pela importância de recuperar, no território da memória, 

questões direcionadas à educação através das narrativas de Nilza Fernandes de Souza e sua 

atuação como aluna, secretária e professora, do Instituto Moderno, dando historicidade às 

memórias femininas e desvelando a evolução das práticas educativas desta instituição. 

O interesse em desvelar as memórias da educadora Nilza Fernandes de Souza e sua 

atuação no Instituto Moderno despontou em nossa trajetória acadêmica a partir do estudo de 

abordagens (Auto)Biográficas, que se deu com nossa inserção na pesquisa em educação como 

aluna especial da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, no segundo semestre de 2015 na 

disciplina Tópicos em História da Educação: Pesquisa (Auto)Biográfica, sob a orientação do 

Prof. Dr. Charliton José dos Santos Machado e da Profª. Dra. Maria Lúcia da Silva Nunes, o 

que nos proporcionou a oportunidade de ter contato com a perspectiva dos estudos de histórias 

de vida enquanto peças importantes para a construção do mosaico da História Geral, da 

História da Educação, da História das Mulheres e, por conseguinte, da História da Paraíba. 

A partir dos estudos e abordagens historiográficas da disciplina pudemos realizar 

leituras em torno das narrativas de memórias, memória e história, (auto)biografias, história 

oral como fonte para a pesquisa e o trabalho com entrevistas gravadas. As abordagens 

historiográficas que subsidiaram as leituras para esta pesquisa atrelaram-se a teóricos voltados 

para os atores sociais que por meio da vida cotidiana apontam a importância da descoberta de 

novos objetos e problemas, bem como das análises construídas a partir de representações e 

práticas rotineiras. Nesta perspectiva, foram realizados estudos que abrangeram as práticas 

culturais e as noções de representação de Chartier (1994) enquanto prática e apropriação para 

se compreender os objetos históricos em sua dimensão cultural. As reflexões de Michel de 

Certeau (1994) em torno das pessoas “comuns”, suas espertezas e criatividade. Sobre 

memórias, foram privilegiados os estudos de Le Goff (2004) sobre a abordagem histórica da 

memória como fonte do passado no presente. Em relação ao retorno da biografia na história e 

estudos que versaram sobre narrativas (auto)biográficas, a fundamentação se deu doravante os 

estudos de Bourdieu (1996), Del Priore (2009), Souza (2008), Alberti (2004) e Passegi 

(2010), que tratam das relações e tensões entre a biografia e a escrita da história, e as 

contribuições de Paul Thompson (1992) sobre a história oral como forma de produzir 

narrativas. Consideramos que estas foram referências valiosas para esta pesquisa. 
 

Além disto, participamos de seminários e discussões acerca das questões de gênero, da 

história das mulheres, da feminização do magistério e das práticas educativas femininas, da 

revolução/renovação historiográfica promovida pelo movimento francês conhecido como 
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Escola dos Annales4 , da Nova História Cultural5, do conceito de Representação 6de Roger 

Chartier, e das questões práticas da Pesquisa (Auto)biográfica7. 
 

Detivemo-nos incialmente na necessidade que sentimos em expandir nossos 

conhecimentos sobre o campo historiográfico, já que temos graduação em Pedagogia e a 

participação na disciplina Tópicos em História da Educação: Pesquisa Autobiográfica como 

aluna especial, no período 2015.2, nos proporcionou um contato e aprofundamento com o 

campo historiográfico até então não experienciado. As leituras e aportes teóricos nos 

permitiram ampliar os conhecimentos acerca da História da Educação e compreender que: 
 

O campo da H.E., conforme afirmação unânime entre os seus pesquisadores, 
é uma área nova, com crescente interesse e impulso nas últimas décadas, 
oferecendo uma vasta possibilidade de exploração, que pode contemplar 
desde a história das instituições escolares, da legislação, dos objetos, do 
cotidiano escolar, passando pelos programas das disciplinas, pelos materiais 
didáticos chegando as práticas, muitas vezes, via memória de ex-
professores(as), estendendo-se a sua própria historiografia. É coerente 
afirmar que o impacto produzido pela Nova História Cultural expandiu o 
campo da História, e a revolução historiaográfica implementada estendeu-se 
a H.E. (MACHADO, NUNES e RODRIGUES, 2010, p.18) 

 
Movidas pelo interesse de conhecer mais sobre o já produzido nas pesquisas realizadas 

em His-tória da Educação na UFPB, buscamos informações e material no acervo da biblioteca 

digital da UFPB e também com os professores e colegas da disciplina. Sendo assim, pudemos 

constatar que uma das tendências investigativas da linha de História da Educação do PPGE da 

UFPB contemplava a História Oral como metodologia ancorada pela Nova História Cultural e 

tendo a memória como fonte principal, com foco em educadoras paraibanas numa concepção 

(auto)biográfica. 
 

Ao entrar em contato com pesquisas e estudos provenientes do projeto “Educação e 

educadoras na Paraíba do século XX: práticas, leituras e representações”, coordenado pela 

                                                 
4 Falar sobre a renovação historiográfica remete à Escola dos Annales, intimamente ligada a essa renovação. Essa 
escola surgiu na França, em 1929, por intermédio da publicação da Revista Annales d´ Historie Économique et 
Sociale, por Lucien Febvre e March Bloch. Ao fundarem-na, contribuíram para pensar em um novo fazer 
historiográfico, ampliando-se a perspectiva histórica e aproximando-se das outras Ciências Sociais.  
5 A base filosófica da Nova História Cultural é a ideia de que a realidade é social ou culturalmente constituída. 
6 Representação pode ser compreendida como uma forma de incorporação da estrutura social pelos indivíduos e, 
portanto, da criação de esquemas de percepção e de juízo, no âmbito pessoal, os quais fundamentam a maneira 
de pensar e de agir. 
7 No âmbito da abordagem qualitativa, a pesquisa (auto)biográfica ou narrativa compreende uma orientação 
teórico-metodológica sob a qual vem se desenvolvendo um método de investigação bastante fértil no campo das 
ciências sociais e humanas. Nessa perspectiva, as narrativas autobiográficas se configuram como técnica e 
procedimento de produção de dados, subsidiando o estudo da formação e do trabalho docente em seus mais 
diversos aspectos. Nesse contexto, as histórias de vida, biografias, autobiografias e narrativas individuais e 
coletivas vêm sendo utilizadas na pesquisa em educação enquanto processo de produção de conhecimento 
relativo à escola, ao ensino, à formação, ao trabalho docente e demais aspectos relacionados ao fenômeno 
educacional. (BRITO, 2007, p. 29-38) 
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professora Drª. Maria Lucia da Silva Nunes e pelo professor Dr. Charliton José dos Santos 

Machado, nos vemos envolvidas pela riqueza das trajetórias de vida de professoras, pessoas 

comuns que lutaram para conquistar seus espaços e onde algumas tiveram a possibilidade de 

relatar, por intermédio da história oral, os avanços, rupturas e retrocessos vivenciados e que 

traduzem a história de um grupo, um local e uma época. 

 
A História Oral como Recurso Teórico-Metodológico da Pesquisa: uma perspectiva da 

Nova História Cultural 

 
Como base teórica para nossos estudos recorremos a Nova História Cultural (NHC), 

com o propósito de trazer a biografia de Nilza Fernandes de Souza, visto que com a NHC 

houve uma ampliação do campo historiográfico que fez emergir uma riqueza de 

possibilidades para os estudos de novos objetos, novas fontes e novos recursos, partindo da 

necessidade existente de representar os fatos ocorridos socialmente. Recorreremos ao uso da 

História Oral como fonte de pesquisa que subsidiou este trabalho, por meio de depoimentos 

orais gravados e posteriormente transcritos. 

 
A história oral é uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes 
para o estudo da história contemporânea surgida em meados do século XX, 
após a invenção do gravador a fita. Ela consiste na realização de entrevistas 
gravadas com atores e testemunhas do passado e do presente. Tais 
entrevistas são produzidas no contexto de pesquisas que determinam quantas 
e quais pessoas entrevistar, o que e como perguntar, bem como o destino que 
será dado ao material produzido. (ALBERTI, 2006, p.155) 

 
Como complemento para a compreensão dos contextos e da realidade investigada 

também utilizamos outras fontes como fotografias, diários, cadernos, jornais e outros 

documentos oficiais e não oficiais, trazendo à baila elementos históricos relacionados a 

história de vida e formação da educadora Nilza Fernandes. 

 
Uma vez que a experiência de vida das pessoas de todo tipo pode ser 
utilizada como matéria prima, os historiadores orais podem escolher 
exatamente a quem entrevistar e a respeito de que perguntar. A entrevista 
propiciará também um meio de descobrir documentos escritos e fotografias 
que, de outro modo, não teriam sido localizados. Thompson (1992, p.25) 

 
Segundo Ferreira (1996), a história oral tem como característica básica a vantagem de 

se ter a presença de testemunhos vivos e supõe-se que isso seja um ponto positivo já que estes 

mesmos testemunhos podem contestar e questionar o pesquisador em sua narração alegando 

sua presença e/ou participação no desdobramento dos fatos narrados. De acordo com Le Goff 

(1994, p.438) “A memória nos permite dar visibilidade à história que nunca nos foi contada, 

ou melhor, contada não por versões de pessoas comuns que são fontes riquíssimas de 

memória”. 
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O uso do método (auto)biográfico aqui adotado permitirá a participação ativa do 

sujeito pesquisado na explanação histórica de seu próprio percurso educacional e profissional, 

esmiuçando seus caminhos e descaminhos como profissional da educação, articulando suas 

experiências e aspirações pessoais e profissionais para descortinar o passado e o presente de 

sua atuação como educadora. 

 
Enquanto as autobiografias escritas têm um único autor, as estórias de vida 
gravadas são o resultado de uma interação social. Assim, quando publicadas, 
mesmo que escritas na primeira pessoa, têm de fato dois autores. 
(BERTAUX, 1981,p. 7-9) 

 
Considerando a singularidade das experiências e marcas empreendidas na trajetória 

pessoal e coletiva de Nilza Fernandes de Souza, objeto deste estudo, nos apoiamos na 

potencialidade da pesquisa de cunho biográfico no intuito de produzir uma aproximação com 

a formação, a construção da profissão e com as práticas pedagógicas desenvolvidas pela 

mesma. 
 

Ressaltamos aqui que apesar das produções já existentes, é importante que novos 

estudos possam dar continuidade a temática pois ainda há muito a fazer, visto que a maioria 

das educadoras paraibanas vislumbradas nestes estudos foram localizadas por terem seus 

nomes em escolas e outras, cujas memó-rias são mais difíceis de localizar, ainda permanecem 

invisíveis. Sobre essa visão, Machado, Nunes e Silva (2012, p. 8) afirmam que “Contar as 

histórias das educadoras é insistir no rompimento de um silêncio histó-rico que perdurou 

tempo demais”. Nessa ideologia, Machado (2010, p. 24-25) destaca que: 
 

Tome-se, por exemplo, as educadoras, em regra mulheres comuns, que, por 
tradição histórica, revezaram-se ao longo da vida entre a labuta doméstica e 
as atividades públicas [...] Todavia, ainda hoje são tratadas por diversos 
historiadores como anônimas, sem histórias, por conseguinte, pouco 
aparecem ou não são identificadas na historiografia tradicional da educação 
[...]. 

 
Também a este respeito, Freitas (2009) destaca: 

 
[...] para ultrapassar o silencio do esquecimento precisamos contar a história 
das mulheres professoras, intelectuais e literatas que atuaram na Paraíba, 
nascidas ou não no Estado, e daquelas que oriundas dele também marcaram 
o cenário nacional. (apud MACHADO e NUNES, 2009, p. 8) 

 
As categorias históricas que subsidiarão as leituras para esta pesquisa atrelam-se a 

teóricos voltados para os atores sociais que por meio da vida cotidiana apontam a importância 

da descoberta de novos objetos e problemas, bem como das análises construídas a partir de 

representações e práticas cotidianas. Nesta perspectiva, recorreremos a Chartier (1994) que 

aborda as práticas culturais e constrói as noções de representação, prática e apropriação como 

forma de compreender os objetos históricos em sua dimensão cultural. As reflexões de Michel 
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de Certeau (1994) em torno das pessoas “comuns”, suas espertezas e criatividade. Sobre 

memórias, serão privilegiados os estudos de Le Goff (2004) sobre a abordagem histórica da 

memória como fonte do passado no presente. Em relação ao retorno da biografia na história, e 

estudos que versam sobre narrativas (auto)biográficas conto com os estudos de Bourdieu 

(1996), Del Priore (2009), Souza (2008) e Passegi (2010) que discutem o preenchimento desta 

lacuna ao tratar das relações e tensões entre biografia e escrita da história e as contribuições 

de Paul Thompson (1992) sobre a história oral como forma de produzir as narrativas de Nilza 

para esta pesquisa. Consideramos que estas serão referências valiosas para esta pesquisa. 
 
 
Nilza Fernandes de Souza: primeira infância em Miriri 

 
Nilza Fernandes de Sousa nasceu em João Pessoa em 24 de outubro de 1942. É a 

filha mais velha de uma família de cinco filhos. Seu pai nasceu em Paulista-PE. Passou a 

morar na Paraíba, a convite de um funcionário da Companhia de Tecidos Rio Tinto. Veio 

depois dos anos 1940, muito depois que a fábrica fora estabelecida na cidade em 1928. Passou 

os primeiros anos de sua vida vivendo com a família em Miriri, indo depois morar em Rio 

Tinto e, por último em Mamanguape-PB, onde reside atualmente. Sobre sua história, a 

informante 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. A fábrica nesse tempo eles 
derrubavam madeira para alimentar as sessões da fábrica, alimentar o fogo 
da fornalha que tingia os tecidos e eles tinham campos de lenha. Eles 
plantavam a madeira. Eles devastavam mas depois plantavam a madeira, 
quer dizer, conservavam sempre. Meu pai tomava conta desse corte de lenha 
e lá encontrou minha mãe, em Miriri, numa fazenda onde meu avô era 
capataz, tomava conta da fazenda. Nessa história, encontrou minha mãe e 
casaram. Depois nós viemos morar em Rio Tinto, mas os meus primeiros 
anos de vida foram lá. 

 
A história contada por Nilza nesta narrativa reproduz o que lhe foi transmitido pelas 

memórias de outras pessoas e pelas histórias que leu a respeito dos anos iniciais da fábrica, já 

que inicialmente ainda não tinha nascido e não vivenciou tais momentos. 
 

Localizada em Rio Tinto, na época distrito da cidade de Mamanguape, a fábrica de 

tecidos demandava uma grande quantidade de trabalhadores. Com vistas ao recrutamento de 

mão de obra, a empresa contratou “agenciadores”, que percorreram o interior da Paraíba, Rio 

Grande do Norte e outros estados do Nordeste em busca de famílias dispostas a trabalhar. Foi 

neste contexto que a família de Nilza Fernandes de Souza se constituiu. 
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Imagem 01: Nicanor e Maria da Glória, pais de Nilza  
Fonte: Acervo pessoal de Nilza Fernandes 

 
 

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)8 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. Destacamos no discurso de Nilza uma conotação idealista da 

tecelagem Rio Tinto, ao dizer “Eles devastavam mas depois plantavam a madeira, quer dizer, 

conservavam sempre”. Todavia, a fábrica devastou a vegetação nativa da Mata Atlântica e 

plantou eucaliptos no lugar. O plantio das árvores pela tecelagem se dava pelo fato da 

necessidade de extração da madeira para o uso nas fornalhas da fábrica. Essa conotação de 

“preocupação com a preservação da natureza”, assim como outras igualmente idealizadoras 

da vida em Rio Tinto, foi amplamente difundida pelos administradores da CTRT visando a 

captação de trabalhadores. 
 

Em diálogo entre a narrativa e outras fontes, Vale (2012, p.63), elucida que a 

expansão e a posse das terras da tecelagem Rio Tinto não aconteceu sem conflitos. Os 

                                                 
8 A Companhia de Tecidos Rio Tinto é uma fábrica desativada cuja sede se situa na cidade de Rio Tinto, 
Paraíba, embora juridicamente ainda 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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Lundgren9, no período de construção da cidade-fábrica, não só compraram terras em torno do 

Engenho da Preguiça a preços módicos, como também se apropriaram das áreas pertencentes 

aos índios potiguaras, que os acusaram de posse ilegal de suas terras. A fábrica se apoderou 

dessas terras “cortando suas árvores para o uso da madeira nas construções das instalações 

fabris e para lenha das caldeiras”, modificando a paisagem da região em “nome do progresso 

econômico e industrial da Paraíba”, conforme relata Vilar (2001): 
 

A instalação da CTRT nas terras indígenas, a construção da fábrica e da 
cidade criaram uma estrutura de poder que enfeixou todos os aspectos da 
vida social nesta região durante mais de cinco décadas. A cidade de Rio 
Tinto é produto da fábrica, que com sua crescente demanda por terras, 
madeira e mão-de-obra transformou completamente o cenário da antiga 
sesmaria dos índios de Monte-Mor a partir da década de 1920. (PALLITOT, 
p. 106 apud VILAR, 2011). 

 
A tecelagem foi uma vasta propriedade privada planejada para ser autossuficiente, 

disseminando a ideia de que “Rio Tinto era lugar de trabalho, prosperidade e melhores 

condições de vida”, escondendo uma prática de isolamento e disciplinamento das relações 

patrões–operários. Além da transformação da região, a fábrica trouxe também a mudança do 

estilo de vida agrícola para o urbano. Segundo Telma de Barros Correia (1998, p. 51), 

núcleos que seguem este modelo: 
 

Foram estruturados no sentido de conter ao máximo seus moradores, 
evitando interferências e contatos externos vistos como perturbadores de 
suas finalidades industriais. Ofereciam trabalho, moradia e todos os 
equipamentos necessários à existência e à ocupação do tempo livre do 
trabalhador. Retendo o grupo operário, buscava-se prevenir seu contágio por 
ambientes tidos como degradantes ou por indivíduos tidos como 
corrompidos. (Apud VILAR, 2011, p. 39) 
 

A cidade hoje guarda os resquícios do período de construção da cidade e apogeu da  

tecelagem, visível não só em suas construções e arquitetura, mas também nos discursos da 

população que vivenciou o período de apogeu e declínio da CTRT, dentre os quais, o discurso 

de Nilza. 

 
O início da elaboração dos saberes: primeiras letras 
 

Nilza iniciou sua vida escolar em Miriri10, onde passou boa parte de sua infância, 

numa pequena escola particular que funcionava numa sala da casa da vizinha com uma única 

                                                 
9 Herman Theodor Lundgren, sueco naturalizado brasileiro, foi responsável pelo início da industrialização no 
nordeste, em meados do século XIX, e pela exploração da indústria textil no início do Século XX. A Companhia 
de Tecidos Paulista junto com a Companhia de Tecidos Rio Tinto, fundadas por Frederico Lundgren, herdeiro 
de Theodor, chegaram a ser o maior complexo industrial têxtil da América Latina no início do Século XX. 
10 Miriri é a região referente a cabeceira de um rio brasileiro de mesmo nome, que banha o estado da Paraíba na 
divisa dos municípios de Mari e Sapé, e segue no sentido oeste-leste, como divisa natural de vários municípios 
paraibanos até desembocar no Oceano Atlântico, mais precisamente entre os municípios de Lucena e Rio Tinto. 
Sua extensão é de aproximadamente 58,7 km, e apresenta uma área de manguezal em torno de 285 hectares. Sua 
foz forma um maceió durante as marés baixas e apresenta muitas rochas e uma barra que vai se desfazendo a 
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turma multisseriada. Sua primeira professora, Dona Alta de Assis, colocou a escolinha na qual 

Nilza aprendeu “as primeiras letras”. Desde cedo, Nilza se destacou no aprendizado da escrita 

e da leitura, sendo incentivada por seus pais. A esse respeito ela relata: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 02  - Moradas para mestres e operários 
 
 

Eu comecei a frequentar as aulas lá em Miriri. Quem me alfabetizou foi 
dona...[pensando] Dona Alta. Era minha vizinha. Ela botou uma escolinha e 
foi quem me alfabetizou. [...] Era uma escolinha, era uma sala. Era um 
terraço. Era uma sala ou era um terraço, meu Deus?! Era uma sala, em que 
ela dava aula. Primeiro ano, segundo, terceiro e quarto. Ali você ia e ela ia 
dando atenção a um e a outro. E aí as pessoas iam aprendendo. Menino com 
menina, tudo. As filhas dela aprenderam lá, e eu também. Aqui antigamente 
era assim, todas as escolas. [...] Havia umas ‘canetas tinteiro’ que a gente 
cobria as letrinhas. Molhava e cobria, depois apagava com o mata-borrão. Eu 
sou desse tempo ainda. A princípio você cobria com lápis comum. Ela fazia 
as letrinhas e você ia cobrindo. Aí, depois você já “tava” molhando ali, ó, e 
fazendo a letrinha cobrindo. Aí, fui treinando, e aprendi a ler. Aprendi a ler 
com ela, com dona Alta. Alta de Assis. Logo com os seis anos eu já lia. 
Comecei assim e aos seis anos eu já lia. Eu sempre tive assim... eu sempre 
tive um gosto por ler[...]. (SOUSA, N.F. de. Entrevista realizada em 
18/10/2015.) 

 
Podemos observar no relato de Nilza que sua alfabetização e os primeiros anos de 

estudo se deram no espaço rural, onde a mesma residia. As aulas aconteciam na casa de uma 

vizinha que se dispôs a ensinar as crianças dos arredores junto aos próprios filhos, o que no 

início século XX era comum. A turma era mista, multiseriada, e as aulas aram ministradas em 

                                                                                                                                                         

medida que a maré alta avança. Quando a maré retrocede, a mesma barra volta a se refazer graças a diferença de 
nível entre o mar e as terras um pouco mais a oeste. 
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uma sala da casa. Ainda assim, eram cobradas mensalidades. A alfabetização iniciava com a 

aprendizagem do alfabeto e exercícios para “cobrir” as letras com lápis grafite, só mais tarde, 

já com mais prática, passava-se a utilizar caneta tinteiro11 e o mata-borrão12, artefatos 

comumente empregados até o surgimento da caneta esferográfica. 
 

Ao longo da história da educação brasileira, e consequentemente da Paraíba, por 

muito tempo perdurou a prática de lecionar em casas, espaço legitimado pela sociedade a 

partir da segunda metade do Século XIX e que, apesar de ter diminuído a partir da criação dos 

grupos escolares e da obrigação do ensino primário, persistiu ao longo do Século XX. De 

acordo com Pinheiro (2001, p. 66), 

 
É importante registrar que, na segunda metade do Século XIX, apesar 
de criticado por alguns professores e gestores da instrução pública, o 
pensamento dominante era de que as províncias não despendessem 
recursos  
com aluguel ou compra de “casas escolares”: as cadeiras isoladas 
deveriam funcionar nas casas dos próprios professores[...] 

 
Ainda a respeito das casas escolares, Galvão (1998:122) nos diz que: 

 
[...] salas de visita de casas particulares, salões de casas-grandes de 
engenho e alpendres de sítios eram alguns dos espaços em que 
meninos e meninas viviam suas experiências de escolarização. [...] O 
funcionamento de cadeiras isoladas em casas alugadas perdurou por 
muitos anos na Parahyba do Norte. Na verdade, os prédios escolares 
só passaram a pertencer ao patrimônio público a partir do momento 
em que o modelo de organização escolar das cadeiras isoladas foi 
sendo substancialmente modificado e substituído pelo modelo dos 
grupos escolares. (apud PINHEIRO, 2001, p.66) 

 
 

Segundo a depoente, o seu primeiro contato com o Instituto Moderno aconteceu por 

intermédio de sua professora que a levou para apresentar ao diretor da instituição na época e 

matriculá-la para o curso de admissão: 
 

Era em 1949, a fundação dele (do Instituto Moderno). Não funcionava 
aqui onde está hoje, funcionava ali na frente, lá naquele prédio onde é a 
Moto Honda. Ali era uma casa antiga e ele começou lá, mas depois 
passou pra cá (local atual). Quando eu vim pra cá ele já estava aqui 

                                                 
11 Nos primeiros anos do século XX ainda eram usadas as canetas simples de molhar no tinteiro. Os modelos 
com reservatório são mais recentes. Era usada, entre outros fins, para a prática da caligrafia juntamente com a 
pena de escrever, a sua predecessora.  
12 Papel mata-borrão é um tipo de papel muito absorvente. A maior utilização do papel mata-borrão foi como 
absorvente de tinta, quando se usava penas ou canetas de tinta-permanente na escrita. O papel era usado no final 
da escrita de uma carta ou documento para absorver o excesso de tinta que ainda não tinha secado ou quando 
sucedia um derrame para evitar o alastra-mento da nódoa. As folhas de papel mata-borrão, tanto em folhas 
individuais, ou agregadas numa peça oscilante faziam parte do típico material de escritório até ao final dos anos 
setenta. 
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neste prédio. Não era desse tamanho, mas foi funcionando e foi 
aumentando, os pavilhões foram aumentando. Eu cursei o segundo ano 
na escola particular de dona Magna, ela era professora do estado, uma 
das únicas que tinha lá na época, em Rio Tinto, mas ela se orgulhava 
disso. E ela ficou minha amiga. [...] Ela ensinava numa das escolas lá de 
Rio Tinto pelo estado e disse assim ‘Nilza, aqui na minha escola você já 
deu o que tinha que dar. Agora você vai fazer o quarto ano lá no estado 
comigo, que é uma classe só’. Porque na escola particular dela eram 
vários meninos de vários níveis. ‘E lá na escola onde eu ensino, (que 
chamava Grupo Escolar naquela época) é só quarto ano. Você vai 
aproveitar mais.’ Aí eu fui com ela estudar lá, embora eu continuasse 
pagando a ela como se eu estudasse na escola dela, mas ela me levava 
pra lá. E lá foi muito bom esse ano. Nesse tempo você tinha que fazer o 
quinto ano, era o exame de admissão. Ah, era um vestibular! Aí ela 
disse ‘Você não vai ficar só no quarto ano, não. Você vai pro quinto 
ano, vai ser em Mamanguape’, que era esse colégio daqui (Instituto 
Moderno) que tinha começado recentemente. Então, ela (a professora, 
Dona Magna) disse assim ‘Você vai pra lá. Vai fazer o exame de 
admissão. Vai! Seu pai pode pagar.’ Meu pai nessa época podia pagar 
mesmo. ‘E você vai estudar lá.’ Então tá certo. Ela veio comigo aqui, 
me apresentou ao diretor que não era esse, não, que está ali a foto (Dr. 
Adailton Coelho Costa), mas era Doutor Lins, um dos fundadores 
também. Chegou aqui ela me mostrou a ele e disse: ‘Essa moça vai 
fazer o exame de admissão, Dr. Lins.’ ‘Traga. Pode trazer.’ Me lembro 
como se fosse hoje! E eu vim. 

 
Nilza Fernandes, além de ter estudado no Instituto Moderno, se tornou funcionária de 

lá aos dezesseis anos de idade e continua atuando lá, na função de Gestora adjunta e 
colaboradora da biblioteca. Trata-se atualmente de uma escola particular que oferta os cursos 
de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Aos sábados, o Instituto Moderno 
cede seu prédio para o funcionamento da UVA – Universidade Vale do Acaraú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 3 - Primeiro prédio onde funcionou o Instituto Moderno em Mamanguape, PB. 
 

Fonte: Arquivo do Instituto Moderno. S/d. 
 

 
O curso que Nilza Fernandes foi para a Universidade Federal da Paraíba foi em Letras Inglês: 
 

Não tive dificuldade, graças a Deus. Deu tudo certo. Era ali onde era a 
Faculdade de Filosofia, junto do Liceu. Estudei ali. Letras Inglês. 

 
Sobre as práticas ocorridas no Instituto Moderno, Nilza Fernandes afirmou que: 
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O Instituto foi a primeira escola, pode-se dizer assim, de formação de 
professores aqui da região. Já existia o que chamavam na época de Grupos 
Escolares, era aonde ensinava da primeira a quarta série. Pra você fazer o 
curso ginasial na época, tinha que fazer um exame de admissão que esse era 
feito nesses colégios que já funcionavam do primeiro ano ginasial até o 
quarto. Só podiam fazer o admissão esses colégios que funcionavam o 
ginasial porque antes, o que era considerado o primário, era dados nos 
grupos escolares. E então aqui foi a primeira escola que fez o exame de 
admissão para o ginásio. Como não era ginásio, o Instituto Moderno não 
começou como curso ginasial, começou como Curso Normal Regional. 
Começou assim. Foi 1948 que a escola foi fundada e ela começou ali na 
frente, não era nesse prédio, era noutro prédio. Era Curso Normal Regional, 
então as pessoas vinham e faziam, eram quatro anos também equivalendo, na 
época, a um Curso Ginasial mas só que o Curso Ginasial não formava 
professores e o Curso Normal Regional, que foi o primeiro daqui, formava 
professores. Era um  
curso paralelo ao ginásio, sendo que era profissionalizante; se preocupava 
em formar professores. E os juízes, promotores que se juntaram na época foi 
com essa intenção, de melhorar a educação aqui na região. 

 
Sobre o Instituto Moderno, Nilza Fernandes explicou que não ofertava o primário: 

 
Não. Nessa época não. Pera aí deixa eu me lembrar... Não. Começava no 
exame de admissão, o primário era feito fora, nos grupos escolares. Quando 
vinha pra cá já vinha fazer o exame de admissão. O primeiro edital que se 
fez aqui no colégio foi convocando pro exame de admissão e ingressava no 
Curso Normal. Então as duas primeiras turmas, houve uma turma, depois 
houve outra, a casa onde funcionava ali na frente era pequena também, mas 
não foi por isso, não. Foi porque o número de alunos não era tanto assim 
porque, na verdade, era pago. Era iniciativa privada. E além do mais, as 
pessoas que vinham pra cá já eram pessoas que tinham parado de estudar 
fazia tempo. Não era nem tanto os jovenzinhos como é hoje. Eram pessoas 
que haviam parado que aqui não oferecia outras escolas então você fazia o 
curso primário e parava. Por isso que eles viram essa necessidade de fazer 
com que a juventude estudasse, porque os adolescentes propriamente ditos, 
não estudavam. Então a turma primeira foi formada mais de adolescentes. 
Nós temos até fotos aqui. 

 
Enfim, este é só o início de uma história da educadora que enfrentou dificuldades para 

estudar e por persistência conseguiu seus objetivos, com a sua efetivação na escola privada 
Instituto Moderno, em Mamanguape e por lá ainda atua, a mais de quarenta anos 
acompanhando as formações e transformações da educação. 

 
 
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. 
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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 cons-titutivo 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, 
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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