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RESUMO 
 
 
 

Esta dissertação insere-se na pesquisa Educação e Educadoras da Paraíba do 

Século XX, mais especificamente na história das mulheres, focando as práticas de 

escritas e representações. O objetivo é analisar a trajetória educacional da 

educadora Maria José Mamede Galvão, a partir das seguintes indagações: como 

suas práticas pedagógicas se revelaram inovadoras em face do modelo de 

educação tradicional? Como construiu sua trajetória na vida escolar, apesar das 

dificuldades com a lida materna e os cuidados da vida doméstica? Como nasceram 

as suas leituras e como estas contribuíram à compreensão mais profunda das 

práticas educacionais de uma época da formação? Inscrito na abordagem teórico-

metodológica da Nova História Cultural e autores como Chartier, Le Goff e Burke, 

por enfatizarem que, a partir desse deslocamento, permitiu-se a investigação 

biográfica dos sujeitos e dos objetos históricos considerados adicionais ou sub-

representados, proporcionando assim uma compreensão mais profunda sobre o 

passado e o presente. Nesse campo trazemos à baila uma perspectiva (auto) 

biográfica através do trabalho com fontes orais, impressos e iconográficos, para 

compreender os caminhos de formação educacional de Maria José Mamede Galvão, 

na construção de outras perspectivas pedagógicas em cada contexto de sua 

atuação profissional. No estudo evidenciamos que, em toda sua trajetória docente, 

Maria José Mamede Galvão demonstrou uma fina sensibilidade de mulher afeita as 

artes e com preocupações de ampliar o escopo da relação ensino-aprendizagem 

nos horizontes das criatividades da escola. Face ao exposto, pode-se afirmar que, a 

referida educadora contribuiu tanto para o processo de escolarização quanto ao 

processo de mudanças socioculturais, ao longo dos mais de trinta anos dedicados à 

educação do Rio Grande do Norte. 

Palavras-chave: Educação. Educadoras. Escrita. Memórias. Maria José Mamede 
Galvão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
This dissertation is inserted in the research Education and Educators of Paraíba of 
Century XX, more specifically in the history of the women, focusing on the practices 
of writings and representations. The objective is to analyze the educational trajectory 
of the educator Maria José Mamede Galvão, based on the following questions: how 
did their pedagogical practices prove innovative in the face of the traditional 
education model? How did you build your trajectory in school life, despite the 
difficulties with the mother's care and the care of domestic life? How were your 
writings born and how did they contribute to a deeper understanding of the 
educational practices of a formative era? He was enrolled in the theoretical-
methodological approach of the New Cultural History and authors such as Chartier, 
Le Goff and Burke, for emphasizing that, from this displacement, the biographical 
investigation of the subjects and historical objects considered additional or under-
represented was allowed, thus providing a deeper understanding of the past and the 
present. In this field we bring a (auto) biographical perspective through the work with 
oral, printed and iconographic sources, in order to understand Maria José Mamede 
Galvão 's educational paths, in the construction of other pedagogical perspectives in 
each context of her professional performance. In the study, Maria José Mamede 
Galvão demonstrated a fine sensitivity of women to the arts and with concerns of 
expanding the scope of the teaching-learning relationship in the horizons of the 
school's creativity. In view of the above, it can be stated that the educator contributed 
both to the schooling process and to the process of sociocultural changes, during the 
more than thirty years dedicated to the education of Rio Grande do Norte. 
 
Keywords: Education. Educators. Writing. Memoirs. Maria José Mamede Galvão. 
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1 INTRODUÇÃO À TEMÁTICA DA PESQUISA 

 
1.1 Construindo o objeto: caminhos de formação 
 

Somos acostumados, embora erroneamente, a visualizar e nos interessar 

desde cedo pelas biografias ou histórias de vidas dos grandes vultos ou nomes 

monumentalizados, deixando sempre à margem do conhecimento acadêmico 

inúmeros personagens que transformaram e transformam a vida cotidiana, mesmo, 

em regra, mantendo-se na invisibilidade ou silêncio da história. 

Em contrapartida, desde cedo fui envolvida com as histórias de vida que 

sempre ouvia nos tempos de infância no interior, na pacata cidade Itapororoca1, 

interior da Paraíba. Na respectiva cidade, apesar dos avanços tecnológicos, ainda é 

bastante comum os vizinhos sentarem em suas calçadas entre o final da tarde e a 

noite, trocar conversas e relembrar dos tempos áureos e causos marcantes da vida 

cotidiana e que são transmitidos nas inúmeras narrativas movidas pelo exercício da 

memória coletiva. 

Esse modo de narrar o cotidiano sempre me chamou atenção e, de certa 

forma, me moldou como amante não apenas das histórias tradicionais, aquelas que 

aprendemos nos livros didáticos, mas, das histórias de pessoas de vida comum e, 

muitas destas, apesar do seu significado cultural, sempre se mantiveram ocultas nas 

narrativas da vida oficial daquela cidade. 

Já na adolescência optei pela formação em história, pois, não me contentava 

apenas com o saber “básico” que era ensinado nas salas de aulas no ensino médio. 

O que eu queria de fato era ir mais além das histórias repetidas dos próprios livros 

didáticos, instigar novas leituras, escavar esse território da memória cotidiana.  

Assim, o meu interesse se canalizava nas estórias de gente de verdade, 

aquelas sem as pompas aristocráticas e que povoam o nosso imaginário comum.  

Ou seja, o que importava mesmo era ouvir as estórias de gente que ajudou em sua 

                                                           
1 Itapororoca é um município da Região Geográfica Imediata de Mamanguape-Rio Tinto, no estado 

da Paraíba, no Nordeste do Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no 
ano de 2016 sua população era de 16.997 hab. Sua área é de 146 km², sendo seus biomas 
predominantes o cerrado" que devido à exploração da monocultura da cana-de-açúcar" está quase 
todo devastado e a mata atlântica. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Geogr%C3%A1fica_Imediata_de_Mamanguape-Rio_Tinto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_atl%C3%A2ntica
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prática cultural a construir a memória coletiva de um dado lugar, seja ele qual for, em 

sua dimensão social. 

A partir de 2006, já na UEPB (Campus/Guarabira) cursando Licenciatura em 

História, percebi que existia uma lacuna de pesquisas acerca de vários personagens 

fundamentais na vida organizacional das sociedades, a exemplo das muitas 

educadoras de vida comum. Porém, ainda naquele momento, devido a imaturidade 

da formação, ou talvez faltasse orientação de pesquisa em grupo, não consegui 

aprofundar a temática dos “excluídos da história”.  

No entanto, após a conclusão da graduação fui instigada a seguir novas 

orientações e possibilidades nesse campo de investigação historiográfica. Em 2010 

passei a cultivar o estímulo à realização de um mestrado acadêmico. Mas, ainda 

residindo no interior, não conseguia enxergar qualquer forma de me inserir num 

campo ou grupo de estudos sobre mulher, educação e memória. À época, tudo 

parecia inalcançável do ponto de vista da perspectiva acadêmica e das 

oportunidades de formação. 

A cidade em que morava além de ser distante da capital, ainda era precária 

de transporte público, dificultando ainda mais meu acesso e possibilidades de 

frequentar e/ou participar de grupos de pesquisa sobre essa temática, algo que 

acontecia permanentemente no Campus I da UFPB. 

Após o casamento e com a mudança para a capital do estado, passei a 

vislumbrar oportunidades de retomada dos estudos na UFPB. Já em 2015, tive a 

oportunidade de participar dos encontros promovidos pelos professores Dr. Charliton 

José dos Santos Machado e Dra. Maria Lucia da Silva Nunes, ambos do Campus I 

da UFPB e, também, coordenadores da Pesquisa “Educação e educadoras na 

Paraíba do século XX: práticas, leituras e representações”, vinculado ao Grupo de 

Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” – 

HISTEDBR/GT/PB e financiado pelo CNPq. 

Após um ano participando das reuniões do grupo e, também, na condição de 

aluna especial na disciplina “Tópicos Especiais em Educação e Biografia”, novas 

perspectivas foram sendo construídas e redefinidas no campo acadêmico. Assim, no 

decorrer dos encontros de leituras, inúmeras personagens femininas foram sendo 

apresentadas ao grupo como produto das investigações em curso, resultando 

também em uma diversidade de fontes de memórias acerca das tramas sociais e 

trajetórias de vidas.  
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Nesse ínterim, em reuniões e debates quinzenais, fomos presenteadas com o 

livro “Maria José Mamede Galvão: tessituras de memórias”, autoria de Machado, 

Silva e Nunes (2012), que, entre outras coisas, traz em seu conteúdo, diversos 

enfoques da história de vida da referida educadora paraibana, residente no Rio 

Grande do Norte desde a década de 1930. Sobre a obra, afirmam os referidos 

autores: 

 
Na investigação narrativa, através dos documentos oral, escrito e 
iconográfico, pudemos apreender em circunstâncias especiais da pesquisa 
as marcas potencializadas da memória da infância, da juventude da 
maturidade de uma mulher enraizada no sertão nordestino e que busca de 
forma incessante reconstruir os acontecimentos vivenciados, transmitindo 
às novas gerações o legado das experiências adquiridas ao longo de toda 
uma trajetória de vida pessoal e profissional [...] (MACHADO, SILVA e 
NUNES, 2012, p. 8). 

 

Já no primeiro contato com essa leitura enxerguei na referida personagem um 

interesse peculiar por sua trajetória como educadora, em particular, pela atuação e 

inúmeras experiências com a vida educacional no Rio Grande do Norte. É fato que 

essa empatia ocorreu devido ao modo criativo do seu exercício pedagógico, a 

exemplo da utilização de músicas, poesias e contos em suas atividades escolares, 

ainda em um contexto em que predominava a metodologia pedagógica bancarista e 

tradicional2 de ensino que, entre outras questões, conformava a prática docente ao 

exercício autoritário da mera transmissão do saber nas salas de aula e tomando os 

alunos como meros receptores do saber imposto em sala de aula. 

De início, percebemos que já residindo na cidade de Acari, interior do Rio 

Grande do Norte, em 1957, na condição de professora primária de “chão da escola” 

rural, Maria José Mamede Galvão exercitava em sala de aula algo para além do 

conhecimento exigido nas cartilhas das primeiras letras ou da velha tabuada, com 

músicas, poemas e contos, no sentido mais expressivo do estímulo à leitura. Prática 

que foi amadurecendo em todas as esferas do ambiente escolar que vivenciou, 

como gestora, supervisora e, sobretudo, docente, sempre com a marca da 

dedicação e compromisso educacional. 

                                                           
2 De acordo com Paulo Freire a Educação Bancarista, mantém uma concepção epistemológica 
arraigada  no empirismo, através de uma escola tradicional, onde o saber é fechado e o educando é 
concebido como aquele que recebe a transferência do conhecimento e de informações. Cabendo ao 
professor o papel ativo, opressor, visão epistemológica de transferência de informações e fatos, 
cultura do silêncio e do falso saber. E ao aluno cabe o papel passivo, oprimido, depósito. 
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Após cada encontro e reunião quinzenal do grupo, tínhamos sempre uma 

sensação de renovar nossos empreendimentos investigativos acerca da referida 

educadora. Foi daí que nasceram algumas indagações: como suas práticas 

pedagógicas se revelaram inovadoras em face do modelo de educação tradicional? 

Como construiu sua trajetória na vida escolar, apesar das dificuldades com a lida 

materna e os cuidados da vida doméstica? Como nasceram os seus escritos e como 

estes contribuíram à compreensão mais profunda das práticas educacionais de uma 

época da formação? 

Entre estas e outras indagações foi sendo fortalecido o interesse em conhecer 

com mais profundidade a trajetória educacional de Maria José Mamede Galvão, na 

condição de educadora/escritora. Ainda em 2015 e já com a intenção de perscrutar a 

história de vida da educadora Maria José Mamede Galvão, decidi me inscrever e 

concorrer ao processo seletivo do mestrado do programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGE/UFPB), tendo sido aprovada na linha de pesquisa 2: “História da 

Educação”. 

Nesse sentido, redefini o foco investigativo da pesquisa, tendo como objetivo 

central: compreender através dos registros das práticas pedagógicas de Maria José 

Mamede Galvão, quando a educadora iniciou a carreira profissional e também no 

período de sua aposentadoria já como docente da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN, sua contribuição ao exercício de renovação pedagógica. 

Inscrevem-se também os seguintes objetivos específicos: a) levantar documentos 

oficiais sobre a trajetória da educadora; b) realizar entrevistas e trabalhar com as 

entrevistas já realizadas por outros pesquisadores do grupo; c) reunir e organizar as 

fontes (cartas, músicas, crônicas, poemas e contos) que demarcam novas leituras 

acerca de sua prática pedagógica.   

Portanto, a presente investigação, além de privilegiar e ampliar os estudos em 

curso sobre educação e educadoras, procura destacar a presença de Maria José 

Mamede Galvão, educadora que desenvolveu suas atividades de ensino por mais de 

quarenta anos no Rio Grande do Norte, contribuindo para a formação intelectual de 

várias gerações.    
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1.2  Estado da Arte em História da Educação - PPGE/UFPB 

 

 

Com a matrícula e inserção no PPGE/UFPB em 2016 dava início a uma nova 

etapa em minha trajetória de formação acadêmica. A primeira tarefa foi conhecer o 

campo da História da Educação: professores, projetos, grupos de pesquisas, 

disciplinas e, sobretudo, organizar de forma coletiva um “estado da arte” desta 

produção científica no respectivo programa. 

Como indicamos acima, já cursando o mestrado, junto com os colegas 

Renata Silva, Roberto Morais, Thais Jussara Isidro e Auristela Rodrigues, na 

disciplina Pesquisa em Educação, em 2016, ministrada pela professora Dra. Maria 

Lucia da Silva Nunes, desenvolvemos um trabalho investigativo sobre dissertações e 

teses acerca da referida linha de pesquisa. Esse trabalho posteriormente foi 

transformado em artigo e possibilitou uma visão mais ampliada da produção 

acadêmica no campo da História da Educação no PPGE. 

Para compreender melhor o que estamos discorrendo, seguem abaixo alguns 

desses quadros que demarcam o estado da arte da produção acadêmica no campo 

da história da educação no PPGE e, por conseguinte, do lugar desta produção na 

nossa própria dissertação de mestrado. Esses quadros tiveram como base de 

pesquisa a Plataforma Sucupira3, onde através de um longo processo de pesquisas 

foi possível levantar dados referentes às temáticas de estudo. 

No quadro abaixo chama a atenção os recortes temporais mais utilizados, 

estes se situam na travessia dos séculos XIX e XX, certamente por focarem na 

transição política, econômica, social e cultural, com rebatimentos no processo de 

reestruturação do ensino no Brasil. Segundo Cambi (apud Machado, Nunes e 

Menezes, 2009, p. 15), essa passagem se deu dentro de um processo “dramático, 

conflituoso, radicalmente inovador em cada aspecto da vida social: em economia, 

em política, nos comportamentos e na cultura.”.  

 

 

                                                           
3 É uma nova e importante ferramenta para coletar informações, realizar análises e avaliações e ser a 
base de referência do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). 
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Quadro 1 – Dissertações Publicadas na Linha de Pesquisa em História da Educação pelo 

PPGE/UFPB (2009 – 2013) 

ANO QUANTITATIVO 
PALAVRAS 

CHAVE 
(Mais utilizadas) 

RECORTE 
TEMPORAL 

METODOLOGIA 
(Mais 

utilizadas) 
FONTES 

 
2009 06 (Seis) 

História Oral – 04 

Nova História 

Cultural -02 

Século XX e 
XXI (1924-

2006) 

História Oral; 
Análise do 
discurso; 

 

Entrevistas 
semiestruturadas 
Livros didáticos 

Documentos oficiais e 
não oficiais -legislação, 

, fotografias. 

 
2010 06 (Seis) 

Escola Nova – 02 

 

 

História Oral -04 

Século XX 
(1912-1964) 

Análise do 
discurso; 

História Oral; 
Análise 

documental; 
Análise 

bibliográfica. 

Jornais diversos- A 
União 

A Imprensa 
Legislação e outros 
documentos oficiais 

Arquivos 
Fotografias, Relatórios, 

Manuais. 

 
 

2011 
10 (Dez) 

Memória – 05 

História Oral – 03 

Revista do Ensino 

– 03 

Legislação – 02 

Alfabetizadoras – 

02 

 
Século XX e 

XXI 
 

(1916-2006) 
 

Análise 
documental; 

Análise 
bibliográfica; 
História Oral; 

Análise literária; 
Análise do livro 

didático. 

Entrevistas e 
depoimentos 
Legislação 
Arquivos 

Bancos de dados 
Documentos oficiais e 

não oficiais 
Relatórios, Impressos 

educacionais, 

 
2012 11 (0nze) 

História Oral – 03 

Nova História 

Cultural -02 

Educação -03 

Mulheres-01 

Práticas -02 

Século XIX e 
XXI (1863-

2003) 

História Oral; 
Análise do 
discurso; 
Analise 

Documental; 
Analise 

Bibliográfica 
 

Entrevistas 
semiestruturadas 
Livros didáticos 

Documentos oficiais e 
não oficiais - 

legislação,  fotografias, 
biografias 

 
2013 08 (Oito) 

Educação -06 

Intelectuais -02 
Século XIX e 

XX 
(1879-1985) 

Análise do 
discurso; 

História Oral; 
Análise 

documental; 
Análise 

bibliográfica. 

Jornais diversos- A 
União 

A Imprensa 
Legislação e outros 
documentos oficiais 

Arquivos 
Fotografias, Relatórios, 

Manuais. 

Fonte: Elaborado pela autora através de dados da Plataforma Sucupira 

 

Como podemos observar, no campo da história da educação do período 

apresentado (2014 – 2016), é possível identificar ao menos cinco tendências 

investigativas, sendo que a primeira se expressa por meio da História Oral, que usa 

como aportes metodológicos às contribuições da Nova História Cultural. 

No universo das dissertações defendidas entre 2014 e 2016 encontram-se os 

recortes temporais diretamente relacionados ao objeto aqui pesquisado. O período 
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mais contemplado situa-se na temporalidade dos séculos XX e XXI, tendo como 

recorte temporal mais estudado os anos entre 1906 e 2000. O segundo mais 

discutido foi o dos anos de 1855 a 1889; o terceiro se iniciou por volta de 1911 e 

seguiu até 1986; o quarto aparece a partir de 2010 aos dias atuais (2016), e o último 

distribui-se em temporalidades diversas.  

No entanto, mesmo apresentando o interesse maior dos pesquisadores pelo 

século XX, é possível perceber uma mudança significativa quando se realizam 

estudos mais refinados, permanecendo uma certa “libertação da delimitação 

temporal”. Como corroboram os recortes temporais colocados, estes estabelecem 

muito mais relação com os objetos de estudo pesquisados do que com os 

movimentos sócio-políticos ou econômicos por quais passam a sociedade. 

  As fontes documentais (orais, impressas e manuscritas) mais utilizadas nas 

dissertações aqui analisadas podem ser classificadas como originárias de 

entrevistas e depoimentos, arquivos públicos e pessoais (fotografias, memórias, 

revistas pedagógicas, correspondências, fichas de alunos, relatórios, literaturas, 

diários de classe, textos didáticos), documentos oficiais (legislação, arquivos, banco 

de dados, impressos educacionais, planos e projetos educacionais) e imprensa 

(jornais, revistas, livros). 

 Quando recorremos às dissertações4 visando uma análise temática, torna-se 

possível observar renovações operadas no âmbito dos estudos recentes. Os temas 

voltados para as histórias de vida de professoras paraibanas e para os estudos de 

gênero se apresentam em maior número, demonstrando serem estes os de maior 

interesse dos pesquisadores atualmente. Poucos trabalhos vislumbram a 

permanência de temas tradicionais da pesquisa em história da educação, tais como 

políticas educacionais ou ideias pedagógicas. Cabe aqui levantar a hipótese de que 

tais temas podem estar sendo analisados com bases em perspectivas diferentes 

daquelas utilizadas anteriormente, o que significa uma mudança de enfoque e 

abordagens teórico-metodológicas. 

  

 

 

                                                           
4 Neste quadro optamos por não incluir os títulos das dissertações pela disponibilidade limitada de 
espaço. Contudo, consideramos importante observar os novos temas de interesse dos atuais 
pesquisadores da linha de História de Educação do PPGE da UFPB. 
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ESSE QUADRO TÁ INCOMPLETO AINDA? 

 

 Conforme fica evidenciado no QUADRO 3, tem-se um número pequeno de 

teses, porém significativo considerando o período dessas produções, e não 

contabilizando as que estão em desenvolvimento. São então, de 2009 a 2016, 

contabilizadas 19 teses defendidas.  

 No tocante aos recortes temporais pode-se verificar a predominância dos 

trabalhos voltados para o século XX, embora se reconheça que várias teses 

contemplaram estudos do século XIX. Cabe ressaltar, que em 4 (quatro) teses não 

constam no título o recorte temporal, o que parece estranho, já que se referem a 

trabalhos de pesquisas que necessariamente deviam já no título identificar o recorde  

 Em linhas gerais, evidenciou-se a diversidade das temáticas trabalhadas por 

essas teses, assim como nas dissertações produzidas entre 2009 a 2016, o que faz 

concluir ser uma marca registrada da linha História da Educação a abertura para os 

mais diferentes temas, objetos, problemáticas, etc.  

 Considerando os anos de mapeamento das teses, pode-se afirmar também 

que, como demostrado no quadro acima, houve um aumento gradativo da produção 

de teses por ano. 

 Podemos destacar ainda que apesar de existir nessas produções várias  

No quadro 3, que tratam das teses defendidas entre 2012 e 2016, abordagens 

metodológicas e fontes (tanto escritas como orais), tem-se o predomínio de  

Fonte: Elaborado pela autora através de dados da Plataforma Sucupira 

 

Trabalhos que se afirmam no âmbito das pesquisas qualitativas. Ganham 

destaques as teses que tem como metodologia a História Oral, porém, observa-se 

que os trabalhos bibliográficos sobressaem. 

 Contudo, no quadro pode-se visualizar a diversidade, pois se evidenciam teses 

que utilizaram como metodologia ou abordagem de pesquisa: a análise do discurso; 

o estudo de caso; história de vida, biografia, etc. Como também o uso das fontes: 

Quadro 2 – Teses Publicadas na Linha de Pesquisa em História da Educação pelo PPGE/UFPB (2012 – 2015) 

Ano Quantitativo 
Palavras - Chave (mais 

utilizadas) 
Recorte 

Temporal 

Metodologia 
(Mais 

Utilizadas) 
Fontes 

2009 - 
- - - - 

2010 - 
- - - - 

2011 - 
- - - - 

2012 2 (duas) 

Ensino secundário, Lyceu, 
Pacto Imperial, modernização. 
Internatos, História da 
Educação, Instituições 
Católicas. 

Século XIX 
(1836-
1884) 
Século XX 
(1891-
1937) 
 

- Análise 
Documental 

Documentos 
escritos; 

2013 5 (cinco) 

-Ensino 

Profissionalizante/Educação 

Profissional; - Instituições 

Escolares/Educacionais. 
 

Século XX 
(Entre 
1909- 1985) 

Análise 
Bibliográfica. 

Memória; 
 

2014 6 (seis) 

-Educação Católica; História da 

Educação; Educação Católica. 
 

Século XX 
(Entre 
1911-1998) 

História de 
Vida; 
Biografia; 
Estudo de 
Caso. 

Memória; 
História de 
Vida; 
 

2015 6 (seis) 

- Preceitos médicos-
higiênicos/Higiene; História da 
Educação; História das 
Instituições Escolares. 

Século XIX 
(1849-
1886) 
Século XX 

Entre (1913 
a 1984) 

Pesquisa 
Qualitativa; 
Análise do 
Discurso; 
Documentos 
Oficiais; 
História Oral. 

Documentos; 
Documentos 
Orais; 

2016 - 
- - - - 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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utilização da memória, documentos oficiais, assim, documentos orais e escritos. Em 

resumo, podemos afirmar que esse levantamento indica que as teses contemplam 

temas variados a partir de fontes e metodologias diversas.  

 Assim, queremos discutir um pouco mais a seguir sobre uma das fontes que 

se destacaram nas dissertações e teses defendidas na Linha História da Educação: 

o uso da memória ou dos documentos orais como fontes. Como podemos 

compreender, nas temáticas desenvolvidas evidenciamos a perspectiva de visibilizar 

personagens silenciados pelas narrativas clássicas, embora importantes no contexto 

da História da Educação Brasileira, a exemplo deste estudo, que aborda os registros 

da memória educacional de Maria José Mamede Galvão, 85 anos, professora 

aposentada e de longa trajetória profissional no interior do Rio Grande do Norte. 

Cuja questão principal nesse contexto, não é monumentalizar a referida 

personagem, mas problematizar sobre os registros de memórias de suas práticas, 

atuações, escritas e representações em uma dada realidade histórica.  

Sobre a mudança no conceito da fonte histórica ressaltamos que se abriu 

desde a década de 1960 um leque com inúmeras possibilidades de pesquisa para o 

historiador: 

 
Se antes a documentação era relativa ao evento para seu produtor, o 
grande personagem histórico em suas lutas históricas, agora ela é  relativa 
no campo econômico-social-mental: ela se torna massiva, serial relevando o 
duradouro, a permanência, as estruturas sociais. Os documentos se 
referem à sua vida comercial, ao seu consumo, às suas crenças coletivas, 
às suas diversas formas de organização da vida social. [...] Todos os meios 
são tentados para vencer as lacunas e silêncios das fontes, mesmo, e não 
sem risco, os considerados anti-objetivos. (REIS, 1994, p.18-19).  

 

 É nesse contexto que a memória passa a ser valorizada como fonte de quem 

busca perscrutar sobre as trajetórias de indivíduos, traçando caminhos de 

construção de uma narrativa de caráter mais pessoal ou biográfico, embora com 

preocupações de compreender questões de ordem mais abrangente. Porém, houve 

momentos na historiografia em que os documentos oficiais eram colocados pelas 

correntes positivistas como uma verdade em si. Logo, acima das outras 

possibilidades de fontes, a exemplo dos documentos orais. 

Atualmente essa questão já foi superada no sentido de que muitas têm sido as 

produções que consideram os documentos fundamentais, e, portanto, valoriza-se o 

trabalho com a memória, seja oral ou escrita. Além disso, os historiadores passaram 

a debater as reais condições em que se produzem as próprias fontes e, 
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consequentemente, suas fragilidades, sejam elas quais forem, inclusive, as fontes 

oficiais, outrora tidas como verdades inquestionáveis.  

Nesse sentido, a memória é considerada uma fonte importante para a escrita, 

conservação e preservação da própria história. Assim, apresenta-se como uma 

possibilidade de trabalho que tem contribuído com a historiografia da educação nos 

tempos atuais.  Nas palavras de Cambi (1999): 

 

[...] A história é o exercício da memória realizado para compreender o 

presente e para nele ler as possibilidades do futuro, mesmo que seja de um 

futuro a construir, a escolher, a tornar possível. A memória torna-se assim a 

categoria importante do fazer história [...] (CAMBI, 1999, p. 35).  

 Deste modo, memória e história se relacionam no próprio “fazer histórico”. De 

modo que a memória “é por definição um termo que dirige nossa atenção não ao 

passado, mas a relação entre passado e presente” (SANTHIAGO; MAGALHÃES, 

2015, p. 37). 

 Ressaltamos um pouco sobre o uso da memória como fonte. Como vimos 

anteriormente esta não era vista como tal. Porém, hoje a memória oral e escrita é 

usada e consideradas de extrema importância para a historiografia, principalmente, 

da educação, como sugerem aqui nas produções realizadas na Linha História da 

Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/UFPB) e expostos 

nos quadros acima. 

 Evidenciamos a diversidade das temáticas trabalhadas por dissertações e 

teses, produzidas entre 2009 a 2016, o que nos faz concluir ser uma marca 

registrada da linha História da Educação, qual seja: a abertura para os mais 

diferentes temas, objetos, problemáticas, etc.  

 Pode-se destacar ainda que apesar de existir nessas produções, várias 

abordagens metodológicas e fontes (tanto escritas como orais), tem-se efetivamente 

o predomínio de trabalhos que se afirmam no âmbito das pesquisas qualitativas. 

Ganhando destaque as dissertações e teses que tem como metodologia a História 

Oral. Porém, observamos que são os trabalhos bibliográficos que sobressaem 

sobretudo aqueles que utilizam as Histórias das mulheres como pano de fundo em 

suas dissertações e teses. Sobre essa questão Freitas afirma: 

 
Para a produção de estudos na área da educação feminina é preciso pensar 
em uma abordagem multidisciplinar de trabalhos com fontes diversas, 
públicas e privadas, assumindo as contribuições e os riscos dos diversos 
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campos das ciências humanas sem pretender, no entanto, uma historiada 
educação exclusivista, percebendo a relação entre educação de meninos e 
meninas que ao longo da história se diferenciam e se aproximam e que se 
servem de processos pedagógicos por vezes distintos e em outros 
momentos semelhantes. (FREITAS, 2009, p. 09).  

 

 Portanto, na exposição dos quadros acima, pode-se afirmar que esse 

levantamento indica que as dissertações e teses contemplam temas variados a partir 

de fontes e metodologias também diversas. Por fim, intentamos discutir um pouco a 

seguir sobre uma das fontes que se destacou nas teses: o uso da memória (oral e 

escrita) como fonte. É verdade que muitos outros elementos se destacaram também, 

mas, obviamente não teremos aqui como analisar cada uma das abordagens 

teórico-metodológicas no âmbito da História da Educação. 

 
 
1.3  Nos caminhos da Nova História Cultural e dos Estudos Biográficos 
 

 

A história por muito tempo deu ênfase aos grandes eventos e “heróis”. Não à 

toa que, os mitos perpassaram ao longo do tempo, muitas vezes como personagens 

intocáveis para alguns historiadores vinculados às correntes positivistas ou escribas 

oficiais. Esta era vista de cima para baixo, por conseguinte, ocultava personagens 

que detinham importância na vida cotidiana e atuavam à margem das grandes 

referências de poder de uma dada época. Nessa perspectiva observamos o 

personagem Menocchio5, que veio à baila com a obra “O queijo e os vermes: o 

cotidiano de um moleiro perseguido pela inquisição”, de Carlo Ginzburg, na 

perspectiva de estudar a história nas entradas menores.  

 Já no Brasil citamos como exemplo O romance “Memórias de um Sargento de 

Milícias”6, de Manuel Antônio de Almeida, escrito no período do romantismo e que 

                                                           
5 Domenico Scandella, também conhecido por Menocchio, era um moleiro nascido em 1532 na vila de 
Montereale, 25 quilômetros ao norte de Pordenone, Itália. Foi influenciado pela Reforma Protestante, 
que o impulsionou a questionar os dogmas e sacramentos da Igreja católica. Em pleno curso da 
Reforma Católica ou Contra Reforma, seus ensinamentos filosóficos e suas interpretações das 
Escrituras (tradução vulgar) renderam-lhe a qualificação de herege durante a Inquisição, sendo 
finalmente torturado e morto na fogueira em 1599, aos 67 anos, sob as ordens do Papa Clemente 
VIII. Era casado e tinha onze filhos. Ele é tema do livro do historiador italiano Carlo Ginzburg, "O 
Queijo e os Vermes", refletindo sobre as teorias de Menocchio e a sociedade em que ele viveu e que 
as construiu, como uma faceta da história social/micro-história. 
6 “Memórias de um Sargento de Milícias” é um romance de Manuel Antônio de Almeida. Foi publicado 
originalmente em folhetins no “Correio Mercantil do Rio de Janeiro”, entre 1852 e 1853, 
anonimamente. O livro foi publicado em 1854, no lugar do autor constava "um brasileiro". A narrativa 
de “Memórias de um sargento de milícias”, de estilo jornalístico e direto, incorpora a linguagem das 
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retrata a vida do Rio de Janeiro no início do século XIX. O autor desenvolveu pela 

primeira vez na literatura nacional uma narrativa que traz à baila a figura do 

malandro, logo, a partir desse personagem “menor”, lança um olhar para o espaço 

micro da sociedade em transição, algo novo quando pensamos o modelo literário 

predominante naquele contexto. 

Desde o surgimento da Escola dos Annales, tem-se buscado romper com os 

paradigmas positivistas clássicos que forjaram o fazer histórico. Essa “nova” vertente 

da história, que nasceu em torno do periódico francês Annales d'histoire économique 

et sociale (Anais de história econômica e social), teve como principais nomes da 

fundação Lucien Febvre e Marc Bloch.  

Entre os principais objetivos buscavam erradicar os “vícios” deixados pelo 

positivismo histórico. Assim, desenvolveram um tipo de história problema, de 

repercussão sobre a análise das grandes estruturas e que levasse em consideração 

o estudo de longa duração, seriais e estatísticos, em franco diálogo com outros 

campos de saber, notadamente: a economia, sociologia e a antropologia.  

A partir da década de 1970, com a Terceira Geração dos Annales, se 

constituiu o que veio se configurar como “Nova História”. Essa geração se 

notabilizou por insistir no uso de novas metodologias, objetos, problemas e fontes, 

em diálogo com outras áreas do conhecimento acadêmico, a exemplo da 

Antropologia. Acredita-se assim que uma das obras essenciais para o entendimento 

dessa vertente historiográfica seja:  

 

“História e memória”, onde a memória pode se apresentar como, 
“propriedade de conservar certas informações, em que remete-nos em 
primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o 
homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele 
representa como passadas”. E também, “a memória é um elemento 
essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja 
busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades 
de hoje, na febre e na angústia”. (LE GOFF, 1992, p.14). 

 

A chamada Nova História Cultural, que transcendeu do social para o cultural, 

passou a se dedicar ao estudo das artes, da literatura, da filosofia, não descarta as 

expressões culturais de uma elite. Porém, enfoca na construção histórica a partir das 

                                                                                                                                                                                     
ruas, classes média e baixa, fugindo aos padrões românticos da época, quando os romances 
retratavam os ambientes aristocráticos. A experiência de ter tido uma infância pobre contribuiu para 
que Manuel Antônio de Almeida desenvolvesse a sua obra. 
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manifestações das massas anônimas, por aquilo que é considerado popular, 

acessível e na sua grande maioria comum, visto que os historiadores a ela 

identificados deram especial atenção aos personagens considerados de “baixa 

patente historiográfica” pelos estudiosos de outrora, exatamente por serem “comuns”   

Burke (2005), ao escrever sobre a Nova História Cultural afirma que é difícil 

escolher o tema de trabalho, pois em determinado estudo sobre um grupo social, a 

NHC7 trabalha com termos referentes à cultura popular representada pelo povo, 

então surgem questionamentos sobre quem é realmente o povo? O que é 

considerado popular? Por isso, procura-se trabalhar com a pluralidade, utilizando-se 

de conceitos como rural e urbano, masculino e feminino, e assim por diante. 

Com a Nova História Cultural, como esclareceu Chartier (1994), os 

historiadores contemporâneos passaram a se debruçar na perspectiva de identificar 

o modo como em diferentes lugares e momentos, uma realidade social é construída, 

pensada e dada a ler.  

Nesse campo, como exemplo, podemos citar a biografia como um tipo de 

produção de conhecimento que se expandiu a partir da década de 1960, no tão 

propalado retorno deste gênero. Nesta, passou a ser fundamental, através dos 

recursos metodológicos, levantar fontes orais e/ou escritas, como necessárias ao 

estudo da memória de um indivíduo ou comunidade. (THOMPSON, 1992). 

De tal modo que a opção pelo método biográfico se fortaleceu pela 

compreensão de que o indivíduo e a sociedade são esferas indissociáveis da 

compreensão histórica. 

Sobre essa questão da dimensão do biográfico, Machado (2010) assevera 

que este método na História da Educação endossa o entendimento de o indivíduo e 

a sociedade são esferas inseparáveis da compreensão histórica, ao analisar como 

um entre “conjunto mutável de interdependência entre indivíduos na totalidade das 

suas ações e múltiplas experiências de vida, em suas intricadas relações sociais” 

(MACHADO, 2010, p. 115).     

A partir deste ponto, as representações do mundo social são sempre 

determinadas pelos interesses de grupos que as absorvem. Portanto, para cada 

caso, torna-se necessário relacionar os discursos proferidos com a posição dos 

indivíduos que deles fazem parte. E é sempre necessário entender que nem todo 

                                                           
7 Abreviação de Nova História Cultural. 
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indivíduo do presente faz parte do “agora”, a contextualização do indivíduo, muitas 

vezes se distorce daquilo que ele foi no passado e vice e versa, sobretudo no campo 

da biografia, a qual exige situar que o biografado se insira no seu tempo, sem assim 

cair no que chamamos de “biografia de idade heroica”.  

Burke em seu livro "O que é história cultural", ressalta que esse campo não é 

algo recente, pois, há mais de 200 anos na Alemanha ela já era praticada. Havia 

histórias sobre determinados grupos humanos, regiões e nações. O termo cultura 

era cada vez mais empregado na Europa, principalmente nas questões conflituosas 

entre a Igreja e o Estado, como aconteceu na Alemanha em 1870 num conflito 

conhecido como "a luta pela cultura" ou "guerra cultural". 

O que se tem de compreender é que na perspectiva da Escola da terceira 

geração dos historiadores dos Annales essa divisão irá acontecer em quatro 

momentos. O primeiro seria a fase clássica, retratando temas renascentistas, 

preocupados em estudar as conexões entre as diferentes artes, ao interpretar obras, 

poemas, entre outros, onde se buscava evidências da cultura e do período em que 

foram produzidos, chegando-se assim ao estudo da cultura “comum” de um povo. 

Em seguida mudou-se o foco para a história social da arte, aonde muitas 

contribuições históricas vieram de sociólogos como Max Weber, que segundo ele, 

trabalhava com a questão das raízes culturais do sistema econômico dominante na 

Europa Ocidental e na América. A obra intitulada "A ética protestante e o espírito do 

capitalismo", tinha como eixo principal apresentar uma explicação cultural para as 

mudanças econômicas. O terceiro momento da história cultural é visto como aquele 

em que ocorre a descoberta do povo, assim como a produção artística e cultural que 

este realizava, o qual como inúmeros leitores acreditamos ser a fase que mais se 

assemelha as práticas da História Cultural que conhecemos hoje. Embora a cultura 

popular já fosse estudada desde o século XVIII, porém este tema estava destinado 

mais a área da antropologia e do folclore do que propriamente ao da história. Por 

fim, somente a partir 1960 que alguns historiadores começaram a se interessar por 

esse campo de pesquisa. Burke afirma que o mais influente estudo realizado nesse 

momento foi "A formação da classe operária inglesa", obra em que Thompson não 

só analisa as mudanças econômicas e políticas ocorridas no universo da classe 

trabalhadora e assalariada, como também o lugar da cultura popular nesse 

processo, retratando rituais de iniciação de artesãos, questões sobre alimentação, 

religião, sentimentos, enfim a cultura do povo.  
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A história Cultural não é uma descoberta ou invenção nova. Já era 
pranchada na Alemanha com esse nome (KULTURGESCHICHTE) há 
mais de 200 anos. Antes disso havia histórias separadas da filosofia, 
pintura, literatura, química linguagem e assim por diante. A partir de 
1780, encontramos histórias da cultura humana ou determinadas regiões 
ou nações. (BURKE, 2008. p. 15).  

 

 

Podemos afirmar que, com a ascensão da Nova História Cultural nos anos de 

1970, foi possível revelar uma especial afeição pelo informal, por aquilo que em 

determinado tempo não era de grande valia aos historiadores clássicos, qual seja, 

as pessoas comuns, gente simples, sua cultura e dimensão (auto) biográfica. 

Segundo Machado, nesse campo: 

  

Propõe-se um imbricamento da sociedade e do indivíduo, ou seja, 
recuperando o indivíduo como sujeito da história e da experiência na 
configuração das relações sociais, contrapondo-se a uma narrativa 
histórica tradicional da educação, para quem as ações humanas nada 
mais eram do que subprodutos das forças produtivas e culturais, por 
conseguinte, negava a possibilidade de interpretar a dimensão dos 
conhecimentos, das crenças e das atitudes que se expressam em 
representações e práticas culturais, quer individual quer coletivamente. 
(MACHADO, 2010, p. 24),  

 

 

Partindo da referência acima, tomamos como 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, e encontraram nas práticas 

pedagógicas, maneiras de exprimir uma realidade individual e coletiva, recolocando 

as questões em torno de seu papel como sujeito da história da educação. 

Nesse sentido, a utilização da NHC será um dos norteadores para o 

desenrolar deste trabalho, partindo das seguintes indagações: por que escrever 

sobre práticas de educadoras silenciadas? Por que o fascínio pelas trajetórias 

individuais? Qual o significado de seus registros de memórias? Sobre tais 

indagações podemos afirmar que cada vida é única, indivisível, e por mais que 

alguém possa rememorar alguns trajetos feitos por outras pessoas, jamais irá 

conseguir transcrever o que realmente aconteceu, pois, a vida é intransmissível, 

logo ressignificada sobre novos tempos e experiências. 

Desse modo, a história de vida e as trajetórias profissionais de educadoras 

tem se tornado de objeto de grande relevância para a história da educação. “Contar 
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a história das educadoras é insistir no rompimento de um silêncio histórico que 

perdurou tempo demais” (MACHADO, SILVA E NUNES 2012, p.8). Ainda sobre essa 

questão, Del Priore lembra com quão difícil foi romper esse silêncio e construir a 

História das Mulheres: 

 

[...] palavras, ditas na privacidade, que se transformaram em textos escritos-
diários por exemplo. As memórias femininas são convertidas pela 
linguagem e pela escritura do próprio historiador, pois é ele que lhes dá 
sentido, ordem e legibilidade. (DEL PRIORE,1997, p.230).  

 

Sendo assim, este estudo encontra-se inserido no campo da abordagem 

teórico-metodológica da Nova História Cultural. As fontes orais, escritas e 

iconográficas produzidas por Maria José Mamede Galvão possibilitam o falar de si e 

das experiências vivenciadas ao longo de sua trajetória como mulher, escritora e 

educadora, partindo do aprendizado das primeiras letras, passando pelas 

experiências de formação primária, secundária e superior, vivenciando as marcas 

profundas da dedicação à docência ao gosto criador das palavras. (MACHADO, 

SILVA e NUNES, 2012). 

A utilização das lembranças no território escolar é sempre muito presente e 

enfatizada por Maria José Mamede Galvão. Considerando que a história oral utiliza 

como fonte o relato oral, por meio do qual se revela a memória e suas 

rememorações, esta será utilizada como parte principal deste trabalho. Essas 

aparecem além da prática educacional como forte narrativa emocional em suas 

memórias sendo de caráter importantíssimo para a construção deste trabalho. Uma 

vez que o objeto de estudo desta pesquisa são as práticas educativas, da 

Professora Maria José Mamede Galvão, optamos pelo procedimento de entrevistas. 

Assim “[...] através desse trabalho de reconstrução de si mesmo, o indivíduo tende a 

definir seu lugar social e suas relações com os outros”. (POLLAK,1989, p.13).  

Nesse prisma, este trabalho fundamenta-se nas referências de Jaques Le 

Goff (1992), Michel Pollak (1992); Roger Chartier (1994), e Peter Burke (2008), 

todos contribuem na problemática sobre a Nova História Cultural, Memória e estudos 

sobre representações. 

Em relação à memória, Le Goff descreve que: 

 
A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-se 
em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças ás quais o 
homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele 
representa como passadas. (LE GOFF, 1992, p. 387). 
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Dessa forma ao trazermos à baila a memória dessa educadora contribuímos 

com a História da Educação Brasileira e do Nordeste, haja vista que a mesma trouxe 

contribuições significativas para esta área e que desta forma podemos concordar 

com Halbwachs (1990, p. 36), ao afirmar que “[...] o que parece como fundamental 

na memória individual é justamente a dimensão social”, onde as memórias da 

educadora traz para nossa pesquisa um verdadeiro arquivo vivo da Educação 

Brasileira, contribuindo assim no âmbito da escrita da Nova História Cultural 

Brasileira. 

As reflexões trazidas por esta nova configuração do campo da história e o 

interesse pela vida de educadoras que no passado romperam fronteiras sociais 

deram origem a esta pesquisa que tem como objeto de estudo a memória da 

trajetória profissional da educadora Maria José Mamede Galvão, a qual se entrelaça 

com sua formação e atuação social, cultural e histórica. 

Escrever, portanto, sobre Maria José Mamede Galvão é tentar compreender 

como uma vida se constitui por meio de diferentes e numerosas experiências, 

buscando explicá-las historicamente, apontando para as condições nas quais elas 

se produziram e para as redes de sociabilidade8 nas quais se inscreveram. 

Este estudo sobre a trajetória profissional da educadora Maria Jose Mamede 

Galvão converge para uma análise historiográfica que se assenta sobre a história 

das práticas educativas e da profissão docente na Nova História Cultural. Portanto 

podemos dizer que a perspectiva trazida por esse campo nos permitiu aprimorar as 

abordagens historiográficas educacionais, trazendo inúmeras possibilidades de 

novas fontes e sujeitos. 

 

 

1.4 Relato Oral como fonte: os desafios das entrevistas 
 

                                                           
8 As redes de sociabilidade podem ser vistas, de forma geral, como a capacidade natural do ser 
humano de viver em sociedade, viver sempre em contato com outras pessoas, o ser humano não tem 
intrínseco à sua natureza a solidão. É através da socialização, que os indivíduos, ao nascerem, e 
integrar um certo grupo, seja ele familiar, ou de amigos, acaba aderindo algumas características ao 
seu modo de viver. Por mais egoísta, egocêntrico que o ser humano seja, ele necessita conviver com 
outros seres humanos, seja para expressão cultural, perpetuação da espécie, diversão, ou seja, é 
inevitável o contato e interação entre os homens. É através da sociabilidade, que entra o conceito de 
socialização, quando se compõe um certo grupo, aprende-se certas características, características 
estas, comuns a todos os componentes de um certo grupo. 
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Esta pesquisa, amparada no campo teórico metodológico da Nova História 

Cultural, seguiu a incursão qualitativa e, por conseguinte, buscou se fortalecer por 

vários caminhos em busca do levantamento das fontes. Nela predominam o oral, o 

impresso e o iconográfico. 

Entre eles trilhamos inicialmente o caminho da história oral. Para tanto, 

realizamos durante o mês de março de 2017 uma entrevista semi-estruturada 

contendo perguntas abertas e focando prioritariamente na narrativa da educadora 

Maria José Mamede Galvão sobre a sua experiência e prática profissional, através 

de lembranças e testemunhos, buscando estabelecer uma teia de relações com as 

lembranças de si e de outras pessoas.  

A entrevista foi transcrita e será trabalhada ao longo deste texto dissertativo.  

Também fazemos uso da obra “Maria José Mamede Galvão: tessituras de 

memórias”. Trata-se de uma entrevista ampliada, transcrita e publicada 

integralmente pelos organizadores do trabalho, como parte das atividades 

investigativas de construção biográfica desenvolvida na pesquisa Educação e 

educadoras da Paraíba do século XX.   

Tanto na entrevista que realizamos, como na entrevista publicada, prevalece 

um caráter individual, pessoal, mas, também familiar, grupal, de modo a compor uma 

teia de relações ao curso de uma experiência.    

Sobre a história oral, é importante destacar que ela foi introduzida 

oficialmente no Brasil com a criação do Programa de História Oral do Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil - CPDOC, da 

Fundação Getúlio Vargas, na década de 1970, crescendo e adquirindo adeptos ao 

longo dos anos. 

Desde o seu surgimento, no século XX, precisamente nos anos 70, a História 

Oral tem sido vista como disciplina, fonte, técnica e metodologia, podendo ser 

considerada como fonte identitária de um povo, capaz de retratar as realidades, as 

vivências e os modos de vida de uma comunidade em cada tempo e nas suas mais 

variadas sociabilidades. Esse tipo de fonte não só permite a inserção do indivíduo, 

mas o “resgata” como sujeito no processo histórico produtor de histórias e feitos de 

seu tempo. 

O desafio de desenvolver um trabalho, cuja fonte principal é a oralidade, além 

de mexer no conceito de personagem histórico, trabalha também, com a questão do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/CPDOC-FGV
https://pt.wikipedia.org/wiki/CPDOC-FGV
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Get%C3%BAlio_Vargas
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
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cotidiano, evidenciando a trilha da história de cidadãos comuns como as mulheres 

educadoras, cujas histórias de vida perpassam de geração a geração de uma 

maneira subjetiva. 

As entrevistas de história oral são tomadas como fontes para a compreensão 

do passado, muitas vezes em consonância com documentos escritos, imagens e 

outros tipos de registro. Além disso, fazem parte de todo um conjunto de 

documentos de tipo biográfico, ao lado de memórias e (auto) biografias, que 

permitem compreender como indivíduos experimentaram e interpretam 

acontecimentos, situações e modos de vida de um grupo ou da sociedade em geral.  

Igualmente Alberti (2004) relatou sobre o potencial da História Oral em 

ampliar o conhecimento sobre o passado, visto que: 

 
Uma das principais vantagens da história oral deriva justamente do fascínio 
do vivido. A experiência histórica do entrevistado torna o passado mais 
concreto, sendo, por isso, atraente na divulgação do conhecimento. Quando 
bem aproveitada, a história oral tem, pois, um elevado potencial de 
ensinamento do passado, porque fascina com a experiência do outro. Esse 
mérito reforça a responsabilidade e o rigor de quem colhe, interpreta e 
divulga entrevistas. (ALBERTI, 2004, p.22) 

 

Diante das inúmeras possibilidades que a Nova História Cultural pode abordar 

no que tange, as fontes, objetos e sujeitos, a história oral se apresenta como 

metodologia essencial para realização de novas investigações e objetos de 

pesquisa, pois assim permite aprofundar e registrar múltiplas possibilidades que se 

sobressaem e dão sentido a novas formas de vida e escolhas de diferentes grupos 

sociais, em todas as camadas de uma sociedade. 

 

Mas acreditamos que a principal característica do documento de história 
oral não consiste no ineditismo de alguma informação, nem tampouco no 
preenchimento de lacunas de que se ressentem os arquivos de documentos 
escritos ou iconográficos, por exemplo. Sua peculiaridade e a da história 
oral como um todo  decorre de toda uma postura com relação à história e às 
configurações sócio-culturais, que privilegia a recuperação do vivido 
conforme concebido por quem viveu. (ALBERTI, 2004, p.5). 

 
 

Dessa forma a fonte da História Oral é exatamente o relato oral, colhido 

através de entrevistas. Sobre essa temática Thompson nos fala que ao discorrer 

sobre a evidencia oral, noutras palavras, as entrevistas, nos diz que estas 

transformam os objetos de estudo em sujeitos, os quais contribuem para uma 
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história que não é só mais rica, mais viva, mais comovente, mas também mais 

verdadeira. (THOMPSON,1992). 

Contudo devemos atentar para o encantamento ou fascínio das histórias 

narradas pelo entrevistado, tendo em vista que sempre procuramos encontrar no 

outro um pouco de nós, situação que nos leva à monumentalização do próprio 

sujeito entrevistado. 

Alguns pesquisadores que desenvolvem pesquisas com a história oral nos 

advertem de que é uma importante ferramenta metodológica capaz de estabelecer 

uma ligação entre a teoria e a prática,à medida em que direciona os procedimentos 

de trabalho, como os tipos de entrevistas e suas problematizações a partir das mais 

diversas abordagens científicas. Sobre essa questão, Thompson fala que:  

 

 
[...] a história oral pode certamente ser um meio de transformar tanto 
conteúdo, como finalidade da história. Pode ser utilizada para alterar o 
enfoque da própria história e revelar novos campos de investigação [...] 
pode devolver às pessoas que fizeram e vivenciaram a história um lugar 
fundamental, mediante suas próprias palavras (THOMPSON, 1992, p. 
25). 

 
 

Alberti (2004) também nos alerta que o trabalho com entrevistas requer 

manejo especifico de interpretações: 

 

Ele requer uma preparação criteriosa que nos transforme em 
interlocutores à altura de nossos entrevistados, capazes de entender 
suas expressões de vida e de acompanhar seus relatos (ALBERTI, 2004, 
p.19). 

 
 

Nesse sentido, o sujeito que está sendo estudado é muito mais do que ele 

mesmo, ele transcende, sai de si, para pertencer à visão do outro. Pertencer a este 

mundo de interpretações é ter inúmeras faces de um prisma ainda desconhecido, 

deixando de lado a “nadificação do sujeito”. 

Com a História Oral compreendemos que o sujeito é uma porta aberta para 

interpretações. Ele não começa e termina na sua própria história, ele é constituído 

por inúmeras narrativas: a história de quem conta, a história de quem lê e a história 

de quem ouve.  

Chartier (1994, p.84) também faz referência ao relato oral como uma 

singularidade da história, pelo fato de manter uma relação específica com as 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1tica
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verdades, pois as construções narrativas pretendem ser “[...] a reconstituição de um 

passado que existiu”, a partir de um ponto de vista do sujeito. 

Nessa compreensão, por meio da fonte da História Oral, trouxemos à tona o 

ato de verbalizar o vivido através também da memória, o que iremos tratar como um 

processo de rememoração do indivíduo. Ou seja, através da fala e da prática da 

escuta, mergulhar na memória do passado sob a interpretação cultural do tempo 

presente. 

 

 

1.5  Caminhos de histórias e memórias 

 

Segundo Jacques Le Goff, a memória é a propriedade de conservar certas 

informações, propriedade que se refere a um conjunto de funções psíquicas que 

permite ao indivíduo atualizar impressões ou informações passadas, ou 

reinterpretadas como passadas. Ao escrever sobre memoria ele afirma que: 

 

 
A memória é um fenômeno individual e psicológico (cf. soma/psiche), a 
memória liga-se também a vida social (cf. sociedade). Esta varia em função 
da presença ou ausência da escrita(cf. oral/escrito)e é objeto da atenção do 
Estado, que ,para conservar os traços de e qualquer acontecimento 
passado(passado/presente)produz diversos tipos de 
documentos/monumentos ,faz apreensão da memória ,depende deste modo 
do ambiente social (cf. espaço social) e político (cf. politica): trata-se de uma 
aquisição de regras de retórica e também da posse de imagens e textos(cf. 
imaginação social, imagem, texto) que falam do passado em suma de um 
certo modo de apropriação do tempo (cf. ciclo, gerações, 
tempo/temporalidade).(LE GOFF, 1992, p. 387). 

 
É válido salientar que a memória é um objeto de luta pelo poder travada entre 

classes, grupos e indivíduos. Decidir sobre o que deve ser lembrando e também 

sobre o que deve ser esquecido, integra os mecanismos de controle de um grupo 

sobre o outro. Durante muito tempo esses mecanismos foram utilizados pela 

sociedade patriarcal para silenciar as histórias protagonizadas pelas mulheres, tal 

como vemos neste trabalho e que hoje, após a Nova História Cultural, vem sendo 

cada vez mais comum nos cenários das academias, como afirmação e exaltação 

sobre novos personagens. 

Pollak (1992), ao tratar sobre a conexão entre memória e identidade social em 

consonância com a história oral, afirma que a memória seja ela individual ou 

coletiva, é constituída pelos acontecimentos vividos pessoalmente, em grupos ou em 



32 

 

coletividades onde a memória também é constituída por pessoas, por personagens e 

por lugares. Existem ainda os acontecimentos vividos por tabelas, onde acredita ser 

lembranças construídas pela vida cotidiana em grupos onde aglutinam fatos que não 

foram vivenciados por um único indivíduo, mas por um coletivo que perpassa as 

lembranças de geração em geração tornando a memória viva mesmo naqueles que 

não a vivenciaram. Em seu texto Memória, esquecimento, silêncio, Michael Pollak 

salienta a importância dos ditos e dos não-ditos para a construção de uma memória, 

seja ela coletiva ou individual. 

 A partir da análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, Pollak 

ressalta a existência de tantas memórias subterrâneas opostas à memória oficial, 

sublinhando “[...] o caráter destruidor, uniformizador e opressor da memória coletiva 

nacional” (POLLAK, 1992), muitas vezes estratégica para a consolidação de projetos 

de poder. Ainda sobre a oralidade e a memória, Pollak afirma que: 

 

[...] Uma história de vida colhida por meio de entrevista oral, esse resumo 
condensado de uma história social individual, é também suscetível de ser 
apresentada de inúmeras maneiras em função de um contexto a qual é 
relatada [...] ao contarmos nossa vida, em geral tentamos estabelecer uma 
certa coerência por meio de laços lógicos entre acontecimentos chave (que 
parecem então de uma forma cada vez mais solidificada e estereotipada), e 
de uma continuidade, resultante da ordenação cronológica. Através desse 
trabalho de reconstrução de si mesmo o indivíduo tende a definir seu lugar e 
suas relações com os outros. (POLLAK,1992, p.13).  

 

No percurso desse debate, segundo Gagnebin: 

 

[...] a memória é uma faculdade paradoxal, por ser ligada a uma 
atividade que se escolhe lembrar e, ao mesmo tempo, a algo inativo, 
esquecido, mas que surge e retorna em imagens que nem mesmo 
gostaríamos de lembrar, pois memória, lembrança e esquecimento 
fazem parte da mesma faculdade, são ligadas entre si existindo coisas 
que são mais lembradas do que outras, de um processo de escolha 
consciente, em que se lembra de umas coisas e outras não, das quais 
chega-se mesmo a fugir.(GAGNEBIN, 2009, p.154). 

 

 

Pollak (1992) divide os desafios da memória em três pontos-chave para 

definir caminhos: 1) acontecimentos; 2) pessoas/personagens; e 3) lugares. Os 

acontecimentos podem ser divididos naqueles vividos pessoalmente e nos "vividos 

por tabela", ou seja, acontecimentos dos quais a pessoa/personagem nem sempre 

participou, mas que, por fazer parte da história do seu grupo social, sente-se 

participante de eventos nem sempre situados em seu tempo cronológico. 
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Nessa perspectiva de investimento da pesquisa em história e memória, 

conseguimos compreender a educadora Maria José Mamede Galvão como sujeito 

de uma história e muitas experiências. Assim, para além do seu próprio “memorial”, 

que se desvela no arquivo minuciosamente organizado por ela própria ao longo de 

toda a trajetória educacional, percebemos  em sua pratica de arquivar sua memória 

a preocupação, não apenas com as imagens, mas também a preocupação com a 

história por trás da imagem, sempre minunciosamente detalhada por ela em nossas 

conversas. 

Portanto, como sujeito histórico do seu próprio tempo, preenchendo as 

lacunas com suas peculiaridades no que tange seu papel como educadora na leitura 

das suas contribuições a partir de toda trajetória docente, Maria José Mamede 

Galvão nos desvela não apenas suas práticas educacionais, mas também as 

memórias estudantis daquela época em que a mesma hora era estudante, hora era 

educadora, nos levando para uma dimensão de como era o sistema educacional 

daquela época. 

 

 

1.6  Perscrutando outras fontes 

 

O documento histórico é antes de tudo uma criação do pesquisador, como 

preconiza a Nova História Cultural em sua renovação teórico-metodológica. 

Destacamos isso para ressaltar que a partir das conversas e entrevistas com Maria 

José Mamede Galvão tivemos a oportunidade de acesso a um rico acervo particular, 

organizado desde sua juventude, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de 

vista profissional. Dito por si mesma como uma forma de documentar suas 

lembranças, memorizar seus caminhos. 

Acerca dessa questão, lembra Mignot (2000, p.127) que o ser humano ao 

“arquivar a própria vida obedece a um projeto autobiográfico”. Ou seja, aos poucos o 

indivíduo vai acumulando papéis e passando a existir através deles, indicando à 

posteridade caminhos para a narração da própria vida. 

Entre os documentos arquivados que narram a vida de Maria José Mamede 

Galvão, entre 1951 e 1991, muitos deles são oficiais (atas, registros oficiais, 

diplomas, cadernetas, etc.). Estes serão trabalhados parcialmente nessa pesquisa, 

embora reconheçamos que fornecem possibilidades interpretativas sobre a realidade 
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cultural da experiência e sob o viés do instituído na trajetória da formação 

educacional. 

 Todavia, pensando no alargamento das fontes, intentamos trabalhar também 

com a variedade destas: a fonte oral como recurso direto da memória, como já 

discorremos anteriormente, bem como, as fotografias, poemas e outros escritos que 

permitem a apreensão da realidade de história de vida e atuação profissional da 

referida educadora. 

Reunidas estas fontes, fomos desafiadas a escrever sobre Maria José 

Mamede Galvão, na tentativa de compreender como uma vida se constitui por meio 

de diferentes e numerosas experiências, buscando explicá-las historicamente, 

apontando para as condições nas quais elas se produziram e para as redes de 

sociabilidade nas quais se inscreveram. 

Mergulhar na trajetória profissional e dar inteligibilidade às suas ideias, nos 

diversos espaços de sociabilidade e atuação, entendendo sua singularidade, são os 

desafios propostos pela pesquisa, que poderão auxiliar no entendimento das suas 

contribuições no período estudado, reforçando assim, os laços entre 

acontecimentos, pessoas e tempos. 

Através da incursão nas citadas fontes buscamos dar concretude e 

visibilidade às suas memórias de práticas educativas, tecendo sobre suas histórias, 

nas entrelinhas de tudo aquilo que não foi dito, às vezes por receio e outras tantas 

apenas por hábito de silenciar. 

É fundamental relembrar que neste trabalho iremos conduzimos a 

investigação a partir de algumas indagações: como suas práticas pedagógicas se 

revelaram inovadoras no modelo de educação tradicional daquela época? Como 

construiu sua trajetória na vida escolar, apesar das dificuldades com a lida materna? 

Como nasceram os seus escritos e como estes contribuem à compreensão mais 

profunda das práticas educacionais de uma época da formação? 

Portanto, para responder a estas e outras indagações iremos desvelar sua 

trajetória profissional entre os anos de 1951 a 1991, período em que houve diversas 

mudanças em seus trabalhos educacionais e, por que não dizer, na sua vida pessoal 

também, sendo que uma é intrínseca da outra. Assim, defendemos nesse estudo 

que em sua trajetória de vida profissional, Maria Jose Mamede Galvão 

desempenhou um trabalho relevante à história da educação norte-rio-grandense e 

brasileira. 
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A dissertação está dividida em 03 (três) capítulos os quais direcionam os 

objetivos do estudo realizado. No primeiro capítulo, foram expostos os caminhos 

percorridos para a construção do objeto de estudo, discorrendo sobre o campo 

teórico metodológico da Nova História Cultural, desdobrando nas entrevistas, 

memória e na ampliação das fontes no percurso do processo de investigação desta 

pesquisa. 

O segundo capitulo foi direcionado à construção de um breve perfil biográfico 

de Maria José Mamede Galvão. Neste capitulo, também serão destacadas as 

memórias colhidas através de entrevistas e acervos pessoais da própria educadora. 

O terceiro capitulo foi dedicado à sua contribuição como educadora e seu 

gosto pela produção poética, utilizando suas publicações, produções textuais e 

narrativas sobre as práticas docente, como pano de fundo para entender mais sobre 

a perspectiva e visão de mundo da educadora. 
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2 MEMÓRIAS DE VIDA E FORMAÇÃO 

 

2.1 Desvelando histórias de vida de Maria José Mamede Galvão 

 

 
Figura 1 – Maria José Mamede Galvão autografando o livro Tessituras e Memorias (2012) 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 2012. 

 

 

Ao decidimos (re) construir alguns caminhos da trajetória de vida educacional 

de Maria José Mamede Galvão usamos como justificativa para a escolha da 

personagem/objeto o argumento de que cada indivíduo é um acervo de inúmeras 

possibilidades de narrativa: “à luz de suas próprias experiências e de suas reações a 

essas experiências”.  (SHARP, 1998, p. 42).   

Assim, é a partir desse indivíduo que podemos configurar alguns aspectos 

dos costumes e práticas da época, os quais estão situados num dado grupo social. 

Nesse particular, podemos situar Maria José Mamede Galvão, sua vida e, por 

conseguinte, suas contribuições históricas acerca das práticas educacionais num 

dado contexto histórico. 

Em nossos encontros, que ocorreram em março de 2017, e em maio de 2018 

para rememorar sua trajetória, utilizamos um gravador, e blocos de anotações para 

absorver as informações passadas pela educadora, porém a maioria de nosso 

contato, foi através das redes sociais, que apesar da sua idade, dona Maria José 

Mamede Galvão, é usuária assídua. 
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As entrevistas, com exceção das duas que foram citadas acima, ocorreram 

por ligações telefônicas, chamadas pelo aplicativo Whatssap e e-mails, onde 

enviávamos os questionamentos e ela nos respondia prontamente, visto que a 

Educadora ao longo deste trabalho se encontrou por diversas vezes indisposta 

devido a algumas enfermidades.   

Essa prática nos levou a perceber que mesmo com a distância, visto que 

Maria José Mamede Galvão reside hoje em Natal, capital do Rio Grande do Norte, e 

nós aqui em João Pessoa, capital da Paraíba, conseguimos obter êxito na pesquisa, 

utilizando meios alternativos para reunir dados sobre o objeto de estudo. 

Se levarmos em consideração a questão que Del Priore levanta, sobre o 

porquê contar a história das mulheres, veremos que: 

 

[...] Trata-se de desvendar as intricadas relações entre a mulher, a 
sociedade e o fato, mostrando como o ser social que ela é articula-se 
com o fato social que ela mesma fábrica e do qual faz parte integrante. 
Trata-se igualmente, de um desafio no sentido de fazer uma história total 
da mulher, na qual se contemplem as grandes evoluções, profundas e 
silenciosas, dos comportamentos, aquelas dos sentimentos religiosos ou 
das mentalidades das demográficas e as técnicas. Mas a história da qual 
não estejam ausentes os pequenos gestos, as práticas miúdas 
repetitivas do cotidiano, as furtivas formas de consentimento e 
interiorização das pressões simbólicas ou concretas, exercidas contra 
mulheres. (DEL PRIORE,1997, p. 234).  

 

Nessa mesma linha de pensamento, Machado, Nunes e Menezes defendem 

que: 

[...] dentre os sujeitos emergentes que perpassaram a educação e a 
pedagogia no século XX, a mulher ocupa uma posição de destaque. 
Através dos movimentos feministas que já no século anterior, debatendo-
se entre o positivismo e o socialismo, buscavam estabelecer espaços 
políticos e sociais para as mulheres enfatizando o direito ao voto e à 
educação, puseram em foco para debate e reflexão as relações de 
gênero praticadas até então. A luta pelo direito à educação uma vez que 
a emancipação feminina só aconteceria se fossem dadas condições de 
amadurecimento de iniciativa e capacidade para o trabalho, de 
desenvolvimento intelectual. (MACHADO, NUNES e MENEZES, 2009, p. 
19).  

 
Mais voltemos nossa atenção a nossa personagem principal. Maria José 

Mamede Galvão é paraibana de Nova Palmeira9, região do Seridó e da Caatinga, 

nasceu em 28 de Março de 1932, filha de Josafá Gomes da Costa, nascido em 26 

                                                           
9 Nova Palmeira é um município brasileiro no estado da Paraíba localizado na Região Geográfica 
Imediata de Cuité-Nova Floresta. De acordo com o censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) no ano de 2010, sua população é de 4.365 habitantes e com uma perspectiva 
populacional em 2017 de 4.849 habitantes. Área territorial de 310 km². 
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de fevereiro de 1903, num sitio Riacho Verde, município de Parelhas e Elydia 

Bezerra Mamede, nascida em 01 de abril de 1905, em Nova Palmeira, antes 

Gerimum, distrito do município de Picuí, Paraíba. Casaram-se em 15 de janeiro de 

1925, ele com 22 anos ela com 20 anos. 

 

Figura 2 – Pai e Mãe de Maria José Mamede 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, s.d 

 

Maria José Mamede Galvão é a filha de número quatro, de um total de oito 

irmãos, nascidos na seguinte ordem temporal: Saly, 18 de Setembro de 1927; Zila10, 

15 de setembro 1928; Eliete, 04 de setembro de 1929; Ivonete, 05 de maio de 1934; 

                                                           
10 Zila Mamede nasceu em 1928 em Nova Palmeira PB, foi um importante poetisa e bibliotecária. 
Apesar de seu pai ser de Caicó e seu avô materno de Jardim do Seridó, ambas cidades do interior do 
Rio Grande do Norte, as duas famílias se juntaram na Paraíba, onde Zila viria a nascer. Ainda 
criança, por volta dos cinco, seis anos de idade, mudou-se para o interior do Rio Grande do Norte, 
mais precisamente para a cidade de Currais Novos, onde seu pai passou a ter uma fábrica 
beneficiadora de algodão. Durante os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, Zila Mamede foi 
morar em Natal, capital do estado, onde seu pai se encontrava desde o início da chegada dos 
americanos para organização da base aérea de Parnamirim, a qual serviria aos aliados. Prima do 
Coronel Mendonça (José Jorge de Mendonça) da aeronáutica, que continua vivo a morar no bairro do 
Tirol. Foi após concluir seus estudos secundários que ela começou a ser apresentada à literatura. Isto 
se deu por obra de seu padrinho de batismo, o culto Francisco de Medeiros Dantas, quando ela 
passou algum tempo com ele entre as capitais João Pessoa e Recife. Zila começou a escrever aos 
21 anos, ao retornar a Natal, após uma tentativa frustrada de ser freira. Entre 1955 e 1956, cursou 
biblioteconomia no Rio de Janeiro e fez ainda uma especialização nos Estados Unidos. Depois disso, 
voltou para Natal, onde reestruturou as duas maiores bibliotecas da cidade: a biblioteca central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que hoje tem seu nome, e a biblioteca pública 
estadual Câmara Cascudo. Ela publicou livros sobre o assunto, foi membro do Conselho Federal de 
Biblioteconomia, trabalhou no Instituto Nacional do Livro, em Brasília, e seu nome tornou-se 
referência. A Biblioteca Central Zila Mamede, da UFRN, possui hoje uma sala com objetos, livros e 
cartas da poetisa, localizada no Setor de Coleções Especiais. Zila Mamede morreu afogada em 1985, 
enquanto nadava na Praia do Meio, situada na costa litorânea, próxima ao Forte dos Reis Magos, em 
Natal, como fazia quase diariamente. 
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Arlete, em 1935. Já em Currais Novos nascia José, em 28 de junho de 1941. E, em 

Natal, Elyfá, em 16 de Outubro de 1943. Ela nos fala que antes de Saly, nasceu 

Antônio Josabeth, falecido ainda muito criança.  

Quando rememora sobre a infância em Currais Novos, para onde se mudou 

ainda muito pequena, a educadora destaca lembranças que ficaram marcadas na 

simbologia das residências onde viveu. A primeira que era alugada pela família e 

ficava situada na Rua Matriz de Sant’na:  

 

[...] pequena, escura, cimentada, com desníveis acentuados para o 
muro, lá ficavam o sanitário, bastante precário, dois quartos, sala de 
jantar e sala de visitas que compunham o restante da casa. Na frente de 
casa havia uma porta e duas janelas. A casa tinha uma localização 
privilegiada, onde bem próximo aconteciam os eventos da cidade. [...]. 
(Entrevista realizada em março de 2017). 

 

 
Uma nova casa, agora de propriedade da família, comprada pelo pai, ficava 

situada na Rua Capitão Mor Galvão. Essa foi, segundo ela, uma das grandes 

alegrias da família, quando à época ainda tinham quatro filhos: “[...] A casa era 

moderna para aquele momento: havia um terraço em L, todo avarandado, sala de 

visitas, sala de jantar muito grande, três quartos, cozinha com fogão a lenha e 

banheiro com chuveiro”. (Entrevista realizada em março de 2017). 

Ela lembra também que devido aos longos períodos de estiagem seu pai 

construiu uma cisterna que abastecia a casa, época de longas estiagens que 

atingiam duramente a região do Seridó norte-rio-grandense. 

Maria José Mamede Galvão lembra que na infância, o pai exercia várias 

atividades econômicas para conseguir o sustento da casa, haja vista que nos duros 

anos de 30 e 40 do século XX, a Paraíba presenciou umas das secas mais severas 

de sua história, com inúmeros trabalhadores rurais abandonando suas terras e 

saindo em busca da sobrevivência nos grandes centros urbanos. 

Nesse aspecto, vale salientar que o Brasil vivia um dos períodos históricos 

mais importantes e conturbados, a exemplo da Revolução de 193011 e das 

transformações na organização social e política do Brasil. 

                                                           
11 Revolução de 1930 foi o movimento armado, liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e 
Rio Grande do Sul, que culminou com o golpe de Estado, o Golpe de 1930, que depôs o presidente 
da república Washington Luís em 24 de outubro de 1930, impediu a posse do presidente eleito Júlio 
Prestes e pôs fim à República Velha.Com a quebra da Bolsa de Nova Iorque ocorrida em outubro de 
1929, inicia-se uma crise econômica de escala mundial, esmagando todas as economias com alguma 
participação nos mercados internacionais, caso do Brasil e suas exportações de café. Em 1929, 
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À época, distante dos grandes embates do Brasil, a família tocava sua vida 

simples. A mãe possuía grande aptidão para música, já tocava violão em saraus e 

participava de festas familiares e religiosas. Como mãe determinada, ela também 

vivia a experiência da educação, participando da alfabetização de crianças na 

condição de professora primária, algo que viria certamente influenciar os filhos pelo 

gosto da poesia e da música: “[...] essas experiências de mamãe nas áreas de 

educação e cultura afloraram em minha formação desde a mais tenra idade”. 

(GALVÃO apud MACHADO, NUNES e SILVA, 2012, p.29). 

Em meio a tantas adversidades, o pai decidiu mudar com a família de Nova 

Palmeira para Currais Novos, Seridó do Rio Grande do Norte, em 1935. Nesta 

cidade já residia parte dos familiares, pais, avós e alguns irmãos.  

Maria José Mamede Galvão relata o quão foi maravilhosa aquela mudança na 

vida da família, em particular, por passar a conviver diretamente com o avô paterno, 

Francisco Bezerra de Medeiros, bem como, os padrinhos de batismo, Severino de 

Berlamino de Macedo e Severina Bezerra de Macedo. Por isso mesmo, é nesse 

contexto que ela revive as mais sólidas lembranças, quando contava apenas seis 

anos de idade12. O período anterior aparece de forma turva em sua memória, já que 

era muito pequena. 

A presença religiosa na formação da família sempre foi muito forte, é algo que 

faz rememorar e trazer à baila eventos de grande significado emocional e espiritual. 

Neste ela destaca o 2º Congresso Eucarístico, ocorrido em Currais Novos, em 1937, 

com a presença de autoridades do Rio Grande do Norte e de outras localidades da 

região. Segundo ela, foi um momento de consagração religiosa, com o sacramento 

da comunhão de mais de 100 crianças, bem como, a inauguração do monumento 

em homenagem ao Cristo Rei13, bem no centro da praça daquela cidade. 

                                                                                                                                                                                     
lideranças da oligarquia paulistana romperam a aliança com os mineiros, conhecida como política do 
café-com-leite, e indicaram o paulista Júlio Prestes como candidato à presidência da República. Em 
reação, o Governador de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada apoiou a candidatura 
oposicionista do gaúcho Getúlio Vargas. Em 1 de março de 1930, foram realizadas as eleições para 
presidente da República que deram a vitória ao candidato governista, que era o governador do estado 
de São Paulo, Júlio Prestes. Porém, ele não tomou posse, em virtude do golpe de estado 
desencadeado a 3 de outubro de 1930, e foi exilado. Getúlio Vargas assumiu a chefia do "Governo 
Provisório" em 3 de novembro de 1930, data que marca o fim da República Velha no Brasil. 
12 Nessa afirmativa, percebemos que de acordo com as datas fornecidas por Dona Maria José 
Mamede Galvão, nesse período ela estaria com 5 anos e não com 6 que é o que ela afirma.  
13 A estátua, importada da França, é o maior símbolo material e religioso da terra dos Currais. Doada 
pelo Cel. Manoel Salustino, no início de 1937, e é toda feita em Granito “trabalhado. É igual a do Rio 
de Janeiro, resguardadas apenas as proporções, pois o arquiteto e construtor foi o mesmo, segundo 
alude informações históricas. A estátua do “Cristo Rei” é o símbolo material e religioso da terra dos 
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É importante lembrar que nessa época o ensino religioso nas escolas públicas 

das décadas de 30 e 40 do século passado teve grande importância estratégica, 

servindo aos interesses do Estado e da Igreja. Para Horta: 

 

[...] ao mesmo tempo em que servia de instrumento para a formação 
moral da juventude, tornava-se também um mecanismo de cooptação da 
Igreja Católica e uma arma poderosa na luta contra o liberalismo e o 
comunismo e no processo de inculcação dos valores que constituíam a 
base de justificação ideológica do pensamento político autoritário. 
(HORTA, 1993, p. 77). 

 
 

 
 

Figura 3 – Em 1938, Maria Jose aos 6 anos vestida de noiva,a primeira criança a esquerda. 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 1938. 

 

Também em estudo anterior sobre a referida educadora, Machado, Nunes e 

Silva (2012, p. 08) já apontavam a necessidade de investigar uma vida a partir das 

diversas dimensões de suas práticas. No caso de Maria José Mamede Galvão, é 

notória a formação religiosa desde a origem familiar. 

Nesse sentido, Artières (1998) em seu artigo “Arquivar a própria vida”, chama 

atenção para que possamos imaginar um lugar onde tivéssemos conservado todos 

                                                                                                                                                                                     
Currais Novos, e há de se perpetuar como símbolo de cada filho, de cada pessoa que aqui tenha 
suas raízes, ou que goste e que ame o nosso município. Cristo Rei, monumento, representa o 
reconhecimento da Fé do povo currais-novense, historicamente enriquecido e lapidado, 
demonstração das nossas pedras-gente, fundamentais para o nosso progresso e desenvolvimento. 

¹Revolu
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os arquivos das nossas vidas. Um local onde estivessem reunidos rascunhos e 

textos das nossas existências, certamente, encontraríamos diversos achados que 

jamais pensaríamos em guardar, porém, cada um demarca uma experiência de vida. 

Tal assertiva nos faz indagar sobre o que guardamos como memória ou 

lembranças. Ou seja, nada mais é que uma parte ínfima ou vestígios das 

experiências vividas, que nos fazem trazer à tona o que queremos ou não expor 

para a sociedade a qual pertencemos.   

Artières (1998) afirma ainda que a perda dessas lembranças é induzida por 

certas práticas culturais em nossa vida, a correspondência, por exemplo, é por 

natureza uma escrita perdida, afirma o autor. Para ele, ao longo de toda uma vida, 

retemos apenas alguns elementos, como um diário íntimo que, por definição, 

comporta uma seleção e jamais se tornaria exaustivo. 

 

Figura 4 – Zila Mamede, Alcina (tia), Eliete.  
Em frente: Maria José, Javanira (amiga), Ivonete e o cachorro Jupi. 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, s.d 

 
Porém, em nossa visão, mesmo a produção de um diário propicia a ser 

resgatada, e ser interpretada de acordo com a visão de quem a lê e não as ideias 

reais de quem o escreveu, para tanto, muitas vezes quem decide escrever sobre si, 
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e nesse caso falando de diários íntimos, mesmo que inconscientemente, arquivando 

suas memórias para uma apropriação futura das mesmas, por outra pessoa. 

Nesse sentido, cabe indagar: por que guardamos alguns papeis e 

descartamos outros? Sabemos que organizar nossas lembranças é sempre um ato 

intrínseco e subjetivo e, nesse processo cotidiano, inúmeras lembranças são 

perdidas com o tempo, algumas arquivadas, outras colocadas nas caixas pretas de 

nossa memória, e outras muitas vezes são reeditadas, como forma de resistência a 

alguns sentimentos, sejam eles bons ou ruins. A ênfase que damos a determinados 

episódios da nossa vida, muitas vezes são também ilusões forjadas no percurso de 

nossa existência, que não necessariamente sejam falsas, mas que trazem consigo a 

cultura do mito existencial. 

Barbosa (2009, p.33) por sua vez, nos chama atenção para a difícil tarefa que 

é lidar com a memória enquanto fonte de pesquisa:  

 

Vale destacar que quando se trabalha com a ação da memória, outro 
aspecto se apresenta - existe sempre a possibilidade de esta falhar. Em 
uma narrativa, há esquecimentos e omissões que podem ser ou não 
intencionais. (BARBOSA, 2009, p. 33).  

 

 É possível entrever, portanto, que o ato de rememorar, nada mais é do que 

uma escolha, sendo esta a única forma em que cada indivíduo exerce o seu 

movimento (auto) biográfico, entre o que está encoberto e aquilo que está exposto, 

em contraponto aquele que escreve. De acordo com Souza: 

  

A crescente utilização das abordagens biográficas em educação busca 
evidenciar e aprofundar representações sobre experiências educativas e 
educacionais dos sujeitos, bem como potencializa a entender diferentes 
mecanismos e processos históricos relativos à educação em seus diferentes 
tempos. (SOUZA, 2006. p.136) 

 

Sobre esse assunto, Lopes (2000) nos alertou que o trabalho da memória 

comporta o tempo de lembrar e de esquecer na produção existencial de cada sujeito 

em sua construção (auto) biográfica. É com base nesse inventário de recordações e 

esquecimentos que os sujeitos, segundo ele, criam e manipulam representações 

que serão mobilizadas no cotidiano, nas atividades do pensar e do fazer. 

Contudo é sempre necessário permanecermos alertas aos detalhes, 

fragmentos de situações da narrativa, sempre observando os elementos da 
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privacidade do sujeito, perpassando quando possível pelas entrelinhas daquilo que 

não foi dito. 

Mergulhada no cenário da memória, Maria José Mamede Galvão reporta ao 

período em que já residia na cidade de Currais Novos14. Segundo ela, a vida da 

família estava em ritmo acelerado, longe da pacata vida do lugarejo de Nova 

Palmeira. Essa afirmativa nos fez indagar sobre a história de Currais Novos. Sobre 

essa nova cidade descobrimos que, desde o início de sua fundação, sempre se 

destacou e se diferenciou das outras cidades adjacentes. 

No século XX a cidade de Currais Novos já contava com ideias e evento 

“progressistas”, se tornando uma das cidades mais urbanizadas e modernas, 

quando comparada aos centros urbanos de médio porte geográfico da região. Na 

economia se destaca, ainda hoje, pela força da exploração minério. De forte 

formação geológica, o município também se destaca por abrigar a Mina Brejuí, a 

maior mina de scheelita da América do Sul e o Canyon dos Apertados, 

único Canyon de rocha granítica do mundo. Em função disso sempre exerceu uma 

influência direta sobre os municípios subordinados: Acari, Bodó, Carnaúba dos 

Dantas, Cerro Corá, Florânia, Lagoa Nova, São Vicente, Tenente Laurentino 

Cruze ,Frei Martinho (este último na Paraíba). Suas principais atividades econômicas 

são a agricultura, pecuária, comércio e a extração mineral. Além de uma organizada 

estrutura educacional que a diferenciava do resto do estado do Rio Grande do Norte.  

Dessa forma, esse novo universo urbano trouxe para a família uma mudança 

radical em seu estilo de vida, se comparado ao que se vivia na pacata cidade 

paraibana. Agora, tanto o pai quanto a mãe, estavam a vivenciar outras experiências 

profissionais. A mãe se dedicava ao magistério, a costura e as lidas domésticas. O 

pai se ocupava da profissão de mecânico e, vez por outra, os irmãos Gutemberg, 

Sólon e Iberman também se arriscavam a desenvolver o uso das maquinas de 

beneficiamento de algodão, tão importantes para época, haja vista que nesse 

período tal produto era a principal fonte de economia da região. 

Nesse período, vale salientar que o Brasil passava por um momento delicado 

de sua História, Getúlio Vargas estava no poder e no ano em que a família de Maria 

Jose Mamede Galvão se mudou para Currais Novos em 1935, eclodiu a chamada 

                                                           
14 Currais Novos (frequentemente referida simplesmente como Currais, ou ainda pela a sigla CN) é 
um município brasileiro no interior do estado do Rio Grande do Norte. Localiza-se na região do 
Seridó, região central do estado junto à divisa com o estado da Paraíba, a 172 km da capital estadual, 
Natal. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Scheelita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canyon_dos_Apertados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Granito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acari_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bod%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carna%C3%BAba_dos_Dantas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carna%C3%BAba_dos_Dantas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerro_Cor%C3%A1_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flor%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_Nova
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Vicente_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tenente_Laurentino_Cruz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tenente_Laurentino_Cruz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frei_Martinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extra%C3%A7%C3%A3o_mineral
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Intentona Comunista, onde o Estado do Rio Grande do Norte teve participação ativa, 

gerando um clima de instabilidade no ar.  

Sobre esse episódio podemos descrever que a Intentona Comunista de 1935, 

conspiração de natureza político-militar, inscreve-se, pelas suas reivindicações 

políticas imediatas (de protesto político-institucional contra um governo autoritário), 

dentro do quadro dos movimentos tenentistas realizados no Brasil desde a década 

de 1920. No entanto, articularam-se estas reivindicações, sob influência comunista, 

à ideia de uma revolução "nacional-popular" contra as oligarquias, o imperialismo e o 

autoritarismo, possuindo, nas suas reivindicações menos imediatas, aspectos como 

a abolição da dívida externa, a reforma agrária e o estabelecimento de um governo 

de base popular - em outras palavras, uma revolução "nacional-libertadora", que, 

embora estabelecida por um movimento armado, não se propunha a ultrapassar o 

quadro da ordem social burguesa (como afirmado, à época, por um dos líderes do 

movimento, o capitão Agildo Barata). 

Esta confluência de influências corporificou-se na pessoa de seu principal 

líder, Luís Carlos Prestes, capitão do Exército Brasileiro e líder tenentista convertido 

ao comunismo, que dirigiu o levante - à revelia da liderança formal do Partido 

Comunista Brasileiro, e em articulação direta com a direção da Internacional 

Comunista, que mantinha junto a Prestes um grupo de militantes comunistas 

internacionais, composto pela companheira de Prestes, a alemã Olga Benário, além 

do argentino Rodolfo Ghioldi, o alemão Arthur Ernest Ewert, Ranieri Gonzales e 

alguns outros militantes ligados ao Comitê Executivo da Internacional Comunista 

(CEIC). 

A direita brasileira sempre caracterizou esta interferência do Comintern no 

movimento como prova do seu caráter antinacional, em que os militantes brasileiros 

teriam agido como simples fantoches do comunismo internacional. Dentro de terreno 

brasileiro, Prestes especulou fortemente sobre o seu prestígio e sua capacidade de 

articulação política para prevalecer sobre a direção formal do Partido Comunista do 

Brasil (PCB) - no processo marginalizando o então secretário-geral do partido, 

Antônio Bonfim, o "Miranda" - e conseguir o apoio direto do CEIC às suas políticas - 

cujas premissas revelar-se-iam cabalmente equivocadas. 

O levante eclodiu em pontos esparsos do território nacional, em Natal e 

arredores, entre 23 e 25 de novembro; em Recife, a 24 de novembro; e no Rio de 

Janeiro, em 27 de novembro. 
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Fora de Natal, onde chegou a ser instalado um governo revolucionário 

provisório, o levante seguiu o padrão de um golpe militar clássico, limitando-se a 

ataques de militares rebeldes a quarteis. O último levante, no Rio de Janeiro, na 

Escola Militar da Praia Vermelha e na Vila Militar, é considerado por alguns autores 

apenas como um ato de lealdade dos conspiradores sediados nessa cidade, pois 

havia ficado claro que o movimento não teria chances reais de revolucionar o país. 

Seja como for, a luta foi atroz e sem quartel, com os insurretos tentando 

expandir a rebelião a todo custo, esbarrando na mais férrea resistência das forças 

legalistas, e - finalmente - perdendo a luta. 

Uma vez reprimido e derrotado, o movimento foi submetido à intensa 

desmoralização- a começar pelo nome pejorativo e desqualificante que recebeu 

("Intentona", ou "intento louco") - por parte das cúpulas militares; como lembra o 

militar esquerdista Nelson Werneck Sodré nas suas memórias, a participação 

intensa de oficiais e suboficiais nas fileiras dos insurretos alertou o exército para a 

necessidade de cerrar fileiras ideológicas, e de expurgar "influências exógenas" no 

interior da oficialidade militar nas três décadas seguintes. Tal cisão ideológica viria a 

expressar-se nas disputas políticas no interior do Clube Militar da década de 1950, 

no movimento dos sargentos da década de 1960, e daí até o Golpe de 1964, após o 

qual quaisquer traços de esquerdismo organizado foram eliminados das fileiras 

militares. Diferentemente dos golpes tenentistas, que haviam criado divisões 

temporárias entre legalistas e insurretos, superáveis posteriormente por anistias e 

reorganizações de carreira, o movimento de 1935 criou uma clivagem político-

ideológica até hoje não superada, em que os insurretos tiveram negada a sua 

própria condição de membros da corporação militar, com sua ação política sendo 

duradouramente criminalizada e estigmatizada como traição e ato hostil à hierarquia 

militar. A Intentona Comunista gerou, nos meios militares, um forte anticomunismo e 

foi um dos fatores que contribuíram para implantação do Estado Novo em 1937. 

Vale ressaltar que o resgate da memória feito através de acontecimentos 

históricos, nos faz vislumbrar a atmosfera vivida pela educadora, à época da 

mudança de cidade com sua família. 

Entre uma conversa e outra, a educadora ressalta que o pai, apesar de 

possuir pouca instrução, primava pela educação dos filhos e isso influenciou muito 

na sua continuidade nos estudos e, posteriormente em sua formação no magistério. 

A mãe, por sua vez, já se possuía o oficio de costureira, porém, só veio desenvolvê-
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la como fonte de renda apenas quando se mudaram para Currais Novos, lugar onde 

se destacou no ramo da costura masculina. 

Em Currais Novos a educadora relembra com saudosismos as brincadeiras e 

comemorações de algumas festas populares. Entre as brincadeiras preferidas 

destacavam-se “cozinhadinhos”15, “toca”16, que ocorriam sempre acompanhadas por 

suas primas Lourdinha, Telê e Creuza. As brincadeiras com bonecas de pano 

também eram muito comuns entre elas. A educadora nos revela que as brincadeiras 

que remetiam a sala de aula eram muito divertidas,onde por vezes ela “encarnava” a 

função de professora, enquanto as outras crianças eram alunas. 

Nas inúmeras memórias que remontam o período de sua primeira infância, 

destaca as apresentações musicais, danças, cantos e as poesias, sempre nos 

espaços das organizações das festas tradicionais da cidade. Essa cultura artística 

seria decisiva em sua formação. 

Para Kevin (2011), autor do livro: “O que as lembranças de Infância revelam 

sobre você?”, os registros que ficam dos nossos primeiros anos de vida influenciam 

a pessoa que nos tornamos nas etapas seguintes das nossas vidas e são essenciais 

para desvendar nosso verdadeiro EU, bem como, para cultivar relações mais 

saudáveis na convivência coletiva. Essas memórias, segundo o referido autor: “[...] 

permitem enxergar por trás de todas as fachadas e defesas, chegando ao fundo 

daquilo que a pessoa realmente é e não quem ela está tentando ser”. (LEMAN, 2011 

p.16.). 

O citado autor, especialista em assuntos relacionados à educação e à família, 

ainda corrobora com a tese de que embora não possa mudar o passado, o indivíduo 

pode alterar a forma de entendê-lo e seguir em frente, sob a luz de uma nova 

compreensão. 

Para Grossi e Ferreira (2002), o lugar de origem da memória como repositório 

dos fatos e representações do vivido e da história como fonte do passado se 

encontra explicado nos escritos da mitologia greco-romana: 

 

                                                           
15 Bem como o próprio nome diz cozinhadinho envolve a atividade de fingir cozinhar. As crianças da 
época utilizavam materiais que muitas vezes podiam ser comestíveis ou não para interpretar que 
estavam praticando a tarefa. 
16 Atualmente a brincadeira de Toca é conhecida como pega-pega (português brasileiro) ou apanhada 
(português europeu) é uma brincadeira infantil muito conhecida. Pode ser jogada por um número 
ilimitado de jogadores e possui inúmeras variantes. De modo geral, o jogo consiste em dois tipos de 
jogadores, os pegadores e os que devem evitar ser apanhados. 
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De origem latina, a palavra “memória” significa “o que lembra”. Todavia, do 
ponto de vista histórico, a palavra “memória” guarda uma deusa: 
Mnemósine. Segundo Hesíodo, ela é a “rainha das colinas de Eleutera”, ou 
seja, a terra da liberdade completa. Mnemósine nasce dos amores entre 
Urano (céu) e Géa (terra), sendo ao mesmo tempo protetora da justiça e da 
vingança. Realiza a ligação entre o mundo real (terra) e o mundo da 
representação (céu). Da união entre Zeus e Mnemósine nasce 34 a musa 
Clio, a história, cujo berço é o cume do poder terrestre e a configuração do 
passado. (GROSSI; FERREIRA, 2002, p.121-122). 

 

Dessa forma, quando a educadora relembra acontecimentos da infância, ela 

abre os “arquivos da memória”, seja partilhando de forma oral ou, como muitas 

vezes registra, através de crônicas, músicas e poemas. Exemplo dessa experiência 

é o poema “Velocípede vermelho”: 

 

Era Vermelho 
Com o guidão amarelo. 

Em meu pensar de menina; 
Um avião. 
Não meu! 
Sua dona 

-companheira de infância- 
A irmã caçula. 
Veio de Recife 

Comprado por papai 
Para sorte de Ivonete. 

Sentia ciúmes, 
Desejava-o pra mim 

Como se fosse o Céu. 
Às vezes, me deixava rodar 

[um pouquinho] 
Calava-me o tormento. 

Segredo meu, hoje revelado 
Olhando suas fotografias  

Da infância-retratos de 4,5,6.8 anos: 
Com Jupi [o cachorrinho da casa] 

O da primeira comunhão e um outro 
[chamou-me a atenção] 

Com vestido de seda amarela  
Sentada no velocípede vermelho. 

 (GALVÃO apud MACHADO, NUNES e SILVA, 2012. p. 32). 

 

Como podemos analisar no poema acima, as lembranças dos tempos de 

infância são postas sobre símbolos, a exemplo do “velocípede vermelho”, um 

brinquedo cotidiano de grande dimensão emocional.  

Nos encontros que tivemos com Maria José Mamede Galvão pudemos 

perceber que, a mesma carrega consigo, além destas muitas memórias materiais, 

um rico acervo com fotografias e vasta documentação pessoal, com destaque aos 

registros da trajetória profissional.  
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Ao abrir esse arquivo pessoal, percebemos que a educadora, desde muito 

cedo já tinha a preocupação de conservar suas memórias, para rememorações 

futuras. Parte dessa organização de memórias foi publicada em 2007, na obra “Entre 

Sertão e mar: caminhos”, pela Editora da UFRN.   

Nesse aspecto, mais uma vez Artières (1998) chama-nos atenção, ao afirmar 

que, as práticas de arquivamento do EU se destacam como um movimento de clara 

intenção (auto) biográfica. Em outras palavras, o caráter normativo e o processo de 

objetivação e de sujeição que poderiam aparecer, cedem na verdade o lugar a um 

movimento de subjetivação. Escrever um diário, guardar papéis, etc., nos permite 

conhecer o indivíduo no contexto da organização de sua própria memória arquivada. 

Assim, arquivar a própria vida é selecionar, muitas vezes em diferentes 

dimensões: pública, privada e íntima, sendo essa última, um processo de avaliação 

do próprio EU, em sua forma mais despida e natural, sem mascaras ou artefatos 

ilusórios. 

Por outro lado, as representações de si sinalizam para uma tentativa de 

reorganização de um universo aparente disperso e complexo e de permanente (re) 

elaboração, visto que a mesma memória é interpretada de várias formas, pelo seu 

dono, sendo que esta fica à margem da reedição sempre que assim o mesmo julgue 

necessário.  

Vale salientar que, grande parte dos tempos de infância de Maria José 

Mamede Galvão são narrados como registros da sua vida religiosa, familiar e 

educacional, em espaços de participação diversos. 

Já quando indagada sobre sua adolescência, as lembranças atravessam 

fronteiras e se colocam na vida cotidiana de Natal, cidade onde passou a residir em 

função do trabalho do pai no cenário da 2ª Guerra Mundial. 

Segundo relata, após a mudança para Currais Novos o pai passou a dirigir a 

oficina mecânica do seu avô paterno, Miguel Rodrigues Mamede que se encontrava 

enfermo. Nessa empreitada teve o apoio dos seus tios Solóm e Iberman ambos 

marceneiros. Em 1940 o pai de Maria José Mamede Galvão, começou a trabalhar na 

Base Aérea de Parnamirim, após contrato firmado com os americanos, quanto a 

sessão de sua oficina para tal fim. 

Consolidado no trabalho, coube ao pai em dezembro de 1941 preparar a 

mudança da família, desta vez para Natal capital do Rio Grande do Norte. A 

educadora relembra que mudaram inicialmente para uma casa alugada, localizada 
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na Rua Judiaria, nas imediações do antigo Atheneu Feminino, instituição 

educacional de renome na cidade.  

Com o término da Segunda Guerra Mundial, o pai recuperou a oficina que 

havia arrendado aos americanos, porém, a recebeu com muitos problemas 

estruturais e dificuldades de funcionamento. Segundo Maria José Mamede Galvão, a 

recuperação da oficina da família só foi possível através de uma intervenção da 

justiça e com a ajuda profissional do amigo e advogado da família, Dr.  Paulo de 

Viveiros.  

Os primeiros anos serviram para organizar a família e preparar os caminhos 

da educação da família, grande preocupação dos pais. De acordo com Machado: 

 

A mudança para a cidade do Natal consolidou, definitivamente, as raízes 
nas terras norte-rio-grandense. [...] Preocupado com a educação e o 
futuro das filhas, a família Mamede fez opção pela mais tradicional 
instituição escolar da época. Para tanto, Zila e Eliete foram matriculadas 
no curso de preparação para admissão, ministrado pelo professor 
Joaquim Fontes Galvão, na rua João Pessoa, Centro, de Natal. O irmão 
Saly já estava matriculado no seminário. Maria José e Ivonete, por serem 
mais novas, ficaram afastadas da educação formal naquele ano. 
(MACHADO, 2010, p. 54).  

 

Apesar dessas intempéries da vida na cidade grande, Maria José Mamede 

Galvão relembra da cidade do Natal com muitas saudades: 

 

Ao chegar em Natal, a paisagem primeira que antevira com grande 
ansiedade excedeu às minhas expectativas. Minha admiração diante do 
novo transbordou, com as águas verde-escuras do Rio Potengi [...] 
Nossa primeira morada foi no bairro do Tirol, à Rua Jundiaí. Uma casa 
amarela, quatro janelas marrons, envidraçadas, bem próxima à Igreja de 
Santa Terezinha. Para mim era o paraíso. (GALVÃO, 2007, p. 83).   

 
     

A educadora narra que foi exatamente nesse período em que começou a 

participar de diversos eventos culturais de uma cidade metrópole: teatro, 

quermesses, shows, bailados, ballet, etc. Naqueles anos de 1950, Natal, como de 

resto o Brasil, aspirava o grande desejo de modernização. Em seu livro “Entre 

Sertão e mar: caminhos” (2007), assim descreve a cidade: 

 
Natal era impregnada de encantamento com seus bondinhos elétricos. 
Do grande Ponto, o bondinho desfilava singularidade ao longo de minha 
rua, cantando nos trilhos e sumindo à direita, na Avenida Hermes da 
Fonseca, até o Aero-Clube. (GALVÃO, 2007, p. 83).    
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E é nesse contexto que a sua vida sofre grande influência da irmã Zila 

Mamede, personagem intelectual que já circulava no meio artístico e cultural da 

cidade. A escritora ainda era muito jovem, mas já tinha seus primeiros poemas 

publicados nos jornais e começava tomar parte da agenda literária dos novos poetas 

da renomada geração 1945 e também já passava a ser vista como uma promessa 

na comunidade letrada potiguar. Em 2009, por ocasião do aniversário de 80 anos da 

irmã poeta, falecida em 13 de dezembro de 1985, Maria José Mamede Galvão 

publicou no Diário de Natal o poema “Canção à Zila”, publicado posteriormente em 

seu livro de memórias: 

 

Se você estivesse entre nós, eu cantaria uma canção, como o seu canto de 
amor à terra, com versos de flor do campo; faria uma coroa de girassóis 
amarelos e o vermelho do milharal em flor, pra lhe adornar... Mas, "procuro em 
vão os milharais vermelhos, de vermelhas papoulas adornando as vaidosas 
tranças das espigas, bonecas brancas, minha meninice"... que ficou distante de 
nós, escorregou nas águas, voou com as palavras, perdeu-se no tempo [...] Se 
você tivesse esperado mais, teria visto de sua alta janela, naquela manhã, que 
a chuva estava com seu véu finíssimo prestes a deslizar das nuvens, e o sol 
continuava com seus raios ocultos. O mar, então, não recebia seus raios 
coloridos, cheios de magia e encantamento...nem suas ondas beijavam as 
areias languidamente... A suave brisa do mar estava fria, e as areias molhadas 
- antes quentes e fofinhas - não ofertavam o lugar ideal ao seu corpo... e à sua 
mente em tempos de conversas com seu "eu" na geração de versos... Mas 
você estava ansiosa por liberdade - pelo passeio nas areias da praia, pelo 
encontro costumeiro com seus amigos/poetas, pelo abraço à imensidão do 
mar, pela suavidade e carinho de suas águas escorregando em seu corpo... E 
junto aos irmãos, aos amigos, à natureza, aos parceiros de seu caminhar, 
brindando o primeiro encontro de Zila com o mundo, minha voz se eleva neste 
canto de amor... E esta mensagem rasgou veredas, chegou em nós, com 
cheiro de flor silvestre, chuva, açude, girassol, bois dormindo, vermelho do 
milharal em flor, cantiga, mar, sonhos, saudades...  ZILA, Deus lhe abençoe!  
(GALVÃO, 2007, p. 23) 

 

Na imagem abaixo, vemos as irmãs Mamede em momentos de alegria e 

lazer.    
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Figura 5 – Maria José ( A segunda da esquerda para direita)e as IRMÃS Ivonete, Eliete e Zila, em 

1950, em encontros na casa de amigos 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 1950 

 

Os quinze anos de idade foram marcados pelas descobertas juvenis e 

grandes aprendizagens culturais e artística. Por isso, era comum sua presença em 

diversos eventos da época: 

 
São inúmeras as lembranças, lembro-me com exatidão, de um show 
beneficente em prol dos detentos de Natal em que trabalhei em uma 
quermesse. Ainda na mesma programação participei de um coral com 
várias jovens e senhoras para cantar Praieira a quatro versos, de Otoniel de 
Menezes, considerada a música mais importante da terra potiguar. 
(GALVÃO apud MACHADO, SILVA e NUNES, 2012, p. 40) 

 

 

Dos dezesseis aos dezoito anos, além de ingressar no magistério (nível 

médio), na Escola Normal de Natal, ela participava com avidez das atividades 

artísticas e culturais que tiveram grande repercussão em sua vida e moldaram o 

gosto pela cultura e literatura, ambas exponenciais na sua produção literária anos 

mais tarde.  
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Figura 6 – Maria José Mamede Galvão( A quarta moça da primeira fileira da esquerda para direita) 

na escola normal de Natal/RN, durante formação do magistério 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 1950. 

 

A educadora evidencia que sua mãe e sua irmã, Zila Mamede sempre 

influenciaram em sua formação cultural desde cedo, sendo que o gosto pelas artes 

em sua totalidade era de uma prática que perdura até hoje, com seus completos 85 

anos de idade. A música e o canto orfeônico eram desenvolvidos na escola em 

atividades curriculares e eram tão importantes para o crescimento cultural dos 

alunos quanto as disciplinas elementares. 

Segundo sua própria narrativa, ao ingressar no magistério, nessa época foi 

organizado um festival de grande repercussão e com uma programação bem 

eclética, constando danças folclóricas, ballet clássico, congada17, ginástica rítmica, 

canto-coral e individual. O evento foi realizado no Teatro Alberto Maranhão e foi 

bastante prestigiado pelo povo da cidade de Natal. 

Foi a partir dessa experiência que a educadora se lançou no mundo musical e 

com outras amigas formaram o grupo de três vozes: “Trio Sabiá” (Maria José, 

Ritinha e Terezinha) e acompanhadas por um grupo de jovens violonistas 

natalenses que, posteriormente, se consagraram com projeção nacional como “Trio 

Irakitan”.18 

                                                           
17Tipo de dança dramática que representa a coroação de um rei (e às vezes tb. de uma rainha) do 
Congo, constituída de um cortejo com passos e cantos, onde a música acompanha a expressão 
dramática dos textos, e que se caracteriza pela embaixada, por evoluções processionais e lutas 
simbólicas de espada [É de criação de escravos no Brasil, registrando-se desde 1674 em 
Pernambuco, mas na sua origem podem estar antigas disputas entre tribos rivais do Congo e de 
Angola. 
18 O Trio Irakitan é um conjunto vocal e instrumental, criado em 1950 em Natal Rio Grande do Norte, 
por Valdomiro Sobrinho, o "Valdó", Paulo Gilvan Duarte Bezerril (conhecido no meio artístico como 
Paulo Gilvan), e por João Manoel de Araújo Costa Netto, o Joãozinho. No início eram conhecidos 
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Como podemos entrever, a educadora participava ativamente da vida cultural 

da cidade de Natal: 

 
Aos dezesseis anos participei de um concurso literocultural, onde se 
aplicavam conhecimentos referentes a história e Geografia do Brasil e de 
Portugal, patrocinado pelo jornal O Globo, onde eu e meu parceiro que fazia 
a chapa comigo, Fernando Luiz da Câmara Cascudo, vencemos contra 
outra dupla. Como prêmio recebemos uma passagem para o Rio de Janeiro 
e tínhamos o direito de levar um acompanhante. Levei Saly Mamede, meu 
irmão. Lá nos encontramos com vencedores do concurso de diversas 
regiões do Brasil. Passeamos muito e essa viagem foi um acontecimento 
extraordinário em minha vida. (GALVÃO apud MACHADO, SILVA e 
NUNES, 2012, p. 40).  

 
 

Pollak (1992) salienta a importância dos ditos e dos não-ditos para a 

construção de uma memória, seja ela coletiva ou individual. Além, é claro, de 

ressaltar a importância de rastros significativos que uma pessoa, um grupo ou uma 

nação vai deixando em suas experiências de vida e que se tornam pontos de 

referência para qualquer estudo histórico. 

Em relação à memória da educadora Maria José Mamede Galvão, 

percebemos que a mesma deixa pontuado alguns acontecimentos pelos quais ela 

desenrola toda sua vida e cada acontecimento como marco de sua trajetória. 

Paiva (2004) nos diz que, muitas vezes os fatos esquecidos ou ignorados, 

revelam interpretações distintas da oficial ou mesmo da que se acostuma ouvir – 

afinal, os fatos sociais não são simplesmente “coisas” observáveis, como queria 

Durkheim, mas são fenômenos que abrigam uma dinâmica dificilmente 

matematizável, isto é, facilmente interpretada pelo viés positivista. Pelo contrário, é 

um processo que demanda o trabalho árduo de interpretação dos mundos existentes 

                                                                                                                                                                                     
como "os intocáveis"Houve uma briga entre os integrantes e Valdó, que culminou com a saída deste. 
Como retaliação, os membros remanescentes rebatizaram o conjunto de "Trio Iraktan", antes 
tentaram registrar como "Trio Muirakitan", mas já existia um conjunto vocal do estado do Amazonas 
que já havia registrado o nome em cartório, retirando o "Mu" restando o atual nome. Essas foram 
transcrições não literais de Paulo Gilvan no programa Ensaio da tv CULTURA! e por fim, para garantir 
que Valdó não mais voltasse ao grupo, ja que o mesmo tem a língua presa e o novo nome seria 
"impronunciável". Daí, em 1965, Antônio Santos Cunha, o Tony, foi convidado para ingressar no trio. 
Tony, nascido no Ceará em 1936, estreou no trio com o disco "A volta", lançado em 1967 pela Odeon, 
onde interpretaram boleros como "Ébrio de amor" e "Malagueña". Em 1968, gravaram um compacto 
duplo com as canções "Quando sai de Cuba", "Embolada da mentira", "Vida bacana" e "Pega a voga 
cabeludo", esta última, composição do tropicalista Gilberto Gil. O primeiro nome dado ao trio foi Trio 
Muirakitan, escolhido por Luís da Câmara Cascudo, que significa pedra verde em tupi-guarani. Como 
na época já havia um trio com o mesmo nome, Câmara Cascudo resolveu criar um neologismo, 
rebatizando o grupo de Trio Irakitan, que, segundo Paulo Gilvan, significa mel verde, ou, numa 
linguagem poética, doce esperança .Fonte: Wikipédia 
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e dos submundos, dos subterfúgios, dos esquecimentos, das mentiras, das meio-

verdades, dos silêncios, das angústias e dos prazeres.  

No percurso da vida entre adolescência e a vida adulta, Maria José Mamede 

Galvão concluiu o ginásio acadêmico, encaminhando-se ao magistério, no 2º Ciclo, 

segundo ela, influenciada por decisões paternas, condição comum para mulheres da 

época: “[...] não era um costume generalizado entre as famílias -, as moças fazerem 

suas escolhas, principalmente, quanto à sua destinação futura”. (GALVÃO apud 

MACHADO, SILVA e NUNES, 2012, p. 40)  

Ainda nos anos de 1950, na dificuldade de acesso ao ensino superior, Maria 

José Mamede Galvão concluiu o magistério, encerrando assim, um ciclo histórico de 

sua formação educacional, período em que consolida o noivado e casamento com o 

jovem Juarez Pires Galvão em 1951, natural da cidade de Acari-RN. O matrimônio 

perdurou por mais de cinquenta anos, consolidando a família com o nascimento dos 

cinco filhos, dois homens e três mulheres.  No poema abaixo, ela desvela os passos 

dessa relação tão duradoura e afetiva:  

 

 

CAMINHOS 
 

Contigo caminhei 
estradas verdejantes 

arcos floridos se encontrando 
tal cramanchão 

protegendo-nos do sol! 
 

Contigo entoei 
cantigas de ninar 

abraçados em redes balouçantes 
madrugada a dentro 

esperando sol 
bordar janela antiga! 

 
Contigo sonhei 

retornando àquelas manhãs: 
sol pintara de flores 

chão de areia branca 
coroando meus cabelos 

na festa da natureza! 
 

Contigo sonhei 
outra vez... 

E na noite dourada lua 
caminhamos juntos 

- vento ecoando vagarosos passos...  
(GALVÃO, 2007, p. 73). 
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Figura 7 – Casamento de Maria José Mamede Galvão e Juarez Pires, em 1950. 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 1950 

 

Quando “provocada” a narrar em poucas palavras essa experiência, Maria 

José Mamede Galvão afirma: 

 

Minhas experiências de infância e adolescência aconteceram em Nova 
Palmeira, Currais Novos e Natal. Em Nova Palmeira, dos Primeiros anos de 
vida até os três anos de idade; em Currais Novos, a partir desta data até os 
10 anos. A partir dos 11 anos, residia em Natal, quando tive a oportunidade 
de ampliar minhas experiências de vida de 1942 a 1951, ano em que me 
casei com Juarez Pires Galvão, de 1951-2003, passando a residir em Acari 
–RN durante muitos anos. (GALVÃO apud MACHADO, SILVA e NUNES, 
2012, p. 41). 

 

No tópico seguinte vamos discorrer sobre o ingresso de Maria José Mamede 

Galvão na vida profissional e os desafios a partir da experiência da educadora com o 

ensino primário, exercido nos fins dos anos de 1950, com ênfase à Escola Isolada 

rural multisseriada. 
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2.2 A experiência no primeiro “chão de escola” 

 

Paulo Freire (1997) em seus textos nos fala que “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou 

construção do próprio indivíduo”.  

Ao rememorar seus primeiros anos como professora, Maria José Mamede 

Galvão, enfatiza que mesmo nos primórdios de sua carreira como docente, a sua 

maior preocupação era com a formação dos alunos para além do universo da sala 

de aula, visto que nesse contexto o ensino ainda priorizava a “educação bancária” 

que conformava a prática docente ao exercício da retórica autoritária da transmissão 

do saber. Em nossa entrevista acerca das suas lembranças desse período ela nos 

conta: “[...] Ao iniciar minha carreira profissional, em agosto de 1957, já estava 

casada com quatro filhos, um menino e minhas 3 filhas, onde no ano seguinte, 

nasceu Jácio, completando assim a minha querida família”. (Entrevista realizada em 

Março de 2017). 

Vale salientar que, a presença da mulher no cenário escolar ocorreu 

tardiamente na educação brasileira. Desde o período colonial, a educação feminina 

era restrita ao lar e para o lar, ou seja, a mulher aprendia atividades que 

possibilitassem o bom governo da casa e dos filhos e a isto não incluía leitura e 

escrita, mas apenas a educação voltada às prendas domésticas. 

Em regra, desde pequena a mulher era criada para casar e ter filhos, sendo 

que o casamento e a maternidade muitas vezes eram as únicas formas possíveis de 

realização feminina e, caminhando na mesma linha de pensamento, apresentava-se 

a capacidade de ensinar. 

Muitas dessas concepções do papel feminino na sociedade do século XX são 

debatidas por inúmeros pesquisadores, sempre tendo como base o discurso 

ideológico do conservadorismo e por que não citar a própria biologia, como vemos 

em alguns textos a ideia de que a mulher como rainha do lar, poderia levar essa 

vertente terna e maternal para a sala de aula. 

Neste contexto o discurso tanto da igreja católica, quanto o discurso feito pela 

ciência, fazia com que em determinado momento histórico até a própria lei 

corroborasse para a divulgação de afazeres atribuídos a homens e mulheres. 

A função da mulher, consistia em casar, parir, e moldar o caráter dos alunos 

para serem cidadãos de bens; ao homem cabia a figura de chefe da família ou das 
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próprias instituições escolares. Maluf e Mott (1998, p. 72) afirmam que os papéis 

daquela época são atribuídos da seguinte forma: “A eles, a identidade pública, a 

elas, a doméstica”. 

Maria José Mamede Galvão também foi formada nessa sociedade da 

segunda metade do século XX. Nesse contexto era comum se preconizar o discurso 

da vocação para o exercício do magistério. Para a maioria das meninas de sua 

época que podiam “escolher” uma profissão, a função da professora ainda era a 

mais procurada e possível.  

A profissão ganhava contornos históricos de “naturalidade”. Missão, vocação 

ou destino? Era em verdade uma profissão ideologizada como dever sagrado e 

missão feminina por incorporar os atributos da maternidade e cuidados alusivos a 

família. 

Era colocada nas mãos femininas a responsabilidade de guiar a infância e 

moralizar os bons costumes dos alunos. Ela fazia o papel de Mãe, tia, Irmã mais 

velha dentre tantos outros personagens capazes de fazer ligações emotivas para o 

aluno. Educar era antes de mais nada nesse período da história como um “ato de 

amor” e de “vocação” feminina. 

O magistério seria então um espaço em que a mulher colocaria em prática 

dons que socialmente acreditava-se serem inatos e indispensáveis para o exercício 

docente: a paciência, o cuidado, a sensibilidade, o educar, como preconiza Almeida: 

 
O exercício do magistério representava um prolongamento das funções 
maternas e instruir e educar crianças era aceitável para as mulheres [...] 
ser professora, na opinião de grande parte da sociedade, era ter a 
profissão ideal da mulher, que possuía uma moral mais elevada que o 
homem [...]. (ALMEIDA, 1998, p. 62).  

 

Sobre o educar nesse contexto ainda de feminização do magistério, Maria 

José Mamede Galvão deixa claro em sua trajetória uma preocupação em lecionar 

ultrapassando as paredes da sala de aula. Ou seja, tratando à docência como parte 

fundamental de sua vida pessoal, sendo a profissão tão importante quanto sua 

condição de mãe, esposa e filha. Sobre essas afirmações Maria José Mamede 

Galvão nos relata: 

 

Sempre que sou perguntada como consegui trabalhar, com meus filhos 
todos pequenos, as pessoas se admiram. Mas sempre tenho uma resposta 
e está sempre repito. É a seguinte: Juarez meu marido tinha 22 anos e eu 
19 na época que nos casamos, éramos muito jovens, logo em seguida som 
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a conclusão dos nossos cursos secundários, no dia 5 de maio de 1951. Eu 
residia em Natal, e ele, por motivo da morte do pai, em 1950, ele havia 
parado os estudos para se dedicar a fazenda de propriedade de seu pai, a 
fazenda se chamava Carnaubinha que situava-se no município de Acari, e 
que na época era administrada por sua mãe; Ana Marcolina. Porém apesar 
de sua família possuir residência na cidade de Acari tivemos que nos mudar 
para a fazenda onde parte da família morava lá há muitos anos. Nessa 
fazenda passamos a morar e viver ao lado de minha sogra, minha cunhada 
Catharina que na época era solteira, além de um sobrinho de nome Jarleno, 
que era filho de sua irmã Adaltiva, que era casada com o agropecuarista 
José Bráz filho, que residia á alguns quilômetros da nossa casa. Além de 
familiares, morava conosco Gertrudes uma pessoa maravilhosa, que desde 
menina fazia os serviços domésticos da casa, e, ainda, Maria da Luz que foi 
adotada pela família de Juarez ainda muito pequena. Estas pessoas que 
moravam conosco, sempre foram de suma importância para que eu 
pudesse exercer com tranquilidade minha profissão. O carinho e o cuidado 
que cercavam minha família quando eu estava no exercício da docência me 
deram coragem para continuar a lecionar. Além dessas pessoas, quando 
Fátima minha segunda folha nasceu, mais um anjo se juntou á nós para nos 
ajudar na criação dos filhos, Dominga Maria da Conceição chegou ao nosso 
convívio aos 13 anos de idade e conviveu conosco durante 50 anos. A 
escola em que comecei a lecionar e que reconheço como meu “primeiro 
chão” foi a Escola Isolada de Bulhões multisseriada que ficava na zona rural 
a cerca de dois quilômetros da minha residência, onde muitas vezes ia até a 
escola a pé ou em carroças, e que já nesse período devido a gestações 
estava com minhas pernas um tanto fragilizadas devido ao acumulo de 
varizes as quais dificultavam a minha circulação. No horário matutino, das 
sete às onze horas, exercia minha ação docente, cuidando de vinte e oito 
crianças e adolescentes, cursando da segunda até a quarta série do ensino 
primário. No horário vespertino, a partir das treze horas quem tomava conta 
era a professora Eurizélia. Essa escola foi o laboratório vivo, natural para o 
exercício do primeiro magistério. (Entrevista realizada em março de 2017). 

 

Nesse contexto, sobre a mulher, como ideal de professora e partindo do ponto 

da história de vida da Educadora Maria José Mamede Galvão, nos atrevemos a 

fazer um breve apanhado histórico do legado educacional do século XX no Brasil.  

O século XX não se tornou o século das luzes como era esperado, no Brasil o 

que vemos é que a educação ainda não havia chegado para todos. A diferença de 

classes, a segregação de negros e brancos ainda era e é uma das principais 

dicotomias do acesso a esse direito.  

Um século antes, no XIX, foi ensaiado um modelo de escola pública 

obrigatória, gratuita e laica. Saviani (2004) dividiu a História da Escola Pública 

Brasileira em duas etapas: 1° Etapa constituída pelas Encolas Publicas Religiosas 

(Jesuítas) Aulas Regias e as Reformas Pombalinas19 Educação Dirigida pelo Império 

                                                           
19 Período Pombalino (1750 — 1777) refere-se ao período em que Sebastião José de Carvalho e 
Melo, Marquês de Pombal, exerceu o cargo de primeiro-ministro português, sob nomeação de Dom 
José I. Preocupado em reerguer Portugal da decadência que se encontrava diante de outras 
potências europeias da época, o Marquês de Pombal promoveu uma reforma na administração 
portuguesa e na relação colónia-metrópole. Em 28 de junho de 1759, através de um alvará que 
suprimia as escolas Jesuíticas de Portugal e de todas as suas colónias. Com eles levaram também a 
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e a 2° Etapa Constitui-se com as reformas educacionais ocorridas a partir de 1890, 

com o advento da Republica e, consequentemente, a implantação das Escolas 

Primarias Graduadas e ainda com a regulamentação nacional das Escolas 

Superiores as Chamadas Reformas Capanema.  

Nesse percurso do século XX vivemos a experiência de duas LDB’s, uma em 

1961 e outra em 1996, a famigerada 9394/96, fruto dos debates que resultaram da 

redemocratização do Brasil. Contudo em todas as etapas elencadas acima por 

Saviani a participação Feminina foi de grande importância para que as reformas 

acontecessem dentro da “Ordem vigente”. 

Algumas conquistas femininas no Brasil e no mundo 182720, quando surgiu a 

primeira lei sobre educação das mulheres, permitindo que frequentassem as escolas 

elementares. Porém as instituições de ensino mais adiantadas ainda eram proibidas 

para elas. 

Mas voltemos ao debate vocação feminina para o magistério. Ela acompanha 

as mudanças culturais da educação no final do século XIX, sustentada na ideia de 

que a escola educa, ampara, domestica, cuida e ama e que,portanto, a condição 

“delicada das mulheres”, era perfeitamente apropriada à sua destinação principal de 

ser boa mãe, esposa e educadora, realidade que perdurou por boa parte do século 

XX. 

Nesse roteiro de tradição educacional, Maria José Mamede Galvão apesar de 

ter começado sua vida profissional como professora ainda na metade do século XX, 

não concorda com a visão de “domesticação” do aluno, mas enfatiza que antes de 

mais nada, é necessário para ser uma boa professor uma dose enorme de amor 

para exercer tal função, destaca as dificuldades enfrentadas e acredita que nada em 

                                                                                                                                                                                     
organização monolítica baseada no Ratio Studiorium. Durante este período, a educação brasileira foi 
reduzida a praticamente nada. Com o sistema jesuítico desmantelado, o sistema educacional era 
composto por professores em sua grande maioria mal preparados para tal função, além de que eram 
mal pagos, ou ficavam longos períodos sem receber os seus salários. Com a chegada da família real 
ao Brasil em 1808 esta situação sofreu mudanças. 
20 1879 - As mulheres têm autorização do governo para estudar em instituições de ensino superior; 
mas as que seguiam este caminho eram criticadas pela sociedade. 1932 - Getúlio Vargas promulga o 
novo Código Eleitoral, garantindo finalmente o direito de voto às mulheres brasileiras. 1945 - A 
igualdade de direitos entre homens e mulheres é reconhecida em documento internacional, através 
da Carta das Nações Unidas.1951 - Aprovada pela Organização Internacional do Trabalho a 
igualdade de remuneração entre trabalho masculino e feminino para função igual. 1985 - Surge a 
primeira Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher - DEAM (SP) e muitas são implantadas 
em outros estados brasileiros. Ainda neste ano, com a Nova República, a Câmara dos Deputados 
aprova o Projeto de Lei que criou o Conselho. 1996 - A escritora Nélida Piñon é a primeira mulher a 
ocupar a presidência da Academia Brasileira de Letras, onde exerce o cargo até 1997 e se torna 
membro da ABL desde 1990. 
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sua carreira foi fácil, principalmente no processo de conciliação familiar e 

profissional: 

 
Ao iniciar minha carreira profissional, em agosto de 1957, tinha quatro 
filhos, um menino e três meninas [...] horário, preparação de aulas, 
transporte, pois a escola distava dois quilômetros da fazenda, algumas 
vezes interferiam bastante no meu cotidiano como esposa, mãe e 
educadora. (GALVÃO apud MACHADO, SILVA e NUNES, 2012, p. 55-
56). 

 
 

É importante ressaltar que, em contraponto, essa feminização afastou os 

homens da atuação como professores, os quais buscavam outras opções de 

profissões na estrutura hierárquica, sendo esses conduzidos para empregos de 

Homens, dentro da própria escola como Gestores, Fiscais Escolares e Supervisores.  

Segundo a historiadora Louro: 

 

[...] prevaleceu nesse período, em todo o país, a concepção de que a 
afetividade constituía um instrumento educativo fundamental, ideia 
facilmente compreendida quando em contato com as fontes primárias 
por mim estudadas: nas crônicas deixadas pelas irmãs os momentos de 
comunhão com as alunas em festas e jogos aparecem sempre como 
alegres e descontraídos, e as menções que fazem às meninas são 
sempre acompanhadas de palavras doces. Porém com o advento da 
Republica as mulheres passaram a figurar o papel de gestora de uma 
nova sociedade, visto que o processo de universalizar o ensino era um 
dos pilares para o fortalecimento dessa nova etapa da história Brasileira. 
Nesse contexto muitas jovens órfãs eram induzidas ao magistério, as 
educandas recebiam esse ensino gratuitamente, porém eram obrigadas 
após o termino do curso de lecionar para o governo. (LOURO, 2001, p. 
88).  

 

O século XX despertou entre os liberais republicanos a ideia de Educação 

como Salvação da Sociedade, durante todo esse século o magistério representou 

basicamente a única carreira aberta as mulheres, apesar de algumas procurarem a 

enfermagem. A busca por uma profissão “feminina” seria a garantia de não ficar 

desempregada visto que as demais profissões eram de exclusividade masculina. 

Ainda sobre o apanhado histórico e a carreira no magistério, vale ressaltar 

que para exercer tal cargo no século XIX e no começo do século XX era necessário 

se encaixar em alguns requisitos que beiram nas concepções atuais, como uma 

afronta ao livre arbítrio das professoras, como ter boa índole, ir a igreja, não possuir 

defeitos físicos e ser totalmente obediente ao patriarcado e as leis religiosas. 

Por outro lado, as mulheres viam no magistério uma saída para a liberdade 

econômica e social, onde as mesmas passavam do invisível para a visibilidade. 
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Indagada sobre o modelo de educação citado acima, Maria Jose Mamede Galvão 

expõe sua opinião da seguinte forma. 

 

Torna-se precário avaliar a educação de ontem com a educação atual. Os 
valores de cada época são distintos, de acordo com a região e cada povo. 
Entretanto verifica-se que, através da história da humanidade, da educação, 
que havia a prevalência da discriminação de estado civil, sexo, cor, idade, 
níveis de sociedade, poder excessivo de nossas escolas do passado. A 
aprendizagem era, portanto, discriminatória e autoritária. Na escola atual, 
observa-se um esforço para mudar essas características. Contudo o 
autoritarismo é, ainda muito presente embora dissimulado numa educação 
dita educação democrática de qualidade. (GALVÃO apud MACHADO, 
SILVA e NUNES, 2012, p.67). 

 

O caminho percorrido pela educadora foi extenso, até chegar a sua 

nomeação como professora “Nível A”. Ela rememora o acontecimento como parte de 

uma evolução e reconhecimento pelos seus esforços: 

 

Fui nomeada como professora leiga, letra A, no dia vinte de agosto de 
1957. Na época, o Estado baseava-se num quadro do magistério com 
números limitados de professores. Somente alguns tempos depois 
passaram-me para letra B. Para alcançar esse quadro, o nível que eu 
teria direito como professora do curso pedagógico, foi preciso arrumar 
um pistolão em nível de deputado, onde o mesmo intercedeu e fez a 
mudança de categoria para mim. (Entrevista realizada em Março de 
2017). 

 

Mesmo com todos os contratempos para conseguir ter acesso ao espaço de 

trabalho, muitas vezes as más condições do tempo, o trajeto entre sua casa e a 

escola isolada na zona rural se tornava uma aventura. Acerca disso ela rememora: 

“[...] mesmo atravessando o rio de areias quentes, ou com fortes correntezas 

durante longas cheias, fico feliz ao relembrar que tudo isso valeu a pena para meu 

crescimento pessoal e profissional”. (GALVÃO apud MACHADO, SILVA e NUNES, 

2012, p. 57). 

Essa se configurava e, ainda se configura, como realidade na vida escolar no 

campo e nas periferias das cidades brasileiras do século XX. Recontar histórias 

desse “chão” de escola é reviver os usos e as práticas sociais que demarcaram a 

trajetória de Maria José Mamede Galvão.  

Mas, o que difere de fato o trabalho realizado por Maria José Mamede Galvão 

é sem dúvida a utilização da poesia como objeto de ensino aprendizagem, pela 

educadora, com uso de contos, cantigas e cordéis em sua didática, demostrando 

assim uma visão de mundo para além da sala de aula.  
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Embora em nossa atualidade alguns professores façam a utilização da poesia 

como prática cotidiana em sua sala de aula, o que a educadora nos relata é que em 

uma época onde a educação era vigiada e padronizada, ela utilizou essa “nova” 

forma de fazer, ler e entender as disciplinas, para que os alunos tivessem outra 

opção de materiais para o aprendizado. 

Parte dessa experiência foi publicada em seus livros de poesias e crônicas. 

Vale ressaltar que apesar da educadora vivenciar essa experiência ao longo de 

décadas, a mesma só veio publicar seus escritos em 2007, com o livro “Entre Sertão 

e mar: caminhos”, reunindo uma riqueza de memórias.  

Na obra a autora faz referência às suas memórias tanto familiares quanto no 

campo da docência. Ao longo deste estudo selecionamos alguns textos para 

tentarmos entender um pouco de sua visão em diversos assuntos educacionais e de 

formação da vida, desvelando sua trajetória profissional e deias acerca do fazer 

pedagógico. 

É importante também ressaltar que as produções textuais da educadora no 

cotidiano escolar se expressavam também em hinos, orações, cantos, cantigas de 

roda e literatura de cordel, demonstrando assim uma postura renovada de 

engajamento na vida educacional:  

 
[...] alguns alunos se estimularam com a literatura, mesmo sem muita 
consciência do assunto eu os estimulava a escreverem. Mesmo quando 
eles achavam que o que escreveram não era de muito valor, eu os 
reprendia e dizia, que estava lindo, e que a chave para fazer um poema ou 
poesia era deixar fluir tudo que vem de dentro do coração. Alguns pequenos 
e grandes poemas, eram utilizados no Clube da Leitura” onde os textos 
diversos eram lidos nas reuniões ordinárias às sextas feiras na escola, na 
hora da aula de língua portuguesa, e colocados expostos em painéis nas 
paredes da sala de aula. (Entrevista realizada em março de 2017). 

 
 

Com essa prática surgiu nessa escola, a então forma de alfabetizar aplicada 

pela professora, nesse ambiente escolar que trouxe para  uma nova gama de 

possibilidades de letramento para os alunos. Sobre esse período ela afirma que: 

 

Foi quando eu despertei para as diversas formas de expressões culturais 
como teatro na escola (teatro de sombras, teatro de arena e palco, de 
marionetes e de bonecos, cineminha), para trabalhar com outros escritores 
Brasileiros como Maria Clara Machado e outros. (GALVÃO apud 
MACHADO, SILVA e NUNES, 2012, p. 22). 
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No próximo capitulo iremos aprofundar nossa análise sobre as memórias das 

práticas educacionais de Maria Jose Mamede Galvão, seu diálogo com a pedagogia, 

sua inserção no campo da produção textual, já que ela foi por muitos anos, 

colaboradora de jornais locais, desenvolvendo textos, artigos e poesias diversas, 

publicando inclusive seu primeiro livro. 
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3 ESPAÇOS EDUCACIONAIS E FORMAÇÃO 

 

3.1  Memórias de espaços educacionais de formação  

 

No capítulo anterior abordamos os caminhos de formação educacional de 

Maria José Mamede Galvão, condição fundamental para compreendê-la na 

construção de outras perspectivas pedagógicas e em cada contexto de sua atuação 

profissional.  

Em 2012, em entrevista concedida aos pesquisadores Machado, Silva e 

Nunes, a educadora foi “provocada” em suas próprias lembranças a discorrer sobre 

as decisões e caminhos profissionais e com diferentes experiências socioculturais: 

 
Quando conclui o ginásio acadêmico, aos quinze anos de idade, meu pai 
foi incisivo, encaminhando-me ao magistério, o 2º Ciclo. Não posso dizer 
que fui influenciada, porque a escolha foi dele, valendo-se da autoridade 
paterna. Naquela época - não era costume generalizado entre as 
famílias, as moças fazerem suas escolhas, principalmente, quanto à sua 
destinação futura. Meu interesse primordial era frequentar o curso 
científico, até sem muita consciência [...]. (GALVÃO apud MACHADO, 
SILVA e NUNES, 2013, p. 54).   

   

Como podemos entrever, a “escolha” profissional da educadora não se deu 

por opção pessoal, mas, ao contrário, por uma decisão paterna, seguindo assim o 

que recomendavam as tradições patriarcais daquela época para as mulheres como 

via de acesso ao mundo do trabalho.  

Cabia ao pai decidir pela formação dos filhos. No caso das mulheres, essa 

autoridade se interpunha de forma mais direta e com pouca margem para 

negociações profissionais no âmbito familiar. E, seguir o caminho do magistério era, 

sem dúvida alguma, a profissão de maior “vocação” ofertado às mulheres, pelo 

menos até a década de 60 do século XX, posto que ainda não representava risco às 

normatizações sociais vigentes (ALMEIDA, 1998, p 63). Por isso mesmo indagava 

Zaidman (2009, p. 81): “[...] a escola é um fator de emancipação ou de manutenção 

das relações de dominação? ”.  

 Sobre essa questão das condições de formação profissional ofertada à 

mulher, a educadora destaca que: “[...] O magistério era, na época, a prioridade para 

as moças, principalmente as de classe menos abastada [...]” (GALVÃO, 2007, p. 39).   

Louro ao analisar essa questão do magistério como vocação feminina afirma: 
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[...] qualquer outra atividade profissional será considerada um desvio 
dessas funções sociais, a menos que possa ser representada de forma a 
ajustar a elas. Em seu processo de feminização, o magistério precisa, 
pois, tomar de empréstimo atributos tradicionais que são 
tradicionalmente associados às mulheres, como o amor, a sensibilidade, 
o cuidado, etc. para que possa ser reconhecido como uma profissão 
admissível ou conveniente. (LOURO, 2001, p. 101).  

 
 
 

Figura 8 – Com colegas da Escola Normal, em frente ao Teatro Carlos Gomes. Maria José Mamede 
Galvão é a  que está por trás da cadeira do diretor. A frente do grupo, a secretária da Escola Normal, 
Dona Maria Pinto, o Diretor Professor Clementino Câmara (Professor e Historiador) e o único aluno 

da Escola Normal (Maria José Mamede Galvão, por trás do diretor), em 1950 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 1950. 

 

Quando rememora sobre os modelos pedagógicos da sua época, Maria José 

Mamede Galvão afirma que estes eram sustentados pelas tradições clássicas de 

formação escolar, com raras exceções: 

 

[...] não lembro de leituras diferentes [...] a grande exceção eram as 
aulas de música, o conteúdo, e a prática do canto orfeônico [...] apesar 
de reunirem em torno de cem alunos das três séries pedagógicas, eram 
maravilhosas – práticas -, contribuindo com o acervo das canções 
diversas, explorando desde o folclore, até mesmo canções de embalo, 
para adormecer nossos futuros filhos [...] (GALVÃO apud MACHADO, 
SILVA e NUNES, 2012, p. 52-53). 

 

Apesar dos avanços do construtivismo no Brasil, ainda se vivia na maioria das 

escolas, principalmente nas instituições confessionais, o rigor clássico, hierárquico e 
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tradicional que demarcou a nossa formação escolar nos mais diversos níveis de 

estabelecimentos formadores. Como lembra Freire, a estrutura “bancária” era 

utilizada como instrumento da própria opressão no universo educacional: 

 
[...] a educação é o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e 
conhecimentos [...] refletindo a sociedade opressora, sendo a dimensão 
da cultura do silêncio, a educação bancária mantém e estimula a 
contradição. (FREIRE, 2005, p.67) 

 

Essa questão é atestada por Maria José Mamede Galvão em sua formação, 

ao rememorar a experiência do ensino recebido como oportunidade da educação 

pública escolarizada da época, que entre outras questões, se alicerçava como uma 

instância privilegiada da socialização, “renovando” perpetuamente as condições de 

sua própria existência:   

Estudávamos através de textos copiados, manualmente, dos livros, ou 
memorizando-os através de textos ditados pelos professores – era o 
mais comum. O conteúdo estudado nos era cobrado, desse modo, nas 
provas mensais, parciais e exames finais [...] (GALVÃO apud 
MACHADO, SILVA e NUNES, 2012, p. 52-53). 
 
 

Figura 8 – Aos 18 anos, com uniforme de Normalista 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, s.d 

Apesar da aridez dos métodos tradicionais de ensino da época, Maria José 

Mamede Galvão lembra com nostalgia da boa arte e da cultura artística promovida 
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no ambiente da Escola Normal. Era o período do pós-guerra, numa época em que 

Natal ainda respirava os ares dos tempos sombrios. No final do ano era comum 

reunir educadoras e senhoras da sociedade para promover eventos com objetivo de 

arrecadar donativos: 

 
 
[...] E lá estava eu, aos 15 anos de idade, convidada para fazer parte do 
evento [...] As festividades escolares de maior significação ocorriam no 
Teatro Carlos Gomes, como foi o grande festival de música e dança, 
planejado e dinamizado pelas professoras de Educação Física e 
Artística, Maria da Conceição Azevedo e Rennée Borges Pinheiro. Um 
programa especial com danças, ballet e ginástica rítmica [...] Na pauta a 
belíssima Praieira e outras melodias que falavam da nossa música e das 
influências recebidas de outros países, por causa da guerra [...] O teatro 
superlotado por nossos familiares, estudantes, professores e o povo em 
geral, era enorme para a nossa imaginação e ansiedade. Professor 
Clementino Câmara, nosso historiador e professor – que, 
inteligentemente, primava pela inserção da arte e cultura no currículo do 
curso de formação de professores [...] (GALVÃO, 2007, p. 92).    

 
 

Maria José Mamede Galvão destaca estes momentos como tendo sido 

decisivos em sua trajetória e de contribuição aos caminhos da docência. Haja vista 

que eram fundamentais para transcender os espaços sombrios da Escola Normal, 

dos tempos dedicados aos estudos, de forma fria, marcada pelo silêncio e 

obediência professoral. Em outras palavras, eram tempos estratégicos utilizados no 

investimento do lúdico, da criatividade artística e da educação voltada aos domínios 

da formação em caminhos renovados.    
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Figura 9 – Em 1950, no festival de Cultura da escola Normal, ballet clássico 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 1950 

 

Maria José Mamede Galvão concluiu a formação no magistério entre os anos 

de 1948 e 1950. Nessa experiência de formação se contou também o estágio de 

prática de ensino, uma exigência da época, O citado estágio se realizou no Grupo 

Augusto Severo, a escola mais antiga de Natal. 
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Figura 10 – Em sua residência, 1950, preparando-se para evento de diplomação da Escola Normal 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 1950.  

 

Anos mais tarde, nos primórdios dos anos 197021, já com nove filhos, 

trabalhando pela manhã e cursando a UFRN no período da tarde, Maria José 

Mamede Galvão almejava vivenciar uma experiência de enriquecimento da 

formação, iniciada ainda nos idos dos anos de 1950. Todavia, pôde também 

constatar que a formação universitária em pedagogia se encontrava num cenário de 

disputas ideológicas, não possibilitando no campo da criação e da própria leitura, a 

construção de uma visão crítica acerca da sociedade da época e dos desafios 

educacionais: “[...] predominava ainda, a filosofia e a sociologia numa vertente 

positivista, uma leitura restrita, isenta de diálogo, resquícios de uma política com 

centralização do poder [...]”. (GALVÃO apud MACHADO, SILVA e NUNES, 2012, p. 

52-53). 

                                                           
21 Nesse período, de um lado, viveu-se o apogeu da ditadura militar por meio da institucionalização da 
censura, da tortura aos presos políticos, da repressão e do clima de terror impostos pelo Estado em 
nome da 'segurança nacional e do combate à subversão comunista', desagregando os movimentos 
sociais. Por outro lado, a partir da metade da década, assiste-se à crise da ditadura, sobretudo com a 
volta das manifestações populares e dos debates crescentes no ambiente das universidades públicas do 
Brasil. 
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Figura 11 – Maria José com os filhos, Fátima, Marise, Moema, Jácio e Jório, ao fundo sentado na 

mureta o filho mais velho, Jorácio em 1961, em Acari/RN. 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 1961 

 

Percebemos assim já um caminho crítico que se colocava para questionar o 

modelo clássico da formação pedagógica em tempos de autoritarismo, apostando 

em outras possibilidades a respeito da compreensão da prática docente enquanto 

dimensão social da formação do ser humano nos processos que demarcavam a vida 

profissional no ambiente universitário.  

Nesse ínterim, seguindo a formação lato sensu, Maria José Mamede Galvão 

tem a oportunidade de conhecer mais profundamente a teoria crítica e o método 

dialético. Segundo ela, com o conhecimento teórico da escola democrática: 

 

O que nos possibilitou uma visão de escola democrática, e, 
consequentemente, uma mudança em minha ação pedagógica [...] 
minha ação na sala de aula mudou radicalmente, apesar de nunca ter 
sido uma professora com métodos radicais de ensino. (GALVÃO apud 
MACHADO, SILVA e NUNES, 2012, p. 55).   
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Após a conclusão do curso de Pedagogia, em 1975 e da formação lato sensu, 

Maria José Mamede Galvão se envolveu com diversas atividades administrativas na 

área educacional, entre elas, a direção do VIII Núcleo Regional de Educação, da 

Secretaria Estadual de Educação, recém-criada na cidade de Currais Novos. Sua 

trajetória como educadora indicava partilhar de uma experiência necessária na 

estrutura da educação do Rio Grande do Norte.  

É nesse mesmo contexto que assume as funções de docência no ensino 

superior, no Centro Regional de Ensino Superior que começava a se organizar como 

Campus universitário na cidade Caicó, sendo concursada para o cargo em 1978. 

Começava uma nova trajetória na vida profissional de Maria José Mamede Galvão, 

agora dedicada ao cuidar da formação de muitos jovens que buscavam na 

Pedagogia um caminho de esperança e sonhos acadêmicos. No mesmo ano é 

convidada para dirigir o Campus da UFRN em Currais Novos: “[...] fui convidada 

para organizar e dirigir o Campus de Currais Novos, pertencente ao mesmo Centro, 

exercendo aí, além do cargo de Diretora (três anos), docente e Supervisora Geral de 

Estágios e Campus”. (GALVÃO, 2007, p. 51).    

     

Figura 12 – Aos 46 anos, em 1976, início do trabalho educacional, em Currais Novos, como Chefe do 
8º Núcleo Regional de Educação; à época também como professora do CERES/UFRN/Campus 

Caicó. 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 1976 
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Após longo período de formação e exercício no magistério, Maria José 

Mamede Galvão se aposenta, deixando um grande legado às gerações de 

educandos do Rio Grande do Norte: 

 
Completei quatorze anos de Ensino Superior em 1991, ano em que me 
aposentei. O meu tempo de serviço de Estado e universidade somou 
trinta e três anos dedicados à educação no Rio Grande do Norte, 
iniciados naquela escola da zona rural, multisseriada.  (GALVÃO, 2007, 
p. 51).      

 

Em 2004 perdeu o esposo e companheiro de toda uma vida, Juarez Pires 

Galvão. Desde então Maria José Mamede Galvão se dedica ao trabalho de 

rememoração. Já são três livros, muitos poemas e crônicas que retratam sua 

trajetória ao longo de muitos anos de formação. Trata-se na verdade de um 

exercício (auto) biográfico, como ela mesmo destaca: 

    

[...] meus projetos resumem-se em organizar minhas escritas pessoais: 
crônicas, discursos, relatos, poemas, cartões diversos, fotografias e 
outros, guardados num “baú”. Devo dizer, não sei se concluirei, pois são 
muitas palavras escritas. (GALVÃO apud MACHADO, SILVA e NUNES, 
2012, p. 69, grifo nosso).  

 

No próximo tópico deste capítulo último capítulo vamos discorrer sobre os 

caminhos renovados de educação traçados por Maria José Mamede Galvão ao 

longo de sua trajetória docente. 

 

3.2  Memórias de aprendizagens, caminhos de profissão e mudanças 

 

Em toda sua trajetória docente Maria José Mamede Galvão demonstrou uma 

fina sensibilidade de mulher afeita ás artes e com preocupações de ampliar o 

escopo da relação ensino-aprendizagem nos horizontes das criatividades da escola. 

E assim, em seu livro de memórias retrata a experiência singular iniciada com a 

atuação na Escola Isolada de Bulhões, em 1957: 

 

[...] o meu primeiro chão de escola. Não era um chão qualquer: bem 
próximo a nossa fazenda existia a Estação Experimental do Seridó – 
Campo de Sementes de Bulhões [...] Ali funcionava essa escola, 
multisseriada, administrativamente ligada à Secretaria de Educação e 
Cultura [...] (GALVÃO, 2007, p.42).         
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Em sua narrativa esse lugar além de ganhar em dimensão geográfica, traz 

consigo uma história a ser contada para celebrar um tempo valoroso de experiências 

vivenciadas naquele humilde “chão de escola” rural. Era ali que ela iniciava uma 

trajetória de desafios e novas aprendizagens, do conhecimento da sala de aula, da 

convivência com os alunos: 

 

Esse espaço me proporcionou as primeiras alegrias e vitórias, após o 
resultado de um ensino-aprendizagem difícil, porém gratificante, no 
convívio com crianças e adolescentes e suas famílias. Comecei a 
ensinar sem nenhuma experiência – de agosto de 1957 a novembro de 
1958.  (GALVÃO, 2007, p.42).         

 

Sobre a experiência da escolarização rural entre os anos de 1950 e 1960, 

segundo Saviani (2004), é importante destacar que estes se constituíram em um 

fenômeno tipicamente urbano, haja vista que no meio rural ainda predominavam as 

escolas isoladas multisseriadas.  

O primeiro contato com a escola como profissão nasceu a partir da demissão 

voluntária de uma educadora da referida instituição rural. Além da formação do 

magistério, Maria José Mamede Galvão contava com o apoio de lideranças políticas 

e a aquiescência do marido Juarez para assumir aquela profissão, algo comum, em 

tempos de raras experiências de ascensão ao serviço público por meio de 

concursos. Ao discorrer sobre os primeiros passos da sua atuação na referida 

instituição, afirma a educadora: 

 

[...] a metodologia que eu utilizava em minha aulas, digo que esta não 
era diferente daquelas de outras escolas isoladas e da maioria das salas 
de aula. Por ser a minha primeira experiência profissional e pela falta de 
orientação nas questões pedagógicas – bibliografia adequada e recursos 
didáticos - usei o método: ensina como te ensinaram [...] (GALVÃO, 
2007, p.42).  
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Figura 13 – Escola Isolada Bulhões, anos de 1950. 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 1950 

 

A grande dificuldade ou desafio, segundo a educadora era “aprender ensinar”, 

colocar em prática tudo que aprendera na formação do magistério e, mais ainda, 

diante de uma complexa realidade profissional e pessoal. Grávida do quinto filho, 

logo de início tinha que administrar o tempo entre a vida escolar e o cuidado com a 

família: “[...] eu estava no oitavo mês da gravidez. Durante a licença maternidade, fui 

substituída por minha cunhada Catharina”. (GALVÃO, 2007, p.45).  Os desafios 

eram enormes e exigiam muita dedicação: 

 

Eram três séries para eu atender ao mesmo tempo; assim utilizei minha 
intuição e criatividade: trabalhava, oralmente, com uma turma, enquanto 
as outras duas faziam deveres escritos, revistos num segundo momento 
e corrigidos em casa e comentados na aula seguinte. (GALVÃO, 2007, 
p.45). 

 

     

O cenário além de desafiador, exigia conhecimento e mudanças acerca da 

realidade escolar rural, num contexto em que se contava como êxito máximo da 

formação primária a ser alcançado: aprender ler, escrever e contar, instrumento de 

emancipação num país que beirava os 80% de analfabetos nos anos 50 do século 

XX. Para Almeida: 

 

No Brasil, as autoridades do ensino voltaram-se para as mulheres por 
considerarem que elas preenchiam as condições profissionais exigidas 
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para uma escola pública que se expandia e alicerçava no país, resultado 
dos ideais esculpidos nos moldes da democratização do ensino. 
(ALMEIDA, 1998, p. 68).  

 
 

E, nesse contexto, Maria José Mamede Galvão rememora que o fazer 

pedagógico novo se impunha à realidade da prática, algo que exigia da educadora 

uma relação de interatividade com o meio: “[...] nessa escola também incluíam as 

atividades socioculturais desenvolvidas com os alunos e suas famílias, 

principalmente as festas sociais e algumas modalidades artísticas e lúdicas”.  

(GALVÃO, 2007, p.45). 

Segundo Maria José Mamede Galvão era necessário propor algo diferente, 

que buscasse motivar e realizar novidades diante da realidade cultural de vivências 

da população local, apesar dos limites originários de formação para implementar 

mudanças no precário contexto escolar: 

  

[...] Na minha bagagem apenas as experiências vivenciadas em Acari e 
conhecimentos e habilidades acumuladas na minha vida de estudante 
em Natal. Dessa maneira compus um programa de ensino com as 
experiências que eu considerava relevantes para aquele lugar e que, na 
minha visão, eram adequadas e significativas. (GALVÃO, 2007, p.45). 

  

Nesse repertório de aprendizagens da Escola Isolada de Bulhões (Escola 

Rural), multisseriada, de 2ª a 4ª séries do Ensino Primário, a educadora trouxe à 

baila, “o desenho, o canto, o recitativo, brinquedos cantados (horário comum para as 

3 séries), festividades envolvendo os pais, valendo-me de meus livros e cadernos de 

Música e Recreação oriundos do Atheneu e da Escola Normal de Natal. ” (GALVÃO, 

2007, p. 45).  

Essa experiência primeira permitiu Maria José Mamede Galvão pensar o quão 

complexo era o sistema de ensino do Brasil, sobretudo quando deslocado das 

estruturas organizadas de escolas urbanas que serviam aos diminutos públicos 

escolarizados da época:   

 

Sinto saudades daquela escola simples, dos queridos alunos e famílias. 
Aquela minha experiência, por demais ímpar, no magistério primário, foi 
um laboratório vivo, não apenas pelos conhecimentos que adquiri, mas, 
principalmente, por ter vivido as emoções mais caras no processo 
educativo junto àqueles alunos de escola rural. Muita coisa ainda viria. 
Esse foi apenas o início ímpar de minha vida de professora. (GALVÃO, 
2007, p.45).  
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De tal forma que viver e fazer funcionar o magistério primário naquelas 

condições era, certamente, um grande desafio para Maria José Mamede Galvão. 

Desbravar novos caminhos construir-se educadora, se fazer profissional, apesar das 

adversidades enfrentadas. 

  

3.3  Arte e poesia na educação   

 

Quando provocada a pensar as mudanças em suas experiências 

educacionais, Maria José Mamede Galvão também retoma aqueles que foram os 

caminhos iniciais de uma construção escolar, como um espaço de inspiração, de 

aprendizagem e valorização da arte: 

 

[...] naquele momento eu já sabia distinguir que aquele ensino era muito 
arcaico, que as professoras anteriores a mim, e todo mundo... era uma 
pratica pedagógica generalizada, né? Aquela aula muito sem alegria, 
sem atrativo, ai eu fazia estas coisas e também jogos, pequenos jogos, 
cantos e dança, e representações, e estas práticas eu levava para a sala 
de aula, por isso não senti dificuldade. Ninguém me ensinou com uma 
palavra como eu ia ensinar. Eu ia dar aula em três séries: segunda, 
terceira e quarta, lá em Bulhões. E como deveria fazer, qual era a 
metodologia? A metodologia foi a minha que era sem eu saber [...] 
(GALVÃO apud MACHADO, SILVA e NUNES, 2012, p.11). 

 

 
 

 

O aprender fazendo tornaria o principal caminho ou laboratório de formação. 

Como sustentava em sua narrativa a produção de uma “metodologia própria”, com 

marcas de sua própria autoria e no ambiente do processo formativo da vivência em 

sala de aula. 

Quando provocada nesta pesquisa a discorrer sobre o fazer docente que não 

se limitava mais ao ensinar, ler e escrever nos moldes bancaristas, Maria José 

Mamede Galvão narra o interesse de tirar da experiência da sala de aula a riqueza 

do conviver coletivo: 

 
A importância da poesia em sala de aula foi, talvez, o primeiro obstáculo 
a ser vencido, para que eu percebesse sua importância no contexto da 
escola. Daí, esforcei-me para na medida do possível, adquirir livros, 
revistas, jornais e outros recursos em que a poesia estivesse presente, 
como também, o canto. (Entrevista concedida em março de 2017) 
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Como se pode entrever na fala acima, Maria José Mamede Galvão externava 

à época uma preocupação docente em enriquecer e mobilizar as práticas docentes, 

apostar na poesia, no conto e na música como instrumentos pedagógicos-didáticos 

de valorização da aprendizagem e de busca de liberdade de expressão em sala de 

aula. Assim rememora: 

 

 
Meu primeiro contato com ações culturais surgiu num tempo lá de trás, 
quando comecei a lecionar na Escola Isolada de Bulhões, no município 
de Acari. Pela inexistência de orientação dos órgãos estaduais da 
educação, criei meus próprios métodos de ensino. Comecei a 
desenvolver ações socioculturais com os alunos e suas famílias, 
incluindo-se, ainda, a Profa. Eurizélia que assumia o trabalho da 1ª. 
Série: a poesia, o canto-coral e individual, atividades físicas (jogos e 
recreação), o teatrinho na escola e festas sociais. (Entrevista concedida 
em janeiro de 2018).  

 
 
 

Para Maria José Mamede Galvão era necessário romper os limites da 

institucionalidade educacional, quase sempre subordinada ao ideário da imitação do 

fazer pedagógico tradicional ou mesmo de falta absoluta de orientação formativa no 

universo da escola, principalmente da escola rural. Como destaca a seguir: 

 
Em minha bagagem, apenas experiências vivenciadas em Acari e 
conhecimentos acumulados de minha vida estudantil e social em Natal, 
onde permaneci por longos anos. Dessa maneira, compus um programa 
de ensino com as experiências que eu considerara relevantes para 
aquele lugar e que, sob minha ótica, eram adequadas e significativas 
para os meus alunos. (Entrevista concedida em janeiro de 2018).  

 

 

Para lidar com uma realidade educacional de pouca experiência com a cultura 

escrita, Maria José Mamede Galvão buscou nas múltiplas linguagens da arte uma 

forma de desenvolver atividade que incorporassem a realidade cotidiana dos alunos 

no tempo escolar:   

 

Desse modo, rodeada pelo ambiente bucólico, comecei a introduzir o 
canto coral ao reunir todos os alunos, geralmente na sexta-feira, bem 
como poesias da literatura brasileira nos momentos destinados à arte e 
cultura; além disso, trabalhávamos cantos, rodas e brinquedos cantados 
e outros de igual valor cultural, condizentes com aquelas crianças. 
(Entrevista concedida em janeiro de 2018).  
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Os exercícios eram os mais variados, sempre buscando explorar as 

dimensões das leituras, da iniciação musical e das práticas de entretenimentos e 

brincadeiras, como necessárias a inventividade e espontaneidade das crianças no 

processo de ensino-aprendizagem: 

 

Os brinquedos cantados. Nesse aspecto, compreendia que as rodas 
eram exemplos constituídos pelo canto e pela roda, duas partes 
inseparáveis. Isso significa que a expressão socializada por si só já nos 
proporciona um entretenimento total das partes inseparáveis. No 
trabalho de Martin Braunwiser, o canto é composto pela melodia e suas 
características e pela letra e suas características. Isso significa que as 
rodas podem ser lentas, rápidas, com movimentos diferentes, com 
participantes dentro da roda ou fora da roda. O conteúdo das palavras 
cantadas podem ser, conforme Braunwiser, de fundo religioso, social, 
patriótico, etc. (Entrevista concedida em janeiro de 2018). 

 

 

Sobre o investimento na formação, Maria José Mamede Galvão tão logo se 

desvinculou da escola multisseriada rural foi convidada para atuar no Grupo Escolar 

Tomaz de Araújo, na cidade de Acari, interior do Rio Grande do Norte, primeiro 

como diretora, depois, como professora: 

 

Iniciei minha incursão, participando de cursos e seminários que nos eram 
ofertados pelos órgãos competentes - Secretarias de Educação e 
Prefeituras Municipais; criamos um Clube de Leitura numa 5ª série, o 
qual funcionava na 6ª feira no último horário; criamos, ainda, Grupos de 
Teatro (várias modalidades), baseados em obra de autores que 
atendiam nossos desejos e necessidades fundamentais, entre estes 
Maria Clara Machado. Trabalhei com “Teatro de Sombras vivas e 
mortas”, como também, com o Cineminha, ambos confeccionados com a 
utilização de dois livros de histórias infantis, para atender à metodologia 
específica (eram recortados para colar a fim de organizar a fita), e outras 
modalidades de iniciação à recreação e aos pequenos jogos. (Entrevista 
concedida em março de 2017). 

 

Já atuando como professora na cidade de Acari, a educadora revela que a 

opção por investir na formação profissional se colocava como uma condição sine 

qua non, por considerar o desafio de mudar a tradição livresca e verbalista que 

predominava no meio escolar e que não considerava a realidade dos alunos, muitos 

deles inseridos ainda adolescentes no mundo do trabalho: 

 

No início das atividades de docência, meu relacionamento com os alunos 
era o melhor possível, principalmente ao lecionar nos Ginásios Normal e 
Comercial de Acari [...] Alguns alunos eram de cursos noturnos [...] a 
maioria era composta de alunos inseridos no mercado de trabalho, razão 



80 

 

pelo qual escolheram aquele turno final, pois o motor que gerava a 
energia era, ainda movido a óleo diesel [...] as aulas encerravam às 10 
horas [...] eu estimulava os alunos nesses momentos com melodias 
diferentes e alegres, e que atendia aos seus desejos.  (Entrevista 
concedida em janeiro de 2018). 

 

 

A partir dessa realidade, Maria José Mamede Galvão buscava imprimir uma 

prática educacional alternativa, tendo as múltiplas linguagens da arte como 

inspiração aos demais professores que buscavam no árduo cotidiano escolar 

proporcionar uma melhoria na qualidade de ensino: 

 
[...] Descobri que as aulas ministradas até 22 horas contribuíam para que 
o sono as tornassem monótonas, sem rendimento, precisando repensá-
las. Iniciei a pesquisa em livros de Teoria Musical com as letras em 
inglês e francês, onde conseguia cantos menores e interessantes, lhes 
proporcionando mais alegria, e que fossem bem utilizados em datas 
especiais, como Natal, Primavera e datas religiosas comemoradas na 
comunidade. Procurei cumprir o horário, pois as aulas encerravam 
prontamente após o toque da sineta, com 15 minutos de espera para o 
apagão. (Entrevista concedida em março de 2017). 

 

 Essa reflexão acima demonstra o posicionamento e crítica da docente, 

sempre preocupada em buscar (re)criar formas didático-pedagógicas que 

superassem as práticas ineficazes de aprendizagem no cotidiano escolar, dada a 

precariedade dos recursos materiais e humanos. Dessa forma, segundo ela, era 

preciso investir em novos horizontes e espaços de formação dos alunos:  

  

Quanto à poesia, o Clube de Leitura criado numa 5ª série do Grupo 
Escolar Tomás de Araújo, em Acari, RN, foi o maior estímulo para que 
outros professores e alunos se encantassem com o mesmo.  O 
encantamento da poesia em sala de aula foi bastante diferenciado 
naqueles momentos, salientando-se o interesse de outros professores, 
pois tudo dependia do que a escola oferecia e dos interesses dos alunos. 
(Entrevista concedida em março de 2017). 

 

Ainda com relação ao compromisso profissional de dedicação, podemos 

considerar Maria José Mamede Galvão como uma educadora engajada no 

redimensionamento da qualificação do magistério, pois, compreendia seu papel na 

formação de crianças e jovens de origem social e econômica desfavorável. Assim, 

não bastava proporcionar apenas uma mudança de postura individual, era 

necessário investir na adesão de outros docentes. Para tanto, reconhece a 

educadora que, apesar de um cenário de imensas dificuldades:       
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Possuía um acervo de material considerável para a época. Em Acari, na 
mesma rua onde residia, uma grande amiga colocava-se à disposição 
para me auxiliar com as melodias novas: estudava o solfejo dessas 
melodias ao som e acompanhamento de seu piano e eu repassava para 
os alunos.  Aprendi, ainda, através de LP´ S e Compactos coloridos em 
Vitrolas, às vezes emprestadas. Para cantar músicas tão importantes 
para mim, eu me valia, ainda, de revistas e/ou livros especializados que 
encontrava em grandes livrarias de Recife e Natal, para onde sempre 
viajava com meu marido e familiares que aí residiam. Como meu 
domínio em teoria musical era incipiente, eu buscava apoio, ainda numa 
grande amiga, comadre e vizinha, Stella Galvão, pianista competente. 
Em nosso diálogo costumeiro, combinávamos que, ao finalizar o preparo 
de seu almoço, me chamaria para a aula de teoria musical, que me 
encantava. Dessa forma, atendia ao que naqueles momentos da sala de 
aula eu considerava prioritário para meus alunos, sequiosos do saber 
musical - momentos de alegria jamais repetidos. Stella Galvão residia 
bem próximo a nossa casa em Acari, RN. Além de nossa amizade sólida, 
um laço de família muito forte nos uniu para sempre. Conservo com 
muito carinho, além dos livros adquiridos em livrarias e por meio de 
doações, tudo que consegui reunir para aquelas aulas maravilhosas, 
cheias de alegria, repercutidas num tempo que jamais retornará! 
(Entrevista concedida em janeiro de 2018). 

 

 

Apesar das ações que a identificava com a experiência crítica ao modelo de 

fazer educacional tradicional e livresco, em pleno contexto do autoritarismo militar no 

Brasil, Maria José Mamede Galvão foi alçada à condição de Supervisora de 

Educação Artística e Recreação da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande 

do Norte. Segundo seu relato: 

 

Em 1964, acredito, pela forma de conduzir minhas aulas e pelo amor à 
cultura, fui convidada pela Secretaria Estadual de Educação do Rio 
Grande do Norte para assumir o cargo de Supervisora de Educação 
Artística e Recreação, o que me deixou muito honrada, permanecendo 
seis anos nessa função. A nova experiência me propiciou a participação 
em dois cursos de capacitação e aperfeiçoamento mantidos pela própria 
Secretaria de Educação. Sentia-me mais segura e mais apta na criação 
e desenvolvimento de programas socioculturais e educativos destinados 
a todas as escolas pré-primárias e primárias da rede de Ensino Estadual 
de Acari. Foi aí junto aos professores e alunos, que comecei a trabalhar 
as formas mais elaboradas de iniciação teatral, folclore – canto, danças, 
rodas e brinquedos cantados; iniciação desportiva; bandinha musical e 
outros. Lembro-me muito bem que consegui estimular meus alunos a 
escrever poesias e cantos, exteriorizando suas emoções e capacidades 
literárias, principalmente, incentivando-os a deixar de lado a inibição e 
participar das atividades artísticas com alegria, sem nenhum trauma ou 
recato. Ainda naquela época, me esforcei para que algumas crianças e 
adolescentes com timidez ou necessidades especiais participassem das 
atividades junto aos demais alunos.  (Entrevista concedida em janeiro de 
2018). 
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Como Supervisora de Educação Artística e Recreação da Secretaria Estadual 

de Educação do Rio Grande do Norte, reconhece que os órgãos públicos na época, 

apesar das dificuldades, buscaram incorporar os novos modelos de formação:  

 

Os órgãos estaduais e municipais sempre proporcionaram aos 
professores cursos de recreação, rodas e brinquedos cantados, nos 
enriquecendo e alegrando, atendendo às necessidades das escolas e 
dos alunos. Não somente em Acari, utilizávamos essas metodologias 
para o ensino da poesia, cantos e outras atividades recreativas. 
Recebíamos auxílios de colegas que frequentavam treinamentos, cursos 
e outros dos que participavam de cursos em outras cidades, até mesmo 
em outros estados. (Entrevista concedida em março de 2017). 

 

 

E segue em suas narrativas de memórias discorrendo sobre as experiências 

de formação escolar da época: 

 

A nova experiência me propiciou a participação em dois cursos de 
capacitação e aperfeiçoamento mantidos pela própria Secretaria. Sentia-
me, portanto, mais segura e mais apta na criação e desenvolvimento de 
programas socioculturais e educativos destinados a todas as escolas 
pré-primárias e primárias da rede de Ensino Estadual de Acari. 
(GALVÃO, 2007, p. 47).   

 

 

Assim, é importante ressaltar que a penetração numa situação real, buscando 

modificá-la como desafio das artes é rememorado por Maria José Mamede Galvão 

como algo que se constitui no seu maior legado educacional:  

 

Até os dias atuais, os ex-alunos dessas instituições salientam o modo 
como eram integradas nossas aulas, principalmente nos cursos 
noturnos, onde valia-me do canto, muitas vezes levando músicas 
folclóricas em Inglês e Francês, nos últimos horários, para reduzir o 
cansaço, estimulando o desempenho desses alunos. Essas melodias 
provinham de um livro lindo que me foi presenteado pela minha irmã, 
poetisa Zila Mamede. Para mim, um tesouro guardado e usado com 
muito carinho. (Entrevista concedida em janeiro de 2018). 

 

 



83 

 

Figura 14 – Em 1976, participando de projeto intitulado “Organização para a Área Rural” na Escola 

Isolada do Povoado do Cruz 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 1976 

 

Portanto, a educadora reconhece que apesar das transformações ocorridas 

ao longo do tempo, e das muitas experiências vividas na educação, ainda cultiva em 

suas lembranças o investimento nas linguagens da arte como um caminho para 

modificar e transformar de forma pedagógica e afetiva e vida dos alunos:  

 

A poesia, o canto, e outras atividades recreativas aperfeiçoaram nossas 
aulas. Até os dias atuais sou, ainda, apaixonada por poesias e textos 
diversos, o que me leva a adquirir livros sobre música e poesia. Até os 
dias atuais, dialogo com meus ex-alunos, seja em encontros casuais, 
seja através dos meios de comunicação, como a internet. (Entrevista 
concedida em março de 2017). 

 
 

Por fim, em seu livro de memórias “Entre sertão e mar: caminhos”, Maria José 

Mamede Galvão discorre sobre trajetória de formação e dedicação à educação 

básica e superior do Rio Grande do Norte por mais de trinta anos de exercício 

profissional e conclui: “[...] O longo caminho percorrido é o contorno de minha 

realização pessoal. Sinto-me feliz por ter caminhado junto a minha família. Afirmo 

que fui corajosa, afoita mesmo”. (GALVÃO, 2007, p. 52).   
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Figura 15 – Em 1999, participando cultura no Salão Professor Raul Macedo 

 
                                        Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 1999. 

 
 

Com essa fala síntese, a educadora Maria José Mamede Galvão, nos faz 

compreender suas marcas e contribuições à sociedade a partir do significado das 

experiências pessoais e profissionais em diferentes e sucessivas fases da sua 

trajetória, numa encruzilhada de várias aprendizagens, saberes e experiências 

compartilhadas em diferentes espaços e tempos da formação, sem com isso, perder 

o senso poético que demarcou a sua vida, como descreve e analisa a também 

educadora e filha, Marise Galvão, ao prefaciar sua obra “Tempo Absoluto”: “[...] uma 

história escrita no tempo, nas idas e vindas, em experiências que se somaram e lhe 

trouxeram à memória os que são caros, os lugares do seu benfazejo amor, suas 

incursões no mais íntimo espaço da saudade”. (GALVÃO, p. 15, 2011).  

 
 
 
 
 
 
 



85 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Chegamos ao momento final da nossa dissertação, após todo o processo de 

imersão e dedicação às práticas de escrita e atuação pedagógica de uma educadora 

com fina sensibilidade às artes, em especial, música, poemas e contos no universo 

da formação educacional em toda sua trajetória de vida profissional, tão relevante ao 

processo de construção da História da Educação. 

Foram alguns contatos pessoais com a educadora Maria José Mamede 

Galvão, seja de forma direta, seja através das relações que a tecnologia nos 

proporcionou ao longo dessa caminhada de conhecimento (auto)biográfico, não só 

de formação, mas, da vida, como sugere Bragança (2012, p. 236): “[...] na vida de 

professoras encontramos sentidos para a docência, como exercício, crítico e 

reflexivo permanente de formação”.   

Por isso mesmo, levando em consideração um tempo e espaço delimitado 

nos três capítulos desta dissertação, buscamos nos debruçar, além da própria 

narrativa pessoal ou escrita de si da educadora, no diálogo com inúmeras fontes: 

fotografias, documentos (oficiais/não oficiais) e no levantamento bibliográfico 

pertinente à interpretação e compreensão de cada passo dessa trajetória elencada, 

conhecer diferentes momentos da sua trajetória docente.  

O percurso foi sempre norteado pelas questões que orientaram nossos 

caminhos de diálogo e contato com a educadora, sua memória e também sua obra, 

ao longo destes 30 meses, quais sejam: como suas práticas pedagógicas se 

revelaram inovadoras em face do modelo de educação tradicional? Como construiu 

sua trajetória na vida escolar, apesar das dificuldades com a lida materna e os 

cuidados da vida doméstica? Como nasceram os seus escritos e como estes 

contribuíram à compreensão mais profunda das práticas educacionais de uma época 

da formação? 

 Foram questões que além de nortearem nossos caminhos da investigação, 

trouxeram à baila valiosas colaborações de recordações históricas nos contatos 

pessoais que o tempo nos possibilitou. Desse modo, tivemos acesso e contato direto 

com uma experiência marcada por singularidades, haja vista que, Maria José 

Mamede Galvão, personagem de vida ativa e que aos 86 anos de idade, ainda 



86 

 

continua a transformar em escrita o tempo vivido como processo de permanente 

exercício de rememoração, de ressignificação histórica. Assim, como também nos 

lembra Del Priori (1997), discorrer sobre as múltiplas experiências da referida 

educadora se impôs como um desafio comum que é a dificultosa tarefa de 

construção da história das mulheres no Brasil e da necessidade dos historiadores 

estarem sempre atentos e em estado de vigilância aos detalhes, aos elementos de 

privacidade, aos resquícios do cotidiano. 

Na complexidade de dimensões identitárias dialéticas, em diferentes e 

sucessivas fases históricas que tecem sua narrativa, de uma maneira muito 

particular, pudemos evidenciar que, ao reconstruir suas experiências, Maria José 

Mamede Galvão compartilhou conosco sua trajetória profissional, oferecendo pistas 

para pensar a educação do ontem e do hoje no Rio Grande do Norte e no Brasil. Ou 

seja, ela nos possibilitou o acesso ao passado e presente, como tarefa de 

ressignificação das suas práticas de escrita ao longo de uma trajetória profissional, 

concedendo assim uma atenção privilegiada às questões que demarcaram 

singularidades de sua própria atuação no espaço escolar. 

Portanto, sem desconhecer a força dos silêncios e esquecimentos de uma 

trajetória marcada por continuidades e descontinuidades entre presente e passado, 

concluímos que a educadora, pela narrativa escrita, oral e imagética, bem como 

pelos valiosos documentos oficiais, nos revelou não somente uma trajetória de 

dedicação ao ensino do Rio Grande do Norte, mas, principalmente, sua atuação 

voltada às novas dimensões de criações pedagógicas no processo de aprender. E, 

nesse aspecto, podemos inferir que sempre acreditou ser fundamental intervir e 

apostar na educação, mesmo quando esta se colocava em absoluta desvantagem 

do ponto de vista da realidade. Por fim, tudo que apresentamos e analisamos nesta 

dissertação ainda estará certamente distante do que ela representou e representa, 

pela riqueza de sua vida, coerência e compromisso educacional.    
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ANEXOS 

 
ANEXO A – PROGRAMA ELABORADO PELOS ALUNOS E PELA EDUCADORA 

MARIA JOSÉ MAMEDE GALVÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES 
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Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 1969 
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ANEXO B – MARIA JPSÉ ENTRE COLEGAS DE ESCOLA, EM APRESENTAÇÃO 

NO TEATRO CARLOS GOMES, NA CIDADE DE NATAL/RN 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 1950. 
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ANEXO C – MARIA JOSÉ AOS 15 ANOS, VESTIDA DE PORTUGUESA AO 

PARTICIPAR DE UMA QUERMESSE 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 1947 
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ANEXO D – MARIA JOSÉ E SUA IRMÃ ELITE EM COMEMORAÇÃO 

MATRIMONIAL 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 1951 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



94 

 

ANEXO E – MARIA JOSÉ MAMEDE GALVÃO NA PRIMEIRA SEMANA 

PEDAGÓGICA REALIZADA EM CAICÓ/RN 

 

 
 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 1958 
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ANEXO F – MARIA JOSÉ COM A TURMA DO 5º ANO DE GEOGRAFIA DO 

GRUPO ESCOLAR TOMAZ DE ARAÚJO 

 

 
 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 1961 
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ANEXO G – MARIA JOSÉ ENTREGANDO PRÊMIOS ESCOLARES NA ESCOLA 

NORMAL DE ACARI/RN 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 1970 
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ANEXO H – MARIA JOSÉ ENTRE ALUNOS 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 1971 
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ANEXO I – MARIA JOSÉ COM A TURMA CONCLUINTE DO CURSO DE 

PEDAGOGIA DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE NATAL/RN 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 1969 
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ANEXO J – FAZENDA CARCAUBINHA 

 

 

 
 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, s.d 
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ANEXO L – MARIA JOSÉ AUTOGRAFANDO SEU PRIMEIRO LIVRO “ENTRE 

SERTÃO E MAR: CAMINHOS” 
 

 
 

 
 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, 2007 
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ANEXO M – ORAÇÃO USADA PARA ABERTURA DE EVENTOS ESCOLARES 
 

 
 
 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, s.d 
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ANEXO N – HINO À ESCOLA 

 
 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria José Mamede Galvão, s.d 

 


