
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  

 

 

 

 

 

 

 
HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DA ESCOLA JOSÉ COLLIER (1988-1997)  

 

 

 

 

 

 

MARCIA NASCIMENTO DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2015 



 

 

MARCIA NASCIMENTO DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DA ESCOLA JOSÉ COLLIER (1988-1997)  
 

 

 

 

Dissertação apresentada a Universidade 
Federal de Pernambuco como parte dos 
requisitos para obtenção do Título de Mestre 
em Educação. 
 

Linha de Pesquisa: Teoria e História da 
Educação. 
 
Orientador: Prof. Dr. José Luís Simões. 

 

 

 

 

 

Recife 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCIA NASCIMENTO DA SILVA 

 

 

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DA ESCOLA JOSÉ COLLIER (1988-1997)  
 

 

Dissertação apresentada a Universidade 
Federal de Pernambuco como parte dos 
requisitos para obtenção do Título de Mestre 
em Educação. 

 
 
 
 

Aprovado em 27/ 05/ 2015. 
 
 

 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

Prof. Dr. José Luiz Simões (Orientador)  
Universidade Federal de Pernambuco 

 
 
 

Prof. Dr. Edilson Fernandes de Souza (Examinador Interno) 
Universidade Federal de Pernambuco 

 
 

Profª Dr. Henrique Gerson Kohl (Examinador Externo) 
Universidade Federal de Pernambuco 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a presente obra a Deus por capacitar-me e estar sempre presente em minha 
vida, sem o qual nada teria feito. Dedico também à minha querida e amada mãe que 
intercede do céu por mim. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, pelo dom da vida, pela saúde, por todas as 

bençãos concedidas na minha vida e na vida dos meus amigos e familiares.  

À minha amada mãe, Maria José Nascimento da Silva (in memorian), e ao meu 

pai, Luiz Ananias da Silva, pela formação, carinho, paciência e amor.  

Ao meu esposo, Laudiélcio (Lau), por me ajudar sempre que possível, me 

dando dicas incríveis, me ensinando e incentivando, pegando no meu pé e estando 

sempre ao meu lado, inclusive nas pequisas em altas horas da noite. 

À minha família (tios, primos, irmãos), pelo incentivo e por compreender os 

momentos de ausência, em especial meus afilhados João Diego e Marina, meus 

“sobrinhos” Pedrinho, Celina e Miguel, Tia Terezinha, Milena, minha irmã Mônica 

Nascimento e meu irmão Leandro Nascimento. 

Ao meu sogro Helcio Maciel, minha sogra Laudicéa Ferreira, minha avô “Mãe 

Alda”, minhas cunhadas Fátima Maciel, Ladjane Maciel e Keila Sonalle, aos meus 

cunhados Hélder Maciel, Hélcio Maciel, Almir Andrade, Fábio Roberto e Antônio Ramos 

(Tonho), aos “sobrinhos” que só me orgulham, Luciano, Lucas, Toninho, Hélcio, 

Rosicleide Maciel, e as pequeninas Letícia e Larissa, que amo tanto, pelo incentivo, por 

me proporcionar momentos felizes em nossas reuniões de família, por compreender os 

momentos de minha ausência. 

Às minhas grandes amigas, Mônica, Louise, Paula Cristina, Alexsandra, 

Lucicleide (Cleidinha), Patrícia, Priscila, Cleide, Xanda, Nanda, Cícera, Rosicleide, 

Aninha e Leide e aos grandes amigos, Pedro, Fernando, Valter, Ito, Messias e Robério 

por todo carinho, compreensão, amizade e por incentivar os meus sonhos. 

Às amigas, Ladjane Maciel e Paula Cristina, pela ajuda na revisão desta 

pesquisa e pela tradução do resumo. 

Ao amigo Rodrigo Morais pela sua coaboração na construção dos mapas. 

Aos amigos Walter, Claudicéa, Dayvson e Janeclecia pelo empréstimo dos 

livros sobre a História de Camaragibe. 

A Edeilton Ferreira e ao Setor de Escolas Extintas, localizada na Gerência 

Regional de Educação Metro-Sul por disponibilizar as Atas de resultados finais de 



 

 

rendimento escolar que foram tão importante nesta pesquisa. 

A Aline, Belinha, Karla, Marcio Eustáquio, Morgana e aos demais servidores e 

estagiários do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Pernambuco, pelas vezes que cheguei com algum problema e sempre vocês terem me 

atendido com tanto empenho. 

Aos amigos do curso de Educação Física do PARFOR, ao qual fiz paralelo ao 

mestrado, pela ajuda, força, confiança e amizade. 

 Aos amigos, colegas de trabalho, professores e ex-professores, alunos e ex-

alunos da EREM Deputado Oscar Carneiro, Colégio Municipal Visconde de Suassuna e 

Escola Antônio Correia de Araújo pela amizade, incentivo e momentos de descontração 

nos intervalos, diminuindo o estresse do dia-a-dia. 

Às amigas Helba, Ricarda, Mônica Costa, Thaynara, Alessandra, Hélia, 

Carmem, Eliana, Guímel Cris, Érika e aos amigos Antônio e Cristiano pela amizade 

sincera que conseguiu ultrapassar os muros das escolas. 

A Maria das Neves “Nevinha”, ex-diretora da Escola Deputado Oscar Carneiro, 

que me ajududou no momento inicial da minha aprovação na seleção de mestrado e 

por tantas outras coisas que serei eternamente grata. 

Aos amigos da Igreja Católica São Pio X, aos queridos Padres Josemar Lima e 

Padre Carlos Fred, que me acompanhou durante todo percurso dos meus estudos e 

com muita paciência e sabedoria me acolheram, entendendo minhas limitações e 

ausências, sem cobranças exageradas. Aos coordenadores Sr. Morais, Srª. Isabel, a 

todos os Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão e a todos amigos do Grupo 

de Oração Geração Jesus, em especial Marcos Silva, por toda oração e orientação 

espiritual. 

Ao meu querido amigo Padre Dagnaldo Alexandre SCJ, por ter acolhido a mim 

e ao meu marido em Campina Grande, na Paraíba, quando estávamos à procura de 

uma das entrevistadas, Irmã Tereza, me ajudando nessa busca, quase impossível. 

Aos colegas e professores da turma 31-A do Mestrado por cada momento 

vivido durante esses dois anos como nos momentos tensos das apresentação de 

seminários, os nossos lanches, conversas e brincadeiras no hall e biblioteca do CE e no 

corredor do PPGE. 



 

 

Aos meus amigos do “Prorrogados” Carla Cabral, Danila, Luiz, Marcela, 

Gilmara, Tatiana e Kysy, pela troca de experiência, conselhos e principalmente, por 

tornar mais leves e discontraídos os dias tensos anteriores ao depósito e desefa.  

Aos amigos Vinícios, Elícia e Ana Paula (Xuxu), pelo carinho, amizade, 

conselhos e aprendizado que pude receber de cada um de vocês. 

A Aiza Arôxa, que me recebeu na Prefeitura de Camaragibe e ao Sr Bosco 

(Vice Prefeito da Cidade de Camargibe) que me ajududaram nas informações sobre a 

Escola. 

Aos entrevistados desta pesquisa, Rivaldo Borba, Francisca Pamplona (Irmã 

Tereza), Professora Narcélia, Professora Arlete, Raquele, Rosane, Mônica, Senhora 

Maria José, Senhora Terezinha, Senhora Rosinha, que se dispuseram em relembrar as 

Histórias e Memórias da Escola José Collier para elaboração desta dissertação. 

Pelo Movimento Somos Todos UFPE, pela luta incansável em defesa de uma 

gestão mais democrática, que considera o estudante o coração da Universidade. 

Ao Prof. Dr. Edilson Fernandes de Souza, pela participação como membro 

interno da banca de Mestrado, pelo incentivo como Pró-Reitor de extensão aos 

estudantes, independentemente de classe social, cor, gênero e ainda pelo 

conhecimento que foi transmitido em cada livro, que foram imprescindíveis na minha 

pesquisa, pois foi através deles que pude conhecer um pouco mais sobre história e 

memória, instituições escolares e sobre Norbert Elias.  

Ao professor Henrique Kohl “Tchê”, pela contribuição na qualificação desta 

pesquisa, pelo participação na banca de Mestrado e por me ensinar que a gentileza e a 

cordialidade são princípios básico da conduta humana.  

Agradecimento especial ao Prof. Dr. José Luís Simões, pelo aceite em orientar 

esta pesquisa. Pelo incentivo nas pesquisas e mesmo diante de tantos compromissos 

dispôs-se a me ajudar, transmitindo-me tranquilidade. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uma das coisas mais importantes na vida de um ser humano, para que ele se realize 

como cristão é o espírito de fraternidade”. 

 

José Collier 



 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa está situada no campo da Teoria e História da Educação e se enquadra 

no grupo das pesquisas sobre as instituições escolares no Brasil, em particular a 

História e as memórias da Escola José Coliier (Camaragibe/PE) no período de 1988 a 

1997. Procuramos responder as seguintes questões: Qual a identidade dessa 

instituição escolar neste período? De que maneira desenvolveram-se os processos 

educativos nesta escola no referido período? Que aspectos do cotidiano escolar ficaram 

marcados na memória dos discentes, docentes e funcionários dessa escola? A 

investigação teve como objetivo geral conhecer a História e a memória da Escola José 

Collier (1988-1997). Em termos de objetivos específicos procuramos apresentar o 

contexto histórico do período; caracterizar a escola e registrar as suas Histórias e 

Memórias. O principal teórico que deu suporte à pesquisa foi Norbert Elias (1994 e 

2000). A pesquisa de natureza qualitativa contou com as fontes orais como principal 

instrumento de coleta de dados e a análise temática como tratamento da informação. 

No resultado observamos que a Escola recebeu fortes influências das Irmãs da 

Congregação da Sagrada Família mantendo este estilo de escola confessional até o 

ano de 1997. Alem disso ficou clara a presença marcante da relação de poder no 

interior da escola, sobretudo entre os discentes (estabelecidos) e os docentes 

(outsiders) causando uma divisão entre eles que inicialmente foi difícil de ser superada. 

Foi a partir da vigilância e das punições, que os docentes e equipe gestora buscavam 

manter a ordem na instituição escolar.  

 

Palavras chaves: Caráter Confessional. Escola José Collier. Instituições Escolares. 

Relação de Poder.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research is located in the field of Theory and History of Education, falls within the 

list of search on educational institutions in Brazil, particularly the history and memories 

of the School José Collier (Camaragibe / PE) in the period 1988-1997. We seek to 

answer the following questions: What is the identity of this educational institution in this 

period? How were developedthe educational process in this school in that period? What 

aspects of everyday school life were marked in memory of the students, of the teachers 

and employees of this school? The research aimed to know the history and the memory 

of School José Collier (1988-1997). In terms of specific objectives, we tried to present 

the historical context of the period characterizing the school and recording their stories 

and memories. The main theorist who supported the research was Norbert Elias (1994 

and 2000). The qualitative research included the oral sources as the primary data 

collection instrument and the content analysis and processing of information. In the 

result, we observed that the School received strong influences of the Sisters of the Holy 

Family Congregation keeping this confessional school style by the year 1997. In addition 

observe the remarkable presence of power relations within the school; particularly 

among the students (established) and the teachers (outsiders), causing a division that 

was initially difficult to be tackled. It was from the surveillance and punishment that the 

teachers and management team sought to maintain order in the school institution. 

 

Key words: Confessional Character. School José Collier. School Institutions. Power 

Relations. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

As pesquisas sobre as Instituições Escolares no Brasil, em particular as 

localizadas no estado de Pernambuco, têm sido objeto de investigação pelo Programa 

de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pernambuco, e isto se constitui num 

dos fatores que nos impulsionou a fazer opção por pesquisa dessa natureza, dada a 

sua relevância social voltada para a preservação da História e registro da memória 

dessas instituições.  

Nesta pesquisa, que se situa no Núcleo de Teoria e História da Educação do 

referido Programa de Pós-Graduação, nos propusemos a investigar a História e a 

memória da Escola José Collier no período de 1988 a 1997. Esta instituição que existe 

há mais de um século encontra-se localizada na Avenida Doutor Pierre Collier, 462, Vila 

da Fábrica, Camaragibe/Pernambuco. 

As inquietações que nos conduziram a esta investigação se traduziram nas 

seguintes questões: Qual a identidade dessa instituição escolar neste período? De que 

maneira se desenvolveram os processos educativos nesta escola no referido período? 

Que aspectos do cotidiano escolar ficaram marcados na memória dos discentes, dos 

docentes e funcionários dessa escola? 

A investigação teve como objetivo geral conhecer a História e a memória da 

Escola José Collier (1988-1997). Em termos de objetivos específicos procuramos 

apresentar o contexto histórico do período; caracterizar a escola e registrar a sua 

História e memória. 

No que se refere ao objetivo geral, entendemos que para conhecer a História e 

a memória da Escola José Collier, no referido período, tivemos que considerar um 

pouco da gênese desta instituição que inclusive se mistura com a História do município 

de Camaragibe/PE. Esta consideração foi essencial para conhecermos melhor a 

instituição em análise, e consequentemente trouxe riquezas tanto para a História da 

instituição como do município, como veremos nos capítulos que seguem.   

Quanto ao objetivo de apresentar o contexto histórico do período, buscamos 

nos situar sobre as leis educacionais que estavam em vigor para mostrar o cenário 
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educacional em que o município de Camaragibe se encontrava na época, o que nos 

ajudou no sentido de identificar a identidade desta instituição.  

Relativamente ao objetivo de caracterizar a escola, foi importante para 

sabermos como os processos educativos se desenvolveram na escola no período 

estudado, marcado pelas várias mudanças, seja o campo da legislação educacional 

brasileira, seja na transferência da escola de uma fábrica para outra e mais tarde para a 

rede municipal de ensino da prefeitura de Camaragibe. 

E no que se refere ao terceiro objetivo proposto para a pesquisa, que trata do 

registro da História e Memória da Escola José Collier, foi imperioso para que 

chegássemos a conhecer os aspectos do cotidiano escolar que ficaram marcados na 

memória dos que fizeram a escola naquele período. 

O interesse pela História e memória da Escola José Collier, surgiu a partir de 

conversas com alguns, ex-docentes, ex-discentes e funcionários da escola e moradores 

da Vila da Fábrica os quais relembraram as Histórias e memórias daquela escola 

revelando com detalhes os períodos de transição, a educação, a religiosidade, as datas 

comemorativas, reuniões com pais e mestres e o regime disciplinar na escola na época 

em que viveram. 

Importante registrar desde já, a concepção de História e memória a partir das 

quais esta pesquisa foi desenvolvida.  

A História, como ciência, se constrói atendendo um imenso leque de temáticas, 

distribuídas sob vertentes variadas. Assim temos, por exemplo, a História das 

Mentalidades, a História Cultural e a Nova História, entre outras.  

A concepção de história na qual esta pesquisa se sustenta se aproxima da 

vertente utilizada pelo historiador Le Goff (1994), conhecida como a Nova História, a 

qual segundo Burke (1992) rompe com o paradigma tradicional em que a história diz 

respeito essencialmente à política, que está preocupada com a narrativa dos 

acontecimentos, que oferece uma visão das elites e que deve ser baseada em 

documentos oficiais.  

A Nova História contempla a história da arte, da ciência, está voltada à análise 

das estruturas, é uma história que contempla as opiniões das pessoas comuns e com 

sua experiência da mudança social (BURKE, 1992). É uma história que prega uma 
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reflexão a partir do concreto, do real, apaixonada pela atualidade, rompendo com a 

história linear (GARDINER, 2004). 

No que se refere à concepção de memória, nos apoiamos em Jacques Le Goff 

(1994) que a concebe como sendo um conjunto de funções psíquicas a partir do qual o 

indivíduo atualiza impressões ou informações passadas, ou reinterpretadas como 

passadas. Ela constitui objeto da história e a História Oral se constitui no principal 

campo a trabalhá-la. Importante frisar que se a História representa fatos distantes, a 

memória age sobre o que foi vivido. 

Dessa forma o que compõe a memória são as lembranças vividas pelo 

indivíduo ou as que lhe foram repassadas, portanto ela está no campo individual, mas 

não é propriedade dele apenas, são entendidas como propriedade de uma comunidade, 

um grupo, portanto está no campo coletivo, logo a memória é individual e também 

coletiva.  

Embora reconheça que há distinção entre História e Memória, Antônio 

Montenegro (1992), defende que elas são inseparáveis. Esta também é uma premissa 

da qual partimos afinal, a história da escola aparece em muitos registros da memória 

dos sujeitos desta pesquisa. 

Tendo situado o leitor quanto à concepção de História e memória em que nos 

apoiamos, cabe registrar que esta pesquisa teve como caráter relevante a preservação 

da História e o registro da memória da Instituição educativa mais antiga do município de 

Camaragibe, com 112 anos de fundação, sendo considerada a primeira escola de Vila 

Operária da América Latina (LEMOS, 2012; MELO FILHO, 2013). Além disso, outra 

relevância para esta pesquisa está no fato de que ela veio também reforçar o banco de 

dados sobre as instituições escolares, pois nos últimos anos houve bastante avanço 

nas pesquisas sobre a História das Instituições Escolares (HIE) não apenas em nível 

nacional, mas também no estado de Pernambuco. 

A exemplo disso, podemos citar as contribuições de Souza (2009) e Simões 

(2010), em que ambos trazem em seus escritos, algumas pesquisas sobre instituições 

escolares no estado de Pernambuco. Essas pesquisas contribuem muito para a 

formação de banco de dados sobre a história da educação de Pernambuco, seja pela 

“diversidade de temas e problemáticas relacionadas à educação [...], seja pela 
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descoberta de novas fontes, outros arquivos públicos, e também privados, e novos 

olhares sobre velhos problemas afetos a nossa área de conhecimento: A Educação” 

(SOUZA, 2009, p. 9).  

Dentre os teóricos que fundamentam esta pesquisa temos como referências as 

contribuições de Elias (2000; 1994), Montenegro (1992) e Miguel (2012), no campo de 

suas respectivas atuações.  

Discutimos o Processo Civilizador em nossas categorias de análise, buscando 

em Elias (1994), os fundamentos teóricos para a relação de poder manifestada por 

meio da vigilância à ordem estabelecida existente no interior da Escola José Collier. Em 

Elias (2000), buscamos conceituar uma de nossas categorias que trata da relação de 

poder a partir de suas contribuições em sua obra Os Estabelecidos e os Outsiders. 

Nessa categoria discutimos a relação de poder entre antigos e novos sujeitos na 

escola. 

Montenegro (1992) veio para nos dar suporte teórico sobre a história oral, 

importante método de investigação que nos conduziu à memória da escola a partir da 

investigação com os sujeitos da pesquisa. 

Miguel (2012), colaborou mostrando-nos que na História da Educação 

percebemos a existência de duas categorias que nos permitem diferentes abordagens 

na relação entre a História, a memória e as instituições escolares: o processo histórico 

da construção da institucionalização escolar e as instituições escolares num 

determinado período, sua organização e seu funcionamento. Optamos pela segunda 

categoria, pois escolhemos realizar um estudo sobre a História e a Memória da 

Instituição Escolar José Collier enquanto unidade, no período de 1988 a 1997. 

Considerando que se trata de uma instituição com mais de 100 anos de 

existência, não seria possível dar conta de todo esse período, por isso escolhemos para 

o marco temporal um período de 10 anos, que justifica-se por corresponder à década 

que antecedeu a transição da Administração Escolar da Braspérola1 para a 

Administração da Prefeitura Municipal de Camaragibe, ocorrendo assim a sua 

municipalização.  

                                                 
1
 Braspérola: fábrica de tecido que incorporou as atividades da antiga CIPER, a partir do ano de 1988 

quando a escola passou a se chamar Escola da Braspérola e em 1994 Escola José Collier, antes 
chamada de Escola da Companhia Industrial Pernambucana-CIPER.  
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Nosso objeto de estudo, a Escola José Collier, chegou ao distrito de 

Camaragibe, pertencente ao município de São Lourenço da Mata/PE, sendo dirigida do 

ano de 1903 a 1987, pelas Irmãs da Sagrada Família e auxiliadas até o ano de 1926, 

pelos Irmãos Maristas, que conferia à escola o caráter confessional da educação até o 

final dos anos 80 do século XX. As primeiras buscas sobre a sua História e memória 

revelam como é essencial para o povo de Camaragibe/PE conhecê-las, pois esta 

instituição exerceu forte influência na formação do cidadão camaragibense, deixando 

marcas que até hoje são lembradas pela comunidade.  

Sobre essas memórias, Bosi (1994), nos diz que elas têm um papel social muito 

importante, pois é por meio delas que unimos o passado e o presente através de 

lembranças de uma determinada época. 

Para nos ajudar a registrar as Histórias e memórias dessa escola definimos o 

campo empírico onde se desenvolveu a pesquisa, que são ex-discentes, mãe de ex-

discentes, ex-docentes, ex-gestora, ex-funcionárias e moradores, da Vila da Fábrica, 

cujo critério de escolha foi o seu envolvimento com a escola, como o período em que 

lecionaram, estudaram, trabalharam ou moraram naquele local, para que fosse 

respeitado o nosso marco temporal de 1988 a 1997.  

Outro critério de escolha do campo empírico foi a indicação de pessoas ligadas 

à escola, que ao relatar a História mostraram a importância de alguns indivíduos que 

escolhemos, como sujeitos de pesquisa para falar sobre a História e memória da 

escola. 

Com base nesses critérios os sujeitos escolhidos foram: 

A) Senhor Rivaldo Borba, morador da Vila da Fábrica desde seus dois anos de 

idade. Seu pai era o fotógrafo da escola e considerado por muitos morados um sujeito 

importante não só na memória da escola, mas também na História da Vila da Fábrica; 

B) Senhora Arlete Nascimento da Silva, que foi docente da escola no período 

de 1993 a 1997;   

C) Senhora Mônica Nascimento da Silva, que estudou na escola no período de 

1991 a 1994; 

D) Senhora Terezinha, que foi merendeira da escola, no período de 1977 a 

2004; 
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E) Senhora Maria do Rosário, que foi merendeira da escola, no período de 1977 

a 2004;   

F) Senhora Narcélia Pereira Mesquita, que foi docente da escola no período de 

1988 a 1997; 

G) Senhora Francisca Martins Pamplona, conhecida por Irmã Tereza, que foi 

diretora da escola nos dois períodos de transição, dirigindo a escola de 1988 a 1997; 

H) Senhora Raquele Mendes de Lira, que estudou na escola no período de 

1989 a 1996;  

I) Senhora, Maria José Mendes de Lira, mãe das ex-alunas Raquele Mendes de 

Lira e Rosane Mendes de Lira Almeida e ex-moradora da Vila da Fábrica; 

J) Senhora Rosane Mendes de Lira Almeida, que estudou na escola no período 

de 1987 a 1994. 

Em nossa metodologia recorremos ao método da História Oral 

(MONTENEGRO, 1992), utilizando-se de entrevistas semi-estruturadas como 

instrumento de coleta de dados. 

Nos valemos das fontes orais como prioritária em nossa coleta de dados, uma 

vez que houve dificuldades na coleta feita por meio de fontes documentais, pois a 

escola passou por duas transições e nessas transições houve a perda de documentos 

importantes para a História dessa escola, como nos releva uma de nossas 

entrevistadas, mas apesar de tudo conseguimos reunir uma razoável quantidade de 

fotografias além de outros documentos.  

Realizamos no total dez entrevistas sendo: três ex-discentes, duas ex-docentes, 

uma ex-diretora, duas ex-merendeiras, uma mãe de ex-discentes e um ex-morador. 

No que se refere aos fundamentos metodológicos, este trabalho se enquadra 

no rol das pesquisas de natureza qualitativa. Vale registrar que as pesquisas de 

natureza qualitativa também incluem dados quantitativos, uma vez que “os conceitos de 

quantidade e de qualidade não são totalmente dissociados” (GATTI, 2002, p.11). 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), os dados qualitativos são recolhidos em 

formas de palavras ou imagens e os instrumentos de coleta podem ser através de 

documentos e entrevistas cuja análise procuram aproximar ao máximo do seu original.  
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A História, segundo Le Goff (1994), faz-se com documentos escritos, quando 

eles existem, mas em sua inexistência não só pode como deve ser feita a partir de 

outros elementos que comprovem os fatos. Portanto, para Le Goff (1994), a palavra 

documento não se refere apenas a algo escrito, mas para ele se trata de um conceito 

mais amplo, onde essa palavra se refere ainda a imagens e ao som. 

Partindo desse pensamento de Le Goff (1994), foram analisadas, a título de 

instrumentos de coleta de dados, fotografias, registros escolares e transcrições de 

entrevistas. A dificuldade em encontrar documentos, como registramos anteriormente, 

nos fez escolher a entrevista como principal instrumento de coleta de dados.  

A entrevista foi feita a partir de um roteiro semiestruturado. Nesse tipo de 

entrevista deixamos a pessoa entrevistada falar livremente sobre o tema proposto não 

se prendendo a um roteiro prefixado (MINAYO, 2000). Para isso, optamos por utilizar 

um roteiro de entrevista, não como forma de nos prendermos àqueles pontos, mas 

apenas como forma de não nos perdermos dos objetivos estabelecidos na pesquisa.   

Ao término das entrevistas realizamos suas transcrições e entregamos cópias 

aos entrevistados para correções, supressões ou acréscimos em suas falas, quando 

necessário. Os entrevistados devolveram o material e após as modificações, foram 

entregues a eles novas cópias e quando autorizadas foram assinados os termos de 

consentimento livre e esclarecimento, que seguem em nossos apêndices. Após toda 

correção os dados foram analisados a partir das categorias que emergiram das falas 

dos entrevistados, observando a triangulação e em seguida, foram submetidos à 

análise temática como tratamento da informação. As entrevistas foram realizadas entre 

os dias 21 de janeiro de 2014 e 29 de novembro de 2014.  

Na intenção de conhecer dados preliminares sobre a História da escola 

realizamos a nossa primeira entrevista no dia 21 de janeiro de 2014, com o senhor 

Rivaldo Borba Ferreira, morador da Vila da Fábrica, atualmente pesquisador da História 

de Camaragibe. A entrevista foi realizada em sua residência localizada no Bairro da Vila 

da Fábrica, Camaragibe/PE. 

Chegamos ao Sr. Rivaldo Borba Ferreira, através de uma colega de trabalho, 

Srª. Graça Borba, que ao falarmos sobre o objeto desta pesquisa, a colega indicou o 

seu irmão como um dos sujeitos dessa pesquisa, nos passando o número de telefone 
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para um futuro contato. Ao entrarmos em contato com ele, explicamos sobre a pesquisa 

e ele gentilmente agendou uma entrevista nos recebendo em sua residência, na Vila da 

Fábrica. Em nosso primeiro contato pessoalmente, esclarecemos com mais detalhes 

sobre o interesse da pesquisa, mencionamos a instituição à qual a pesquisa está 

vinculada, os seus objetivos e justificamos sua escolha como sujeito de pesquisa.  

Essa entrevista foi fundamental para iniciarmos a pesquisa, pois o Sr. Rivaldo 

Ferreira, conhecido como Borba em sua comunidade, é um apaixonado pela História do 

seu bairro e por esse motivo decidiu pesquisar sobre a História de Camaragibe dando 

ênfase à Vila Operária, que segundo ele é a primeira Vila Operária da América Latina, 

informação que encontra respaldo nos escritos de Lemos (2012) e Melo Filho (2003). 

Foi também Sr. Rivaldo Ferreira, que indicou alguns dos nossos sujeitos de 

pesquisa. A transcrição integral dessa entrevista, consta no Apêndice C. Após essa 

entrevista, o caminho percorrido teve sequência com a revisão de literatura e coleta de 

dados mediante entrevista com os sujeitos mencionados anteriormente, além de fotos e 

documentos como ficha dezoito e boletim de notas.  

Nossa intenção inicial, além de analisar as fontes orais e os documentos 

citados, seria fazer a análise de outros documentos, tais como, atas de reuniões, 

cadernetas e documento da municipalização, porém ao falar com o Vice-Prefeito da 

cidade de Camaragibe, Sr. Bosco, sobre a escola, ele revelou que seria muito difícil 

encontrar documentos do período pesquisado e inclusive o documento de 

Municipalização, pois com a mudança de gestão, alguns documentos acabaram se 

perdendo. Mesmo sabendo desta dificuldade ele pediu para que nos comunicássemos 

com a senhora Marta na Câmara Municipal de Camaragibe, que ela iria nos ajudar no 

que fosse preciso. Além de Marta procuramos a Srª Aíza Arôxa e a diretora da escola 

para tentarmos esclarecer dúvidas e obter documentos para futuras análises, mas 

infelizmente não conseguimos documento oficial, entretanto, conseguimos depoimentos 

importantes nesses lugares. 

Quanto à dificuldade de encontrar documentos sobre a escola, Ferreira (2014), 

nos faz a seguinte revelação sobre a época em que trabalhava na Prefeitura de 

Camaragibe: 
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Eu trabalhei na prefeitura de Camaragibe de 1992 até 2004. Trabalhei 
doze anos lá e na época eu fotografava e lá na prefeitura eu juntei 4 
caixas de fotos, porque não tinha fotos da gestão anterior. Aí eu disse: 
guardem essas fotos, isso aí é parte da História! Não deu um ano, 
jogaram tudo fora, tudo! Eles não têm ideia do que significa História, aí 
não tem validade de nada e jogaram fora. É outra gestão, outro partido, 
é outro trabalho e aquilo não existe nada de validade e descartam aquilo 
ali, infelizmente (FERREIRA, 2014)2. 
 

Por isso, como mencionamos anteriormente, poucos documentos foram 

analisados; apenas boletins, ficha dezoito e fotos. Para isto contamos com os arquivos 

pessoais de alguns sujeitos da pesquisa de forma que utilizamos, algumas fotos 

cedidas pela ex-diretora Francisca Pamplona e boletins com notas cedidos pelas ex-

discentes Raquele Mendes Lira e Rosane Carla Mendes Lira Almeida. 

Além desse material, a Gerência Regional de Educação Metropolitana Sul 

(GRE Metro-Sul) forneceu Atas de resultados finais de rendimento escolar, referente 

aos anos letivos de 1987, 1988, 1989 as quais se encontram no arquivo morto desta 

regional no setor de escolas extintas. Também utilizamos esse material como fonte 

documental em nossa investigação. Essas atas cedidas pela GRE foram importantes 

para nos ajudar a identificar o ano da primeira transição, uma vez que os entrevistados 

não sabiam precisar datas das transições e das mudanças de nomes. No caso da 

segunda transição, a própria Escola José Collier, que hoje pertence a Prefeitura 

Municipal de Camaragibe, não possui documentos que comprovem o ano de sua 

Municipalização, sendo esta informação encontrada no quadro de aviso da escola. 

Em função dos poucos materiais que conseguimos nos valemos das fontes 

orais como prioritária em nossa coleta de dados. 

No intuito de encontrar fontes orais para nossa pesquisa, consultamos o Sr. 

Rivaldo Ferreira e ele nos indicou a ex-diretora da Escola José Collier, Irmã Tereza, que 

foi a gestora da Escola José Collier no período do nosso recorte temporal. 

Esta diretora participou dos dois períodos de transição pelos quais a escola 

passou, sendo o primeiro período Administrada pela CIPER até 1988, passando a ser 

administrada pela Braspérola até o ano de 1997, onde ocorreu o processo de 

municipalização, e até os dias atuais, é administrada pela Prefeitura de Camaragibe. 

                                                 
2
 Entrevista com o Senhor Rivaldo Borba, conforme apêndice C. 
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Além da Irmã Tereza, que foi indicada pelo Sr. Rivaldo Ferreira, outras duas 

professoras foram indicadas por ele e confirmadas pala ex-discente e também 

entrevistada Mônica Nascimento da Silva. Foram ela: as professoras Arlete Nascimento 

e Narcélia Mesquita, ex-docentes da Escola José Collier no período pesquisado. 

A professora Arlete Nascimento da Silva foi entrevistada no dia 07de março de 

2014, no EREM Deputado Oscar Carneiro, que é o seu local de trabalho, localizado no 

bairro da Vila da Fábrica, Camaragibe/PE. 

Repetimos o mesmo processo inicial sobre os dados desta pesquisa, que 

havíamos feito com o Senhor Rivaldo Ferreira. Ao convidá-la a participar da entrevista, 

tivemos resposta afirmativa e logo agendamos. Apesar de ter sido desmarcada 

algumas vezes, a entrevista foi realizada na própria escola onde trabalha. Na entrevista, 

a professora Arlete confirmou o que o senhor Borba havia falado em sua entrevista, que 

a Irmã Tereza é uma das principais personagens da História da Escola, no período da 

pesquisa.  

Convidamos a ex-discente, Mônica Nascimento da Silva para ser uma das 

nossas entrevistadas. Foi realizado o mesmo procedimento do convite atribuído ao 

senhor Rivaldo Borba e a professora Arlete. A ex-discente prontamente aceitou o 

convite e foi entrevistada em sua residência, localizada no Bairro Novo, Centro de 

Camaragibe-PE no dia 08 de maio de 2014. 

Em entrevista, o Senhor Rivaldo Borba e a professora Arlete citaram duas 

merendeiras que haviam trabalhado na Escola José Collier durante todo o período da 

administração da Braspérola.  Foram elas: as Senhoras Terezinha e Rosinha. A 

professora Arlete nos passou o número de telefone das duas ex-merendeiras para 

entrarmos em contato. A Sr.ª Terezinha Jesus Oliveira Andrade, foi entrevistada em sua 

residência na Vila da Fábrica, Camaragibe/PE, no dia 01 de junho de 2014. Também 

entramos em contato com a ex-merendeira, a Sr.ª Rosa Maria Oliveira Melo. Ela foi 

entrevistada na EREM Deputado Oscar Carneiro, localizada na Vila da Fábrica, 

Camaragibe/PE.  Ambas ficaram felizes ao relembrarem toda trajetória naquela escola 

a qual haviam trabalhado e se dedicado durante todo o período pesquisado. 

No dia 02 de outubro de 2014 foi realizada a entrevista com a Prof.ª Narcélia 

Pereira Mesquita, na  EREM Deputado Oscar Carneiro, Vila da Fábrica, 
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Camaragibe/PE. Esta professora foi indicada pelo Senhor Borba e ex-discente Mônica 

Nascimento e citada na entrevista da professora Arlete Nascimento. A professora Arlete 

Nascimento da Silva foi entrevistada no dia 07de março de 2014, na EREM Deputado 

Oscar Carneiro, que é o seu local de trabalho, localizada no bairro da Vila da Fábrica, 

Camaragibe/PE. Ao convidá-la a participar da entrevista, ela prontamente confirmou 

sua participação e logo agendamos e a entrevistamos. Nessa entrevista, a professora 

Narcélia também confirmou a informação de que a ex-diretora Irmã Tereza é uma das 

principais personagens da História da Escola, no período da pesquisa. 

Apesar de todos os entrevistados terem confirmado sobre a importância da ex-

diretora Irmã Tereza para a Hstória da Escola José Collier, não conseguimos com 

nenhum desses o contato ou alguma informação, que nos levássemos ao seu encontro. 

A única informação que conseguimos foi que as irmãs da Sagrada Família, 

provavelmente teriam informações sobre ela. Iniciamos a procura pela Irmã Tereza 

desde 2013, após entrevista com o senhor Borba. Fomos, inicialmente, à casa das 

Irmãs da Congregação da Sagrada Família, pois a Irmã Tereza foi religiosa dessa 

congregação. Lá falamos com Irmã Théreze e explicamos sobre a pesquisa e do 

quanto seria importante a sua participação. A religiosa nos informou que há anos ela 

não pertencia à Congregação. Nesse dia as únicas e importantes informações que 

conseguimos foi que o nome Tereza era o nome ao qual ela tinha enquanto religiosa, 

mas na verdade seu nome de batismo é Francisca Pamplona e a outra informação foi 

que ela estaria morando no município de Campina Grande, no estado da Paraíba. 

Nesse dia, Irmã Théreze cedeu um manuscrito que fala sobre a chegada das Irmãs da 

Sagrada família ao Brasil. 

Partimos à Campina Grande em Janeiro de 2014, na tentativa de encontrar a 

ex-diretora da escola. Tivemos a ajuda do Padre Dagnaldo Alexandre SCJ, que é um 

amigo pároco da Igreja de São José, localizada em Campina Grande-PB. Infelizmente 

não conseguimos encontrá-la, pois a única informação que tínhamos a seu respeito era 

o seu nome. Depois de várias tentativas em encontrar seu contato, a professora Arlete, 

que foi uma das nossas entrevistadas, soube de uma grande amiga de irmã Tereza 

chamada Sr.ª Alaídes, que mora no bairro da Vila da Fábrica, em Camaragibe/PE em 

uma casa próxima a escola de seu atual trabalho. Arlete ficou sabendo que a ex-
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gestora costuma ir à sua casa ao menos uma vez por ano. Fomos à casa da Sr.ª 

Alaídes ela nos recebeu com muita alegria e nos confirmou a informação que havíamos 

recebido anteriormente, que a Francisca Pamplona (Irmã Tereza) estava realmente 

morando em Campina Grande e finalmente conseguimos o contato da ex-diretora no 

final do mês de setembro de 2014. Ligamos no mesmo dia e realizamos o mesmo 

procedimento utilizado nos primeiros contatos dos entrevistados anteriores. 

Quando convidada a participar da pesquisa, a ex-diretora prontamente aceitou 

o convite e finalmente marcamos para realizar a entrevista em sua casa, localizada no 

Bairro de Santa Cruz, Campina Grande/PB, no dia quatro de outubro de 2014. 

Voltamos à Campina Grande nos dias 15 e 16 de novembro para fazer modificações, 

releitura e por fim assinatura do termo de consentimento livre e esclarecimento. 

Inicialmente, havíamos convidado duas ex-discentes e uma ex-secretária para 

fazer parte nossa pesquisa, mas infelizmente no processo da entrevista não foram 

confirmadas suas participações e convidamos mais uma ex-aluna, que também não 

confirmou participação na pesquisa. 

Em conversa com uma amiga, sobre a dificuldade de conseguir entrevista com 

as ex-discentes da escola, ela nos lembrou que Raquele Mendes Lira, uma amiga que 

havia feito parte de um Grupo de Oração da Igreja Católica a qual havia participado há 

alguns anos, tinha estudado na escola exatamente no período da pesquisa e não só ela 

como sua irmã Rosane Carla Mendes Lira Almeida e sua mãe Maria José Mendes Lira 

que com certeza também poderiam nos ajudar. Essa amiga nos passou o contato e ao 

convidá-la a participar da pesquisa, imediatamente aceitou e confirmou que sua irmã e 

sua mãe também participariam. As três foram entrevistadas na residência da Sr.ª Maria 

José Mendes, localizada no Bairro Novo, Camaragibe/PE. A Sr.ª Raquele Mendes de 

Lira foi entrevistada no dia 09 de novembro de 2014, mesmo dia da entrevista da sua 

mãe Srª Maria José Mendes de Lira.  A entrevista com a Sr.ª Rosane Carla Mendes de 

Lira Almeida foi realizada no dia 29 de novembro de 2014. 

Nossa intenção com as entrevistas foi de registrar através dos relatos e dos 

documentos apresentados a História e Memória da Escola José Collier e caracterizar a 

escola no período de 1988 a 1997. 
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Na leitura e releituras das entrevistas identificamos os temas que apareceram 

com mais frequência nas falas dos entrevistados. Separamos os temas em uma tabela 

e os agrupamos em categorias e subcategorias. Dessa maneira foi feita a análise de 

conteúdo que Bardin (1977) a define como sendo  

 

“Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens” (BARDIN, 
1977). 

 
Neste conjunto de técnicas atentamos para a pré-análise, a exploração do 

material, o recorte (escolha de unidades de registro); as regras de contagem; a escolha 

de categorias e a interpretação dos dados. 

Na pré-análise, procuramos organizar o material que constituiu o corpus da 

pesquisa, que em nosso caso particular corresponde às entrevistas que foram 

transcritas e incorporadas na íntegra neste memorial, sendo bastante úteis na 

formulação das questões norteadoras da pesquisa. Durante a transcrição das 

entrevistas, com exaustividade, atentamo-nos aos detalhes no sentido de não omitir 

nenhum dado fornecido pelos entrevistados. Neste momento, procuramos identificar os 

diferentes temas utilizando lápis de cores diferentes. 

Em seguida organizamos os temas em diferentes grupos, respeitadas as 

aproximações entre eles, registrando a ocorrência de cada um deles no total das 

entrevistas e a frequência com eles apareceram. A partir daí surgiram as categorias e 

subcategorias de análise, as quais foram conceituadas com fundamentos teóricos que 

as sustentam. 

No total foram agrupadas três categorias conforme seguem: 

Primeira Categoria: O Caráter Confessional. Nessa categoria de análise 

observamos a influência religiosa na educação dos discentes da Escola José Collier, 

pois a vertente religiosa ainda estava muito presente na escola. 

Segunda Categoria: Os estabelecidos e os outsiders. Esta categoria apareceu 

em nossa investigação, quando percebemos a relação de poder entre os antigos e 
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novos sujeitos na escola. Aqui, Elias (2000), ofereceu aporte teórico para as discussões 

em sua obra Os Estabelecidos e os Outsiders.  

Terceira Categoria: A Vigilância à ordem estabelecida. Nessa categoria está 

presente a discussão sobre a direção do olhar voltada às diferentes formas de rigidez 

disciplinar e punição manifestadas no interior da escola. Os fundamentos teóricos 

aparecem em Elias (1994), para nos auxiliar a partir de suas contribuições no Processo 

Civilizador. 

A partir dessas categorias de análise chegamos às suas respectivas 

subcategorias que estão detalhadas no capítulo IV. 

Tendo sido apresentada a metodologia aplicada nesta pesquisa, vale dizer que 

este trabalho está estruturado em cinco capítulos, nos quais se incluem este capítulo 

introdutório. 

No segundo capítulo, contamos um pouco da História do município de 

Camaragibe/PE, o seu crescimento com a chegada da Fábrica de tecidos e a Vila 

Operária, enfatizando a educação e o seu contexto no marco temporal 1988-1997. 

Sobreleva dizer que a História e a memória da Escola José Collier, está 

intimamente relacionada com a História do município de Camaragibe/PE, foi 

imprescindível contar um pouco desta História para que se compreendesse todo o 

acontecimento vivido no período estudado, ou seja a memória da escola. Saber que 

Camaragibe é esse, o que a História nos revela sobre o município, conhecer um pouco 

sobre a Companhia Industrial Pernambucana/CIPER e a Vila Operária, e situar a 

educação em Camaragibe no contexto nacional da década de 1988 a 1997, foram os 

tópicos que completaram a abordagem neste capítulo. 

No terceiro capítulo falamos sobre a nossa primeira categoria de análise, que é 

o caráter confessional marcado pela influência religiosa das irmãs da sagrada família. 

Os tópicos abordados neste capítulo correspondem ao legado das Irmãs da Sagrada 

Família, a oração diária e outras formas de manifestação da fé católica. 

No quarto capítulo falamos sobre a segunda e terceira categoria de análise: os 

estabelecidos e os outsiders e a rigidez disciplinar respectivamente. 

A segunda categoria, que trata dos estabelecidos e os outsiders apresenta 

tópicos que abordam a questão dos antigos e novos atores numa relação de poder e o 
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período de transição em que a escola deixa de ser uma propriedade da fábrica e passa 

a ser municipalizada. 

A terceira categoria, diz respeito à rigidez disciplinar, manifestada na forma do 

uso do fardamento escolar, da proibição de retirar as frutas, da atenção ao horário, do 

devido respeito aos colegas e superiores e a punição, manifestada na forma de castigo, 

a suspensão e a transferência. 

No quinto capítulo, tecemos algumas considerações finais em tornos dos 

resultados advindos da pesquisa.  

Com base nessa estrutura desenvolvemos nossa dissertação, cujos resultados 

apareceram neste memorial conforme seguem. 
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2 - O MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE: HISTÓRIA E EDUCAÇÃO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 1- Lantana-camará, flor que deu origem ao nome do município de Camaragibe/PE. 
Fonte: Andrade (2006). 
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Neste capítulo temos o intuito de discorrer sobre o Município de Camaragibe, 

pois não podemos dissociar a história do município da educação no município, em 

particular a história da Escola José Collier. Portanto, buscaremos de início apresentar 

sua população, localização e um pouco da história de Camaragibe, antes mesmo de 

sua emancipação, na expectativa de que isso facilitará a compreensão da origem da 

Escola José Collier, nosso objeto de estudo, a que demandas essa escola veio atender 

e principalmente entendermos como essa escola se configura num importante campo 

de investigação em favor da história das instituições escolares no Brasil, e em particular 

no Estado de Pernambuco. 

 

2.1 - QUE CAMARAGIBE É ESSE? 
  
Camaragibe é um município localizado na Região Metropolitana da Cidade do 

Recife no Estado de Pernambuco. Era distrito de São Lourenço da Mata, quando a Lei 

Estadual n.º 4.988 de 1963, elevou Camaragibe a Município, desmembrando-se assim 

pela primeira vez (Pernambuco, Lei nº 4.988, 1963). 

Mas em 1964, o mandato de segurança n.º 59.906 fez com que Camaragibe 

voltasse a ser distrito de São Lourenço da Mata (IBGE, 2014). Entretanto, seguindo 

uma nova regulamentação, volta a se desmembrar pela segunda vez no dia 14 de maio 

de 1982, por meio da Lei Estadual n° 8.951, onde teve o território desmembrado 

passando a categoria de cidade (PERNAMBUCO, Lei nº 8.951, 1982). 

A figura 1, apresenta as cidades que fazem parte a Região Metropolitana do 

Recife, onde destacamos o Município de São Lourenço da Mata com a cor verde. Nele 

observamos o Município de Camaragibe como distrito de Lourenço da Mata. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
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Figura 1 - Mapa de localização da Região metropolitana do 
Recife com destaque no município de São Lourenço 

da Mata. 

Fonte: Rodrigo dos Santos Morais (2015)
3
 

 

O município de Camaragibe está situado acerca de 10 km (dez quilômetros) da 

cidade do Recife e possui extensão de 55 km² (cinquenta e cinco quilômetros 

quadrados), o que representa um percentual aproximado de 2% do território 

metropolitano (ANDRADE, 2006). 

Segundo dados do IBGE de 1991, o mais próximo do nosso marco temporal, a 

população total de Camaragibe era de 101.927 habitantes. 

 
2.2- O QUE A HISTÓRIA NOS REVELA SOBRE O MUNICÍPIO? 

 
Para construção desse referencial teórico acerca da história do município de 

Camaragibe, valemo-nos da pesquisa realizada por Andrade (2006) pela valiosa 

                                                 
3
 Mapa de localização da Região metropolitana do Recife com destaque no município de São Lourenço                                              

da Mata, elaborado por Rodrigo do Santos Morais, no dia 05de março de 2015.  
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contribuição que ela traz para a compreensão sobre esse tema. De acordo com ela, as 

terras onde hoje se localiza o município de Camaragibe eram povoadas por índios até a 

chegada dos portugueses em meados do século XVI. A própria etimologia do termo 

“Camaragibe” encontra origem no vocábulo indígena Camará-Gype (Rio Câmara), em 

referência a Lantana-camará, uma planta abundante na região e que recebe o nome 

popular de “chumbinho” (ANDRADE, 2006; LEMOS, 2012). 

Ainda segundo Andrade (2006), nessa terra havia a exploração do Pau-Brasil, 

primeiramente, e depois a cana de açúcar, tendo surgida a cidade a partir dos antigos 

engenhos, como o Engenho Camaragibe mencionado bastante na história que marca o 

período inicial da colonização em Pernambuco. A figura 3 mostra a antiga Casa Grande 

do Engenho Camaragibe: 

 

Figura 2: Casa Grande do Engenho Camaragibe-PE, no século XIX. 

 
Fonte: ANDRADE, 2006. 

 
Importante foi observar na pesquisa de Andrade (2006) o mapa da Cidade do 

Recife (1870), destacando os Antigos Engenhos que eram muitos e dentre eles o 

Engenho Camaragibe (indicado pela seta), conforme mostra a figura 3 a seguir: 
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Figura 3: Mapa da cidade do Recife, 1870. Visualização do Engenho 

Camaragibe 

 

 
Fonte: Andrade (2006). 

  
A pesquisa realizada por Andrade (2006), traz uma importante reflexão sobre a 

história das terras onde hoje está localizado o Município de Camaragibe, revelando-nos 

que essas terras foram doadas por Duarte Coelho, para os cristãos-novos, entre eles 

Diogo Fernandes e Pedro Álvares Madeiras, os quais figuravam como os pioneiros da 

Indústria açucareira e haviam sofrido o processo da Inquisição em Portugal. Em 1542 

esses cristãos-novos instalaram o Engenho Camaragibe onde eram realizadas, 

inclusive, celebrações judaicas como Iom Kipur e a Festa das Cabanas. 

Ainda segundo Andrade (2006), durante a invasão Holandesa a São Lourenço 

da Mata/PE, João Fernandes Vieira acampou a 16 de junho de 1645 com 130 soldados 

no engenho dirigindo-se em seguida à mata do Borralho (Aldeia de Camaragibe), 
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período em que o Engenho teria sido roubado, saqueado e queimado entrando 

provavelmente, nesse período, em decadência encerrando suas atividades, tendo como 

o último proprietário, o Visconde de Camaragibe, Dr. Pedro Francisco de Paula 

Cavalcanti Albuquerque. A construção da fábrica de tecidos de Camaragibe se deu a 

partir da venda do Engenho à Companhia Industrial Pernambucana-CIPER em 1895. 

Diante desse contexto percebemos a presença dos cristãos-novos na ocupação 

do Engenho Camaragibe, e das celebrações judaicas – um prenúncio da influência 

religiosa na formação do cidadão camaragibense - e também como se deu o processo 

de decadência do Engenho e a sua venda para a CIPER.  

A CIPER se instalou no município construindo a Vila Operária atendendo à 

“demanda por moradias para abrigar os operários e o comércio levando à criação, de 

acordo com dados da prefeitura, de uma das primeiras Vilas Operárias do Brasil” 

(ANDRADE, 2006, p. 109), que para Melo Filho (2003) e Lemos (2012), trata-se da 

primeira Vila Operária da América Latina. É nessa vila onde está localizada a Escola 

José Collier a qual é o objeto de nossa pesquisa. 

 
2.3– A COMPANHIA INDUSTRIAL PERNAMBUCANA (CIPER) E A VILA OPERÁRIA 
 

Fotografia 02: Fábrica da CIPER 

 
Fonte: Manguezais (2014). 
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A Companhia Industrial Pernambucana - CIPER possuía duas fábricas: a 

Fábrica de Tecidos, localizada em Camaragibe e a Usina de Açúcar de Goiana, 

localizada no Município de Goiana, Pernambuco. Um dos seus fundadores e diretores 

foi o Sr. Carlos Alberto de Menezes, um engenheiro que, segundo Lemos (2012), era 

cristão, empresário e católico praticante. Recebeu o convite de um amigo, Pereira 

Carneiro, que era dono da CIPER, para ser diretor da Fábrica de Tecidos em 

Camaragibe. Ele aceitou o convite, mas pediu para que o seu amigo, proprietário da 

CIPER, incluísse um parágrafo nos estatutos da empresa que garantisse um tratamento 

mais cristão para os operários (o Sr. Menezes seguia a encíclica, Rerum Novarum, 

escrita pelo Santo padre o Papa Leão XIII). O parágrafo desse estatuto se encontra nos 

seguintes termos: 

 

Manter em todas as suas fábricas uma organização de trabalho fundada 
no espírito da associação e que se tenha em vista, melhorar a situação 
do operário, promovendo o seu aperfeiçoamento, não só em aptidão 
técnica e profissional como em moralidade, auxiliando seu pessoal na 
fundação e manutenção das escolas, hospitais, instituições de 
beneficência, e auxílio mútuo, instrução, divertimento etc. e quaisquer 
instituições em que o operário possa elevar-se moral e intelectualmente, 
e atender de modo regular e eficaz à educação de seus filhos. (LEMOS, 
2012, p. 54 e 55) 

 

Lemos (2012), traz na orelha de sua obra o fato de que o Sr. Menezes “pensou 

em tudo, criou um modelo de harmonia entre o capital e trabalho e mostrou que a 

máquina não é superior ao homem, o bem-estar de seus operários estavam em 

primeiro plano”. Para isso foi criada a Vila Operária nas proximidades da fábrica, onde 

os moradores eram os próprios operários da Companhia Industrial Pernambucana. 

A CIPER foi fundada a 23 de janeiro de 1891. Inicialmente, foi construída uma 

olaria onde tinha capacidade de fabricar 18 mil tijolos por hora. 
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Fotografia 3: Chaminé da antiga olaria. 

 
Fonte: Manguezais (2014). 

 

Dessa olaria foram construídos os tijolos para a construção da Fábrica e de 

toda a Vila Operária, inclusive da escola, por isso essa chaminé tornou-se símbolo 

importante para os moradores do bairro. Segundo Ferreira (2014), enquanto a fábrica 

de tecidos era construída, as casas, a escola e toda a Vila operária também eram 

construídas pelos próprios operários. Ele nos conta que: 

 
Ao todo são 155 residências e dessas 155 residências todas aqui [...] na 
Vila tinha uma estrutura muito bem feita porque tanto tinha água como 
tinha esgoto, que para a época em que a fábrica iniciou as atividades foi 
uma visão de Carlos Alberto muito além das necessidades, porque era 
tudo com muita dificuldade [...] aquele período de adaptação era muito 
difícil e a fábrica estava com o pensamento do fundador muito além da 
época em que aconteceu as coisas (FERREIRA, 2014). 
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Fotografia 4: Casa da Vila da Fábrica4. 

 
Fonte: Manguezais (2014). 

 

Foram construídos na Vila, além das 155 residências, um armazém, que 

funcionava como centro de compras, e abrigava açougue e padaria, ainda foram 

construídas a casa das irmãs, dos padres, uma Igreja, a escola e o Açude de São 

Bento, conhecido popularmente por “Balde”. Tudo isso foi feito com o objetivo de 

atender as necessidades dos operários da Fábrica de Tecidos. 

A Vila foi construída entre os anos de 1891 e 1895 e nessa época, localizava-se 

no Município de São Lourenço da Mata, pois Camaragibe, nesse período, ainda era 

distrito de São Lourenço da Mata. Com a Emancipação de Camaragibe no ano de 

1982, a Vila Operária tornou-se um Bairro do município de Camaragibe chamando-se 

Vila da Fábrica. Na figura 4, a seguir, é possível localizar a Vila da Fábrica (indicada na 

seta vermelha) no mapa do município de Camaragibe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 Casa da Vila da Fábrica, com estrutura original, feita os tijolos da olaria da fábrica.  
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Figura 4- Mapa das localidades do município de Camaragibe-PE 

 
Fonte: Andrade (2006). 

 

O grande idealizador da Vila Operária, o Senhor Carlos Alberto de Menezes 

morreu em 1904 e com a sua morte o engenheiro Pierre Collier assumiu a diretoria da 

fábrica de tecidos. Pierre Collier foi trazido da França pelo próprio Sr. Carlos Alberto de 

Menezes para trabalhar como técnico da fábrica de tecidos. Chegando aqui, Peirre 

Collier casou-se com sua filha mais velha e foi um dos motivos de ter assumido a 

Diretoria da Fábrica. Segundo Lemos (2012), o filho de Pierre Collier, o Sr. Camilo 

Collier, assumiu a Presidência da CIPER, e por volta do ano de 1950, a convite do 
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então Diretor Presidente Camilo Collier, o Sr. Antônio Carlos de Menezes, seu primo, 

assumiu a direção e a presidência da fábrica (LEMOS, 2012). 

Na década de 80, as fábricas têxteis em Pernambuco e no Brasil, passavam por 

uma grande crise e várias acabaram fechando suas portas.  A CIPER também passou 

por um momento de grande crise. Segundo Lemos (2012), para não ver o sonho do Sr. 

Carlos Alberto de Menezes acabando, o Sr. Antônio Carlos de Menezes, que já 

apresentava sinais de cansaço físico e mental, recorreu a Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) na esperança de conseguir modificar àquela 

situação, mas não adiantou o seu esforço. A crise aumentava cada vez mais, mas por 

ver que nada conseguia fazer para melhorar àquela situação, suicidou-se no dia 10 de 

maio de 1983. Preocupado com a situação dos operários da CIPER, antes de morrer, o 

Sr. Antônio Carlos de Menezes deixou uma carta que se dirigia aos governantes 

dizendo: “Peço encarecidamente às autoridades do meu país que não permitam que os 

operários e funcionários dessa empresa passem por privações”. (LEMOS, 2012, p. 195)  

Esse apelo foi lembrado na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco 

pela Deputada Leila Abreu como informa a ata de reunião do dia 14 de março de 1984, 

que segue abaixo: 

 
No caso da CIPER, onde nós tivemos a tragédia do suicídio de Antônio 
Menezes, e, logo após um apelo à sociedade para que a indústria têxtil 
em nosso Estado, não sofresse tamanhas dificuldades, nem fechasse 
suas portas, já que é o setor básico, aqui, em PE (ALEPE, 1984, p.14). 

 

Após a morte do Sr. Antônio Carlos de Menezes, assume então a direção da 

fábrica o senhor José Collier, que depois de várias tentativas sem sucesso, conseguiu 

convencer aos herdeiros, que a fábrica precisava ser vendida, pois não havia mais o 

que fazer. A Fábrica CIPER foi vendida à Braspérola em 1987, para que fossem 

garantidas suas obrigações com os operários, como queria o Sr. Antônio Carlos 

Menezes. 

Todo esse contexto sobre a cidade de Camaragibe e a fábrica de tecidos foi 

necessário para entendermos um pouco sobre a história da Escola José Collier, sua 

origem e suas transições. 
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A Braspérola também assumiu administração da escola, que nesse período, 

chamava-se Escola da CIPER e passou a se chamar Escola da Braspérola. “[...] 1989 a 

Escola da CIPER passou para Escola da Braspérola” (MESQUITA, 2014). Cordeiro 

(2014), também recorda este período: “A escola era conhecida nessa época como 

“Escola das Irmãs”. Com a falência da CIPER, a Braspérola comprou a Fábrica e a 

escola passou a se chamar Escola da Braspérola” (MESQUITA, 2014). 

Ainda segundo Mesquita (2014), Silva (2014a) e Ferreira (2014), a pedido da 

direção da Fábrica que havia sentido a necessidade de colocar outro nome para a 

escola, a equipe gestora junto com os professores, decidiram homenagear o último 

diretor da CIPER e bem-feitor da escola no tempos das crises. Assim, a escola passou 

a se chamar Escola José Collier, pois afirmam, que o Senhor José Collier nunca deixou 

desamparada aquela instituição que havia sido idealizada pelo seu fundador. Sobre 

isso Silva (2014a), relembra: 

 
O nome da escola mudou de Braspérola para José Collier, para 
Homenagear Seu José Collier, porque ele era o Presidente da empresa 
e era da família Lilia Collier que era muito voltada para educação e ele 
foi uma pessoa que trabalhou muito para que não deixasse a escola 
cair. [...] Então ele lutou muito e sempre apoiou muito a escola, mesmo 
com toda a crise, nesta questão se fica ou se não fica (SILVA, 2014a). 

 

Apesar de conseguir respirar depois de tantos anos com a crise que se 

instalava naquele lugar, a Braspérola passou por nova crise e quando decidiu encerrar 

suas atividades, precisou pagar indenizações aos seus funcionários que ganharam 

causa na justiça, que segundo Lemos (2012), os débitos trabalhistas atingiram o valor 

de R$ 8.000.000,00, o que levou o juiz a decretar leilão do Parque Industrial. 

Segundo Silva (2014a), a direção da fábrica fez um acordo com a Prefeitura de 

Camaragibe, em que a fábrica passaria a escola para a administração da Prefeitura 

como forma de abatimento em suas dívidas tributárias. A Prefeitura de Camaragibe 

aceitou o acordo e a Escola José Collier, foi municipalizada no ano de 1997, tornando-

se Escola Municipal José Collier. 
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2.4 - A EDUCAÇÃO EM CAMARAGIBE NA DÉCADA DE 1988 A 1997 - REFLEXO DA 
EDUCAÇÃO NACIONAL. 
 

Nesta seção trazemos para o debate a educação brasileira no período de 1988 

a 1997, com o olhar voltado para a legislação educacional do período, especificamente 

a Lei 5.692/71, a Constituição Federal de 1988, e a Lei 9.394/96, para mostrar o cenário 

educacional em que o município de Camaragibe se encontrava na época. 

Não se trata de desenvolver estudos específicos sobre a educação no 

município, uma vez que, a escola que representa o lócus de nossa pesquisa não é uma 

instituição oficial do município, mas sim, uma escola particular pertencente a uma 

fábrica, embora estivesse sujeita ao crivo da Lei. 

A educação no Brasil entre os anos de 1988 a 1997 foi marcada pelas 

mudanças na legislação. No período que vai de 1971 a 1996, estava em vigor a Lei nº 

5.692/71, que fixa as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus. 

De acordo com a lei 5.692/71, o ensino de 1º grau, com duração de oito anos 

letivos, é destinado à formação da criança com idade mínima de 7 anos e do pré-

adolescente até 14 anos (BRASIL, 1971). No artigo 1º, deste dispositivo legal, está 

assegurado que 

 
O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao 
educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 
potencialidades como elemento de auto-realização, qualificação para o 
trabalho e preparo par o exercício consciente da cidadania (BRASIL, Lei 
nº 5.692, 1971) 
 

Sobreleva dizer que esta lei determina a obrigatoriedade da inclusão da 

disciplina de Educação Moral e Cívica nos estabelecimentos de 1º e 2º graus, além de 

estabelecer o ensino religioso como facultativo nos estabelecimentos oficiais de 1º e 2º 

graus. No que concerne à obrigatoriedade da disciplina Educação Moral e Cívica, vale a 

pena destacar que  

 
A Reforma do ensino de 1º e 2º graus, que deu origem à Lei nº. 
5.692/71, tinha sua razão de ser, de acordo com o Estado militar, no 
momento de desenvolvimento econômico vivido pelo país. Era 
necessário formar profissionais capazes de atender à demanda do 
mercado dentro do ideal de democracia imposto pelo Estado, ou seja, 
dentro do exercício democrático controlado pelo governo, posto que 
emana dele, e proporcionado pela livre competitividade. Assim, deveria 



45 

 

ser a cidadania aprendida e praticada pelos brasileiros: centralizada no 
Estado e por ele vigiada (ABREU e INACIO FILHO, 2006, p. 125). 

 

Assim, é possível perceber um pouco do contexto da época onde o Estado 

militar imponha um modelo de educação baseado na doutrina disciplinar para 

manutenção de uma ordem por ele estabelecida. A Educação Moral e Cívica enquanto 

disciplina foi aos poucos perdendo forças em função da insatisfação e mobilização 

estudantil, até que desapareceu na Lei de Diretrizes e Bases que lhe sucedeu (Lei 

9394/96. 

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, a qual passou a ser 

conhecida como Constituição Cidadã, ficou reservada, no Capítulo III, uma seção 

(Seção I) para tratar exclusivamente da educação. 

Destacamos que ali está assegurada a educação como direito de todos e dever 

do Estado e da família, nos seguintes termos: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

 

Outros dois destaques que vale salientar na carta magna é que o ensino 

religioso também aparece como facultativo, constituindo-se enquanto disciplina nos 

horários normais das escolas públicas e apenas no âmbito do ensino fundamental, 

conforme previsão contida no § 1º do artigo 210, e que o ensino fundamental e pré-

escolar, deve ser prioridade nos municípios, conforme dispõe o § 2º do artigo 211 

(BRASIL, 1988). 

O apontamento desses dispositivos legais em torno da educação brasileira no 

nosso marco temporal que se inicia em 1988, vem para destacar o direito de todos e 

dever do estado e da família com relação à educação, visando o desenvolvimento da 

pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, com a previsibilidade 

da oferta do ensino religioso como facultativo para as escolas públicas no ensino 

fundamental e a obrigatoriedade da oferta da disciplina Moral e Cívica nos 

estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus. 
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Próximo do limite de marco temporal estabelecido para esta pesquisa, em 

função do Estado democrático de direito (não mais preso às amarras do regime militar), 

a nova legislação educacional foi promulgada aos 20 de dezembro de 1996. A Lei nº 

9.394/96, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, cujo Artigo 1º está 

dito que “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” 

(BRASIL, 1996). 

Este texto da lei, nos remete ao pensamento de Brandão (1995) quando ele nos 

ensina que a educação, de um modo geral, não acontece apenas nos limites dos muros 

da escola, e também que não é o professor o único agente da prática educativa. 

Em meio aos avanços como a valorização do profissional da educação escolar 

e a gestão democrática do ensino público (dimensões que ainda nos dias de hoje 

precisam se concretizar), a nova legislação educacional brasileira se despede do tom 

impositivo dado pelo regime militar da lei anterior e inaugura novo cenário para a 

educação no Brasil marcado pela presença de um Estado Neoliberal, com a mínima 

responsabilidade do Estado principalmente com a política de educação, que passa a 

ser de interesse da ordem econômica, cujo contexto registra a presença do Banco 

Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI). 

Diante deste cenário, vale à pena refletir sobre a educação no município de 

Camaragibe no marco temporal estudado (1988 a 1997). 

Entre os anos de 1989 a 1992, o município era governado pelo Prefeito Dr. 

Arnaldo Guerra. Segundo Lemos (2012), neste período o município contava com 21 

escolas municipais, tendo sido construídos os prédios das Escolas Maria Lúcia 

Gonçalves Guerra (antiga Rainha dos Anjos), Aldo Ferreira Castelo Branco (antiga 

Santa Mônica), Manoel Chaves da Costa, Marcelo José Correia de Araújo e a creche 

Maria Alice Gonçalves Guerra. 

Em 1991, os dados indicam 5.237 discentes matriculados, com evasão de 881 

discentes e 6.707 discentes matriculados no ano seguinte, com evasão de 1.371 

discentes (LEMOS, 2012). Estes dados indicam um percentual de evasão da ordem de 

16,82% em 1991, passando para 20,44% em 1992, o que corresponde a um aumento 



47 

 

de 3,61% na evasão escolar, exigindo do poder público ações efetivas de combate em 

todo o município. 

Com a mudança de gestão no município, sai o Dr. Arnaldo Guerra e entra o Dr. 

João Lemos, para governar no período que vai de 1993 a 1996. Neste período, houve 

aumento no número de escolas que passou de 21 para 24, e acréscimo no número de 

matrículas com registro de 6.990 discentes em 1993, 7.112 em 1994, 6.406 em 1995, e 

8.513 em 1996, com diminuição no índice de evasão que passou de 20,44% no final do 

governo anterior (1992), para 14,81% no final deste governo (1996), cujos números são 

os seguintes: 1.115 (1993), 1.024 (1994), 936 (1995) e 1.261, (1996). (LEMOS, 2012). 

Ainda de acordo com Lemos (2012), com o fim da gestão do Dr. João Lemos, 

inicia-se a gestão do Dr. Paulo Roberto de Santana (1997 a 2000), reeleito para novo 

mandato (2001 a 2004). O número de discentes matriculados no primeiro ano deste 

prefeito somou o quantitativo de 8.947 discentes, com sensível diminuição no número 

de evasão com relação aos anos anteriores (1.193 em 1997). No primeiro mandato 

houve a extinção de duas escolas: a Escola Sete de Setembro e Alto da Boa Vista. 

Mediante parceria com o governo do estado, foram absorvidas pelo município as 

Escolas Estaduais Monteiro Lobato e São Vicente de Paula. 

A Escola José Collier, que pertencia à Fábrica da Braspérola, foi incorporada ao 

município de Camaragibe no ano de 1997, portanto, ainda no primeiro mandato do 

prefeito Dr. Paulo Santana, e não no segundo mandato conforme Lemos (2012) nos 

informa, fato que pode ser constatado nos documentos que serão mostrados mais 

adiante. 

A tabela 1, a seguir, sintetiza os números da educação no município de 

Camaragibe, onde podemos verificar melhor os índices de evasão no período relativo 

ao marco temporal desta pesquisa: 

 
Tabela 1 - Números da educação no município de Camaragibe 

(1988-1997): 

Ano (*) Número de discentes 
matriculados 

Casos de evasão 
escolar 

Percentual de 
evasão escolar 

1991 5.237 881 16,82% 

1992 6.707 1.371 20,44% 

1993 6.990 1.115 15,95% 

1994 7.112 1.024 14,39% 
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1995 6.406 936 14,61% 

1996 8.513 1.261 14,81% 

1997 8.947 1.193 13,33% 
Fonte: A autora (2015). 

 

Importante observar que o ano de 1997, registra o menor índice de evasão 

escolar, supostamente em decorrência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394/96) - que inaugura novo cenário para a educação no Brasil, 

conforme discutimos no início desta seção - em cujo artigo 3º consta o princípio da 

“igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1996). E 

mais, o artigo 12, inciso VIII deste mesmo dispositivo legal reza que  

 
“Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns 
e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: VIII – notificar 
ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao 
respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que 
apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do 
percentual permitido em lei (BRASIL, 1996). 
 

Sem dúvida, este dispositivo legal teria suscitado políticas públicas 

educacionais que levariam, por força de Lei, a novos rumos da educação no Brasil, o 

que certamente aconteceu no município de Camaragibe, pelo menos no que se refere à 

redução no número de evasão escolar. 

Foi neste contexto que a Escola José Collier, transitou de uma situação jurídica 

particular para a esfera municipal, passando a se sujeitar às imposições legais que lhe 

eram impostas.  

Num período marcado pela considerável mudança na legislação educacional 

brasileira, a escola ainda trazia marcas evidentes da presença da religião católica na 

educação dos filhos dos operários e na rigidez disciplinar durante todo o marco 

temporal investigado. Esta rigidez, diga-se de passagem, representa um reflexo bem 

acentuado do regime militar imposto à nação mesmo ainda naquele período de 

transição em direção à democracia. 

Não é por acaso que o caráter confessional católico, a vigilância à ordem 

estabelecida e a rigidez disciplinar constituem-se categorias centrais da nossa 

pesquisa, sendo apresentadas de forma detalhada nos capítulos que seguem. 
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3 – O CARÁTER CONFESSIONAL: A VERTENTE RELIGIOSA NA EDUCAÇÃO DOS 
DISCENTES DA ESCOLA JOSÉ COLLIER 

 

 
Fotografia 55- Santa Emília de Rodat6. 

 

                                                 
5
 Disponível em: http://www.cademeusanto.com.br/santa_emilia_rodat.htm. Acesso em 06 de março de 2015. 

6
 Santa Emília de Rodat é a fundadora da Congregação da Sagrada Família e Padroeira da Escola José Collier. 

http://www.cademeusanto.com.br/santa_emilia_rodat.htm
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Apresentaremos neste capítulo a primeira categoria de análise a qual 

nomeamos O caráter confessional: a vertente religiosa na educação dos discentes da 

Escola José Collier. Nela observaremos que apesar da escola não ter mais docentes 

religiosas atuando no marco temporal (1988-1997), a religião católica ainda estava 

muito presente na escola, o que influenciou a educação dos discentes. Assim, veremos 

quando e como a religião chegou nessa escola, de que maneira a religião se 

manifestava e como ela influenciou a educação oferecida pela escola. Vale registrar 

que esta categoria se encontra materializada numa frequência total de setenta e quatro 

vezes na fala dos nossos entrevistados, conforme percebemos na tabela a seguir: 

 
Tabela 2 – O caráter confessional: a vertente religiosa na educação dos 

discentes da Escola José Collier. 

 
O caráter confessional: a vertente religiosa na educação dos discentes da Escola 

José Collier 
 

Exemplos Frequência % 

O legado das Irmãs da Sagrada 
Família 

25 33,78 

Oração diária 11 14,86 

Outras formas de manifestação da fé 
católica 

38 51,35 

Total 74 100 

Fonte: A autora. 

 

Esses exemplos aparecem nas falas dos nossos entrevistados conforme 

passaremos a discutir nos itens 3.2 a 3.4 deste capítulo, entretanto, para entendermos 
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esses itens discorreremos sobre o Estado Laico e a Escola Confessional no item a 

seguir. 

  

3.1- O Estado Laico X Escola Confessional 

 

O catolicismo era a religião oficial do Brasil até 1891, assim, antes deste 

período eram permitidas as escolas confessionais, que se caracterizam por seguir a 

uma determinada ordem religiosa ou congregação. A partir desse período, todas as 

cartas magnas preceituam o Brasil como um Estado laico. No Estado laico não se tem 

uma religião oficial, o Estado, portanto é neutro no que se refere aos temas religiosos. 

Por isso, no Estado laico todas as crenças são respeitadas e não existe perseguição 

religiosa. No caso do Brasil, para garantir a democracia, a Constituição Federal afirma a 

laicidade do país:  

 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-
lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes 
relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 
colaboração de interesse público (BRASIL, 1988). 

 

No que se refere à educação, a laicidade ganhou força com a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, que no artigo 33 garante a escola laica e afirma: 

 
Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da 
formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais 
das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à 
diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de 
proselitismo. 
§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a 
definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas 
para a habilitação e admissão dos professores. 
§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas 
diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do 
ensino religioso (BRASIL, 1996). 
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Como vimos, as escolas públicas no Brasil são caracterizadas pela neutralidade 

em relação aos assuntos religiosos. Entretanto, como discorremos no capítulo anterior, 

a Escola José Collier só foi municipalizada no ano de 1998, antes desse período a 

escola era de propriedade da fábrica que determinava as condições de seu 

funcionamento, sem prejuízo das determinações emanadas dos sistemas de ensino. 

Assim, como se percebe nos exemplos elencados na tabela 2, antes da 

municipalização a escola possuía características de escola confessional. Os itens que 

se seguem explicam cada exemplo retromencionado. 

 

3.2- O legado das Irmãs da Sagrada Família  

 

No final do século XIX, o Sr. Carlos Alberto Menezes, um dos fundadores da 

fábrica e idealizador da escola, fez uma viagem à França. Ele procurava uma 

Congregação religiosa para cuidar da educação dos seus filhos, dos operários e dos 

filhos dos operários (DANTAS, 2012; LEMOS, 2012). Segundo Lemos (2012), isso se 

deve ao pensamento humanizador do Sr. Menezes. Esse pensamento a que Lemos se 

refere é um pensamento voltado para o ser humano, em que a máquina não vale mais 

do que este ser. Era com esse sentimento que o Sr. Menezes pensava e tratava os 

seus operários, como pessoas que tem suas necessidades e seus sonhos; ele não 

pensava apenas no capital. Nesse sentido, Ferreira (2014), revela que 

Foi em 1891,1892 e 1893, durante esses três anos, que Carlos Alberto 
viaja até à França e lá na cidade de „Val-de-bois‟, ele tem contato com 
León Harmel, que é um industrial na época e que passa pra ele tudo 
aquilo e inclusive a encíclica Rerum Novarum, que é a parte mais social 
da coisa para os operários. Ele copia da mesma maneira e traz pra cá a 
parte social e religiosa, bem autêntica da França na época. As freiras só 
chegaram aqui não sei se devido às dificuldades financeiras, só 
chegaram aqui a Camaragibe em 1902 e em 1903 as freiras já estavam 
prontas para iniciar as atividades (FERREIRA, 2014). 

 

Segundo Ferreira (2014), a viagem do Sr. Menezes à França aconteceu entre 

os anos de 1891 a 1893 e, lá, o Sr. Menezes entrou em contato com um industrial da 

época, que já experimentava o modelo da gerência Cristã, passando para ele o teor da 
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encíclica Rerum Novarum e, assim, o Sr. Carlos Alberto de Menezes seguiu com 

obediência às recomendações da igreja católica. 

De acordo com Théreze (2013), Ferreira (2014) e Silva (2014a), foi ainda nessa 

viagem que a Francesa, Irmã Marie Thérese e as religiosas da Congregação da 

Sagrada Família, receberam o convite do Diretor da CIPER, para educar os filhos dos 

operários e do próprio Diretor da fábrica de tecidos. No trecho abaixo da entrevista com 

Ferreira (2014), ele nos afirma que a Congregação religiosa escolhida pelo senhor 

Carlos Alberto Menezes aceitou e autorizou a vinda das freiras dessa congregação ao 

Brasil, na intenção de educar os filhos dos operários. 

 
O senhor Carlos Alberto de Menezes foi o responsável por tudo isso ai e 
devido ser muito religioso [...] Carlos Alberto resolveu que os filhos dos 
operários tivessem uma educação religiosa e para isso ele conseguiu 
através da superiora através da superiora da ordem das Irmãs Sagrada 
Família a autorização para trazer freiras para ensinar as filhas dos 
operários aqui em Camaragibe e quando ele recebe autorização então 
para que elas venham ele constrói de imediato uma escola, um espaço 
para acomodação das religiosas e mesmo sem elas falarem português, 
pois falavam francês, o Carlos Alberto falava Francês fluente e o genro 
dele também que era Pierre Collier (FERREIRA, 2014). 
 

A Congregação escolhida por Carlos Alberto Menezes foi fundada em 1816, 

pela Madre Emília de Rodat, que tinha um amor especial aos pobres. Sua principal 

missão e da sua congregação era a educação das crianças e dos jovens, 

principalmente, àqueles que não tinham condições de pagar. A Madre Marie Léocritie 

foi a Superiora da Congregação da Sagrada Família quem aceitou o convite do 

industrial e enviou irmãs ao Brasil. 

Segundo a professora Arlete (2014), as irmãs precisaram aprender a Língua 

Portuguesa antes de começar a ensinar aos filhos dos operários. Ela nos conta que  

 

[...] a princípio foi a escola das irmãs que trouxeram as irmãs da 
Sagrada família da França, para educar esses alunos. Inclusive elas 
tiveram que estudar, aprender o Português para poder interagir, lecionar 
de fato. E assim, depois criaram o SESI que seria só masculino, a 
princípio a escola era no atual José Collier só com as meninas e no 
SESI só com os meninos. Então os alunos que estudavam na escola, 
inicialmente eram educados pelas irmãs e só quem poderia estudar 
nessa escola, fazer parte dessa escola era o filho de operários (SILVA, 
2014a). 
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De acordo com Thérese (2013) e Lemos (2012), as irmãs chegaram ao Brasil 

no dia 29 de maio de 1902, mas, apenas em 1903, as irmãs começaram a ensinar, pois 

elas precisavam ter aulas de Língua Portuguesa, afinal, haviam acabado de chegar da 

França. A Escola da CIPER foi inaugurada após missa solene, no dia 11 de fevereiro de 

1903 (THÉRESE, 2013). 

Na intenção de formar uma escola para moças e outra para os rapazes, o 

Senhor Menezes, além do convite feito às irmãs da Sagrada Família, também fez um 

convite para os Irmãos Maristas, para que eles cuidassem da educação dos seus 

operários e dos seus filhos (LEMOS, 2012; SILVA, 2014a). Segundo Guerra (2007), os 

primeiros Maristas chegam à Camaragibe no dia 08 de fevereiro de 1904, onde foi 

construída a primeira casa Marista em Pernambuco. 

Com a chegada das Irmãs e dos Irmãos Maristas o desejo do Senhor Menezes 

pôde se realizar e, assim, a escola das meninas foi dirigida pelas irmãs da Sagrada 

Família e a Escola dos meninos foi dirigida pelos irmãos Maristas, como nos afirma 

Ferreira (2014): 

Todos eram alunos da escola e as freiras ensinavam as meninas 
enquanto que os meninos eram regidos pelos Padres Maristas até o ano 
de 1926 a partir daí os meninos começaram a ter o ensino das 
professoras que eram filhas dos operários que também já tinham 
estudado na escola com as freiras e após se formarem e terem boas 
notas, a fábrica as direcionava para o setor de ensino (FERREIRA, 
2014).  

 

Ferreira (2014) ainda nos diz que a escola das meninas funcionava onde 

funciona hoje a Escola Municipal José Collier, e a escola dos meninos funcionava onde 

atualmente é o SESI de Camaragibe. Segundo ele, a partir de 1926, os Irmãos Maristas 

deixaram de lecionar aos meninos e eles passaram a estudar no mesmo prédio que as 

meninas, tornando-se turmas heterogênias. 

A fotografia 6, a seguir, nos mostra as docentes religiosas e os discentes em 

frente à Escola da CIPER, ainda no período em que a escola era administrada pelas 

Irmãs da Sagrada Família. Esta fotografia é uma das evidências do caráter confessional 

da escola herdado das irmãs da sagrada família:  
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Fotografia 6: Docentes religiosas e discentes da Escola da CIPER. 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Cordeiro (2014). 

 

A escola passou a ser heterogênia a partir de 1926 com a administração 

apenas das Irmãs da Sagrada Família. Entretanto, segundo Ferreira (2014), com o 

aumento do número dos estudantes, a escola sentiu a necessidade de aumentar o seu 

quadro funcional. Foi a partir daí que a administração da escola, percebendo que não 

conseguiria mais atender sua demanda apenas com docentes freiras, decidiu 

diversificar o quadro funcional para docentes religiosas e leigas, que inicialmente 

seriam ex-discentes que haviam se destacado com boas notas na escola e com o 

tempo outras pessoas foram convidadas a ministrarem na escola. Embora com o 

quadro funcional diversificado a direção da escola ainda continuava sendo dirigida 

pelas Irmãs da Sagrada Família e foi assim até 1987. 

Com a venda da fábrica da CIPER, as Irmãs da Sagrada Família deixaram a 

Administração da escola e o diretor da fábrica o Sr. José Collier convidou a ex-religiosa 

daquela Congregação para assumir a gestão da escola. Assim a Senhora Francisca 

Martins Pamplona Cordeiro, conhecida até os dias atuais por Irmã Tereza, nome 

recebido quando ordenada freira da ordem das Irmãs da Sagrada Família, foi escolhida 
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pelo diretor da fábrica, pois ele queria alguém para dar continuidade àquela educação 

que era oferecida aos discentes. De acordo com Cordeiro (2014): 

 
Com a venda da CIPER para a Braspérola, houve um rompimento da 
escola com as Irmãs da Sagrada Família. Para compor a nova 
administração da escola o Sr. José Collier me convidou a participar do 
processo de seleção, ocasião em que fui selecionada e tive “carta 
branca” na formação da equipe, da qual constava a Professora Malvia 
Suely que atuava como coordenadora.  Nessa época eu já não era mais 
Freira da Sagrada Família e por isso eu pude vir a ser contratada. Eu 
era desligada da Sagrada Família, mas como eu tinha aquela formação, 
já tinha sido diretora. A Braspérola queria uma pessoa que desse 
continuidade àquela formação, e como eu tinha vivência daquilo, e 
realmente a minha formação era aquela, eu pude trabalhar com eles até 
o dia em que entregaram à prefeitura (CORDEIRO, 2014). 

 

Cordeiro (2014) ainda nos diz que para o Sr. José Collier, era importante que a 

escola continuasse oferecendo a mesma formação, mas isso seria muito difícil, pois o 

quadro funcional não permanecia mais o mesmo, uma vez que além da saída das Irmãs 

da Sagrada Família, os docentes e outros funcionários da escola haviam sido 

demitidos. Por isso, o Sr. José Collier tomou a decisão de convidá-la para atuar na 

gestão da escola, sobretudo pelo fato dela ser uma ex-religiosa da Congregação da 

Sagrada Família, que já havia passado por experiência de gestão naquela escola e 

conhecia todos os princípios e metodologia daquele lugar.  

Com a sua gestão a escola permaneceu com marcas das Irmãs da Sagrada 

Família, pois além da sua formação religiosa ela recebeu ajuda de outras religiosas. Ela 

nos conta que  

Tínhamos marcas e total influência das Irmãs da Sagrada Família. A 
formação era aquela, formação rígida, completa, total, espiritual. 
Tínhamos uma boa formação. Inclusive tive importante ajuda da irmã 

Alice, irmã Heloisa e outras. (CORDEIRO, 2014) 

 

Como se vê a educação oferecida pela escola permaneceu com marca das 

Irmãs da Sagrada Família e essa influência permaneceu durante toda a sua gestão. 

Nesse período o nome da escola passou de Escola da Companhia Industrial 

Pernambucana para Escola da Braspérola. 

Em 1989, com a necessidade de ter nome próprio para a escola que não fosse 

o mesmo nome da fábrica, a direção da fábrica de tecidos solicitou que a gestão da 
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escola escolhesse um novo nome para a escola, passando a se chamar Escola José 

Collier. 

Como na fala dos nossos entrevistados encontramos muita incerteza em 

relação ao ano em que essas mudanças ocorreram nos dirigimos à Gerência Regional 

de Educação Metropolitana Sul, da Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco, 

com o intuito de encontrar documentos da escola que pudessem esclarecer essa 

questão. 

Os únicos documentos encontrados foram as atas de rendimento escolar que 

estavam no arquivo morto da Regional, na pasta de escolas extintas, os quais podemos 

conferir nas figuras 5, 6 e 7, onde são observados na figura 5 o carimbo indicando o 

nome da Escola da Companhia Industrial Pernambucana no ano de 1987, na figura 06 

o nome da Escola da Braspérola no ano de 1988 e na figura 07 o nome da Escola José 

Collier em 1989, confirmando assim a fala de Mesquita (2014), em citação adiante, que 

nos confirma as datas de transições.  

 

Figura 5: Ata de resultados finais do rendimento escolar do ano letivo de 
1987. 

 
Fonte: Arquivo Morto da Gerência Regional Metropolitana Sul. 
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Figura 6: Ata de resultados finais do rendimento escolar do ano letivo 
de 1988. 

 
Fonte: Arquivo Morto da Gerência Regional Metropolitana Sul. 

 
 
 

 
 

Figura 7: Ata de resultados finais do rendimento escolar do ano letivo de 1989. 

 
Fonte: Arquivo Morto da Gerência Regional Metropolitana Sul. 
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Segundo Ferreira (2014), Mesquita (2014) e Cordeiro (2014), o novo nome da 

escola foi escolhido para homenagear o diretor da fábrica de tecidos, o Sr. José Collier, 

que foi benfeitor da escola principalmente em momentos de crises e estava sempre 

presente na escola, principalmente nas datas comemorativas. Trecho da fala de 

Mesquita (2014) e Cordeiro (2014) atestam bem este fato: 

Foi uma homenagem que resolveram fazer ao fundador [...]. A Vila da 
Fábrica, a Vila Operária e aí a escola era chamada de Escola da 
Braspérola. Como José Collier visitava, sempre vinha ver, procurava 
saber o que estava sendo feito na escola e tal, nas feiras de 
conhecimento ele estava por lá, aí a Irmã Tereza pegou e sugeriu, 
porque a fábrica estava querendo colocar o nome da escola, agora que 
nome a gente pode dar? Aí a gente, porque não José Collier, porque é 
uma homenagem a ele e a família, que foi mantenedora dessa escola 
por muitos anos. [...] Na época da CIPER foi Escola da CIPER mesmo, 
que era Escola da Companhia Industrial Pernambucana, e depois 
quando mudou a razão social, a fábrica foi vendida à Braspérola e ficou 
Escola da Braspérola, mas aí veio a questão da homenagem de José 
Collier (MESQUITA, 2014). 

 
O último período, antes da municipalização, a escola passou a se 
chamar oficialmente “Escola José Collier”, em reconhecimento à 
dedicação das famílias Collier e Menezes, especialmente a pessoa do 
Sr. José Collier, pela sua dedicação com os operários da fábrica 
especialmente no período de transição. [...] Participava em tudo, é tanto 
que você tem muitas fotos dele aí participando das festas da escola. Ele 
dava honra a escola, vinha honrar a escola nas feiras de ciências, nas 
festas cívicas, ele participava (CORDEIRO, 2014). 

 

Para Mesquita (2014), a escolha do nome da escola foi feita não só pela 

direção, mas também pelos professores que escolheram fazer uma homenagem ao 

Senhor José Collier, que além de ter ajudado a escola na época da venda da 

Companhia Industrial Pernambucana, ele sempre estava presente na escola, em 

especial nas datas comemorativas, como vimos na fala de Mesquita (2014) e Cordeiro 

(2014). 

As duas fotos a seguir, registraram a visita do Sr. José Collier em datas 

comemorativas na escola, e reforçam as falas acima. A fotografia 7 nos mostra o diretor 

da fábrica (à direita) em um descerramento da placa de homenagem aos noventa anos 

da escola e à sua esquerda a ex-diretora Irmã Tereza (de óculos), prestigiando o 
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momento. A fotografia 8 mostra o Sr. José Collier, a diretora da escola e os discentes 

participando da semana da pátria, evento que era bem vivenciado na escola: 

 

Fotografia 7: Descerramento da placa.       Fotografia 8:Sr.José Collier na semana da pátria. 

 
 

Fonte: Acervo pessoal de Cordeiro (2014). Fonte: Acervo pessoal de Cordeiro (2014). 

 

Todo esse contexto sobre a escola foi importante para observamos que a 

influência da religião católica materializada através da presença das Irmãs da Sagrada 

Família desde 1903, e que não acaba com a saída dessas irmãs da escola em 1987, 

pois, como vimos, o diretor da fábrica, o Senhor José Collier, convidou para assumir a 

gestão da escola uma ex-religiosa daquela mesma Congregação, que permaneceu na 

gestão até 1997, quando a Fábrica da Braspérola foi vendida e a Escola José Collier 

passou a ser municipalizada. A escolha da gestora não foi à toa, pois a intenção do 

diretor da fábrica era continuar oferecendo ensino de qualidade sem perder a influência 

religiosa. 

Outra marca da religião católica que encontramos na Escola José Collier foi o 

fato da escola possuir uma padroeira, no período estudado. 
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A padroeira ou padroeiro é um Santo, Santa ou Anjo, título reconhecido pela 

Igreja Católica, que protege e intercede junto à Deus por determinada instituição, 

cidade ou país. No caso da Escola José Collier, a padroeira era Santa Emília de Rodat, 

que é a fundadora da Congregação da Sagrada Família, congregação que influenciou a 

educação na escola até o ano de 1997. 

Madre Emília, foi canonizada em 1950 pelo Papa PIO XII recebendo o título de 

Santa tornando-se Santa Emília de Rodat (a padroeira da escola). Apesar da santa já 

influenciar a escola por ser fundadora da Congregação da Sagrada Família, a partir do 

título ela passou a ser a padroeira da escola e isso nos revela mais uma das marcas do 

catolicismo presente nessa escola até o ano de 1997. 

Andrade (2014), nos revela que com a municipalização um quadro de Santa 

Emília que havia na escola como símbolo de devoção foi retirado pela Prefeitura. 

Todos os anos a escola comemorava no mês de setembro a festa em 

homenagem à padroeira da escola. Por se tratar de uma religiosa que prestava o seu 

serviço em favor aos pobres, a escola organizava uma gincana e uma das tarefas 

dessa gincana e com maior pontuação era a arrecadação de alimentos para posterior 

doação aos pobres, como nos revela Mesquita (2014): 

 
A Padroeira da escola era Santa Emília de Rodat e mesmo a escola não 
pertencendo mais a administração das freiras, mas a diretora da escola 
Francisca Pamplona, conhecida por Irmã Tereza [...] continuou com 
esse tipo de trabalho. Era um trabalho voltado ao catolicismo e uma 
coisa que eu achava muito positiva eram as gincanas de Santa Emília 
de Rodat, onde os meninos buscavam alimentos da comunidade e 
preparavam aquelas feiras, aquelas coisas e davam aos pobres, muito 
bom!  (MESQUITA, 2014). 
 

Segundo Mesquita (2014), a gincana era algo positivo, pois era um trabalho que 

os discentes realizavam onde existia a ajuda a pessoas que precisavam. E em sua fala 

ela deixa claro que a gestora deu continuidade ao trabalho que era feito na 

administração das irmãs, pois era um trabalho voltado ao catolicismo, uma vez que se 

tratava de uma festa em homenagem à Santa da igreja católica. 

Como vimos, a presença das irmãs da Sagrada Família serviu de fundamento 

para a educação dos filhos dos operários da fábrica, um legado por ela deixado que 

perpassou várias gestões na escola. A presença dessas irmãs na administração da 
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escola, naturalmente suscitou outras formas de manifestação da fé católica, dentre elas 

a oração diária, como veremos a seção a seguir. 

 

3.3 – Oração Diária 

 

A oração diária é mais um dos exemplos do catolicismo presente na escola. 

Observamos que esse exemplo aparece numa frequência de onze vezes na fala dos 

nossos entrevistados. Como vimos anteriormente, a religião estava muito presente na 

escola e uma das manifestações da religião na educação daquela escola é a oração 

que os discentes faziam antes de começar as aulas. 

A seguir trechos das entrevistas de Mesquita (2014) e Silva (2014b), nos 

revelam essas manifestações: 

 

Quando começamos lá os meninos chegavam e ficavam no pátio. Eles 

formavam as filas, da sétima, oitava, sexta e quinta, ficavam em filas no 

pátio e cantavam os hinos. A irmã Tereza ficava lá e rezava, fazia a 

oração com eles e depois cada um ia para as suas salas, mas depois de 

um certo tempo ela foi deixando isso (MESQUITA, 2014). 

 
[...] antes de entrar formávamos filas cantávamos o Hino Nacional e 
rezávamos um Pai Nosso (SILVA, 2014b). 
 

Apesar da escola não ser mais administrada por freiras ela continuava com 

práticas religiosas, como percebemos acima na fala dos entrevistados. A prática da 

oração diária era uma marca forte de manifestação religiosa presente na educação dos 

discentes, onde eles, todos os dias, tinham que formar filas no pátio para rezar antes de 

se dirigirem para as salas. 

Além da presença das irmãs da sagrada família, e da prática diária de oração, 

havia outras formas de manifestação da fé católica. A seção a seguir nos dará 

informações sobre isto.  
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3.4- Outras formas de manifestação da fé católica. 

 

Podemos encontrar outras formas de manifestação da fé católica no discurso 

dos nossos entrevistados como as aulas de religião, a capela dentro da escola e as 

celebrações eucarísticas na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Esses são outros 

exemplos de que a religião estava presente na escola e se materializava de diversas 

formas. Esses exemplos aparecem trinta e oito vezes na fala dos nossos entrevistados. 

Vejamos a seguir essas formas de materialização da religião na educação dos 

discentes. 

 

3.4.1- As aulas de religião 

 

Encontramos na fala dos nossos sujeitos de pesquisa, algumas características 

do confessionalismo na Escola José Collier. Observamos, através de relatos, que a 

matriz curricular oferecida pela escola no ensino fundamental, previa aulas de religião 

para todas as séries. Isso era uma forma de manter os ensinamentos em sintonia com 

a fé católica por meio da qual propagava-se um modelo de convívio pautado na 

obediência, na disciplina e no respeito. 

Lira (2014b), nos afirma que todas as sextas-feiras, os discentes tinham aula de 

religião. Apesar da docente, que ministrava essa disciplina, falar de diversos assuntos, 

a religião católica estava sempre presente em suas aulas. Vejamos o que ela nos 

afirma: 

[...] tínhamos aula de religião e ela conversava com a gente e até falava 
de assuntos normais mesmo. Mas ela sempre puxava pelo lado da 
religião católica (LIRA, 2014b). 

 
Almeida (2014), reforça dizendo que 
 

Tinha aula de religião, mas não lembro se era apenas voltada a religião 
católica, acredito que falava do ser Deus e de outros temas. Mas, eu 
nunca vi falar nada sobre a religião afro, por exemplo (ALMEIDA, 2014). 

 

Observamos que as aulas de religião, apesar de não serem apenas 

direcionadas à religião católica, elas eram voltadas ao cristianismo e quando isso não 
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acontecia era falado sobre temas gerais, mas nunca contemplava as diversas religiões 

como ressalta Almeida (2014). 

 

3.4.2- A Capela da Escola e as Celebrações Eucarísticas na Igreja do Sagrado Coração 

de Jesus 

 

Outro exemplo da manifestação da fé católica era a igreja construída no prédio 

da escola e as missas que eram realizadas na igreja do Sagrado Coração de Jesus, 

também construída pela fábrica de tecidos para a comunidade. Por falta de espaço 

físico na escola, a capela tornou-se uma biblioteca como nos afirma Silva (2014a) e 

Melo (2014). 

(...) era onde funcionava essa capela. A capela foi desativada para 
tornar-se uma biblioteca, mas foi uma confusão danada, porque lá 
funcionava como capela mesmo, inclusive a minha irmã casou lá, faziam 
casamento e tudo (SILVA, 2014a). 
 
Do lado de lá tem somente duas salas e banheiro dos meninos e das 
meninas, mas pra lá tinha uma capelinha, que depois tornou uma 
biblioteca e hoje Salete está correndo atrás para ver se consegue 
colocar novamente a capela, porque parece que hoje já transformaram 
em sala de aula (MELO, 2014). 
 

Como existia uma igreja bem próxima a escola, a direção que já havia sentido a 

necessidade de construir uma biblioteca, mas não tinha espaço físico para isso, retirou 

a capela que funcionava dentro da escola e construiu uma biblioteca. Com a construção 

da biblioteca, toda atividade religiosa passou a ser na Igreja do Sagrado Coração de 

Jesus, que foi construída pelos donos da fábrica. 

Nessa igreja eram realizadas as celebrações religiosas durante todo o ano, em 

que os discentes eram convidados pela escola a participar das missas aos domingos e 

no final do ano letivo em que era realizada a celebração eucarística em ação de graças 

à conclusão das turmas de oitava séries (atualmente 9º ano). A fotografia 9, a seguir, 

mostra uma dessas celebrações: 
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Fotografia 9: Celebração Eucarística. 

 
Fonte: Arquivo de Cordeiro (2014). 

 

Observamos na fotografia 9, o Sr. José Collier em uma celebração Eucarística 

na Igreja do Sagrado Coração de Jesus e, no lado direito da foto podemos ver alguns 

discentes com a farda da escola participando desta celebração. 

 

Lira (2014b) nos afirma: 

 
Eles nos convidavam para participar das missas na igreja da 
comunidade, apenas convidava, mas no final do ano tinha a missa que 
era do pessoal que estava concluindo a oitava série. Quase todo ano eu 
ia porque mainha era professora e tinha alguns anos que eu ia porque 
meus irmãos estavam se formando, então quase todo ano eu ia (LIRA, 
2014b). 

 

Segundo Lira (2014b), todos os discentes eram convidados a participar durante 

o ano de algumas missas. Ela ressalta que eles não eram obrigados a participar, pois 

embora a escola fosse tradicionalmente católica não impedia que estudantes de outra 

religião estudassem na escola. Almeida (2014), relembra: 
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tinha uma amiga minha que era de outra religião, mas ela estava sempre 
presente nas missas e isso não a impedia de frequentar outra religião 
(ALMEIDA, 2014). 

 

No final do ano, uma comemoração que foi muito lembrada pelos entrevistados 

foi a celebração eucarística em ação de graças à colação de grau da 8ª série, que era 

realizada, como falamos anteriormente, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. 

Nessa comemoração os discentes laureados eram presenteados pela fábrica e 

pela escola, como recorda Lira (2014a): 

 
Gostava muito do ensino e do encerramento do ano. No encerramento 
do ano tinha a missa, a homenagem dos alunos laureados. Os meus 
filhos mais velhos todos os anos eram laureados e a mais nova, 
Raquele, foi duas vezes (LIRA, 2104a). 

 

A láurea era um reconhecimento aos discentes com melhor desempenho 

durante o ano letivo. Eram escolhidos os discentes com melhores notas de cada turma 

e a fábrica fazia questão de, além da homenagem como laureados, presenteá-los com 

uma lembrança. Cordeiro (2014), diz guardar com carinho o convite abaixo (figuras 8 e 

9), que se trata de um convite da colação de grau da 8ª série da turma de 1994: 

 

Figura 8: Frente do convite de colação de grau. 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Cordeiro (2014). 
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Figura 9: Verso do convite de colação grau. 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Cordeiro (2014). 

 

O convite era padronizado e preparado pela própria gestão da escola e 

entregues aos docentes e aos discentes para que fossem informados sobre o evento.  

Na parte interna do convite observamos os nomes dos estudantes concluintes 

de 1994 e entre eles na terceira coluna duas das nossas entrevistadas: Mônica 

Nascimento da Silva e Rosane Carla Mendes de Lira. 

Ainda observamos que na parte superior o convite chama atenção à 

homenagem dos discentes laureados nesse mesmo evento: “Atenção – Nesta ocasião, 

também serão entregues os boletins aos demais estudantes, e prestada homenagem 

aos discentes laureados.” A homenagem aos discentes laureados, a que o convite se 

refere, era prestada tradicionalmente todos os anos no final do ano letivo na Igreja do 

Sagrado Coração de Jesus, por ocasião da missa em ação de graças aos concluintes. 

A fotografia 10, a seguir, retrata bem esse momento: 
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Fotografia 10: Láurea da aluna Rosane Carla Mendes 
Lira Almeida. 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Almeida (2014). 

 

A fotografia 10 nos mostra (à esquerda) a professora Arlete entregando uma 

homenagem à láurea da aluna Rosane (à direita). 

Como vimos, nesta categoria de análise pudemos observar a influência da 

educação das Irmãs da Sagrada Família na educação dos discentes da Escola José 

Collier, pois a escola foi liderada por uma ex-religiosa com o objetivo de dar 

continuidade a formação cristã que era oferecida aos alunos. 

Mas, além desse caráter confessional, outras duas categorias se destacaram 

nas entrevistas: a relação de poder entre os antigos alunos e novos professores e a 

rigidez disciplinar, tal como veremos nos capítulos seguintes. 
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4 - OS ESTABELECIDOS E OUTSIDERS E A RIGIDEZ DISCIPLINAR 
 

 
Fotografia 11: Escola José Collier. 

Fonte: Arquivo pessoal de Cordeiro (2014). 
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Neste capítulo iremos discorrer sobre nossa segunda e terceira categoria de 

análise, que são os estabelecidos e os outsiders e a rigidez disciplinar, 

respectivamente. 

Na categoria de análise Os estabelecidos e os outsiders, veremos a relação de 

poder entre os antigos discentes e os novos professores no período de transição à luz 

da Teoria Elisiana. Esta segunda categoria de análise apareceu na fala dos nossos 

entrevistados com uma frequência de quarenta e nove vezes materializada nos 

períodos de transição de administração em que a escola passou. 

Na terceira categoria de análise, nomeada A rigidez disciplinar, falaremos sobre 

a rigidez disciplinar seguindo a teoria do Processo Civilizador de Norbert Elias. Nela 

veremos que a escola tinha uma disciplina rígida a qual punia a quem não seguia suas 

regras. Esta categoria teve uma frequência de duzentos e oitenta e quatro vezes na fala 

dos nossos entrevistados. 

 

4.1 - Antigos e novos atores: os estabelecidos e os outsiders numa relação de poder. 

 

Esta categoria traz como discussão central a relação de poder no interior da 

Escola José Collier, a partir de Elias (2000), o qual discute as relações de poder e de 

status no interior de uma comunidade, em sua obra intitulada Os estabelecidos e os 

outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade. 

Na obra, ao analisar as relações cotidianas de sociabilidade Elias focaliza a 

relação entre os moradores mais antigos (gozam de maior status social) de uma dada 

comunidade (os estabelecidos) e os moradores que são considerados excluídos, sem 

status (os outsiders). 

Segundo os escritos de Elias (2000) o exercício do poder (especificamente na 

comunidade pesquisada) não está vinculado, por exemplo, ao acúmulo de bens que 

uma pessoa tem ou o cargo que ela ocupa na esfera da política. Esta relação de poder, 

verificada no cotidiano das pessoas, pode ocorrer a partir da integração entre grupos 

sociais ou a partir do tempo que a pessoa ou grupo reside na comunidade e outros 

fatores. Sobre este fato Elias (2000) diz que 
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O estudo entre famílias “novas” e “antigas” em Winston Parva pode 
contribuir um pouco para solucionar o problema de porque o „tempo‟ de 
residência e a „idade‟ das famílias são capazes de afetar profundamente 
o relacionamento das pessoas (ELIAS, 2000, p. 168). 

 

Como se percebe nesta citação, Elias (2000) vem reforçar que o 

relacionamento entre as pessoas pode ser afetado simplesmente pelo tempo de 

residência e a idade das famílias, logo a formação de elos de pertencimento (como por 

exemplo, as afinidades, as interações) vão constituir uma configuração social (usando a 

terminologia elisiana) que resulta na imposição de limites a outros grupos externos a 

este quadro social que desejam entrar nesta rede de relacionamento; daí os limites 

entre os estabelecidos e os outsiders. 

Os estabelecidos e os outsiders, portanto, se constitui numa categoria de 

análise de nosso estudo podendo ser verificado no cotidiano da Escola José Collier, 

especificamente na relação entre os antigos discentes (estabelecidos) com os novos 

professores (outsiders), conforme veremos no exemplo que se segue. 

 

4.1.1- O período de transição 

 

A Escola José Collier passou por dois períodos de transição. O primeiro 

período, segundo Lemos (2012), foi no ano de 1988, pois a Companhia Industrial 

Pernambucana - CIPER entrou em crise e foi vendida à fábrica de tecidos Braspérola. 

Como vimos, esse período foi o momento em que as Irmãs da Sagrada Família 

deixaram à direção da escola, quando em caráter de substituição ficou assumindo esse 

cargo a diretora Francisca Pamplona (Irmã Tereza). 

O segundo período de transição foi no ano de 1998 em que a fábrica de tecidos 

foi vendida e, para pagar uma parte de suas dívidas de IPTU com o município, a fábrica 

passou o prédio da escola para a Prefeitura de Camaragibe passando assim a ser 

municipalizada. 

Para Andrade (2014) e Cordeiro (2014), não houve dificuldades ou mudanças 

no primeiro período de transição, apenas no segundo período. Na entrevista concedida 

Andrade (2014), afirmou que 

 



72 

 

Não houve mudança da CIPER para Braspérola, mas houve muita 
mudança da Braspérola para Prefeitura. O ensino também mudou muito 
era muito melhor na época das fábricas, tanto da CIPER como da 
Braspérola era um ensino muito bom, bem melhor do que é hoje pela 
prefeitura (ANDRADE, 2014). 
 

Segundo Cordeiro (2014), na primeira transição os discentes eram matriculados 

de maneira que as vagas eram exclusivas para os filhos de operários, a mudança que 

houve foi no quadro de docentes, mas na segunda transição houve mudança tanto no 

quadro docente no dos discentes. 

 
Em relação à matrícula dos alunos nada mudou: e escola continuava 
exclusiva para os filhos de operários da Fábrica. Já no período de 
transição da Braspérola para o município houve mudanças no quadro 
docente e discente (CORDEIRO, 2014). 

 

Entretanto, Silva (2014a), relembra que a princípio havia uma proposta dos 

diretores da fábrica com os discentes em que todos os docentes iriam continuar, porém 

não foi isso que aconteceu, pois, todos os docentes foram demitidos. E, apesar da nova 

equipe docente escolhida através de seleção ser comprometida, os discentes os 

culpavam pela saída dos antigos docentes. Mesquita (2014) e Silva (2014a), lembram 

que com a chegada dos novos docentes, na primeira transição, suscitou nos discentes 

sentimentos de medo, insegurança e apreensão gerando revolta e indisciplina. 

Mesquita (2014) e Silva (2014a), relatam que os docentes sofreram muito, pois 

eles eram vistos pelos discentes como os culpados pela demissão dos antigos 

docentes. Sobre isto Mesquita (2014), relata que 

 
[...] os alunos achavam que nós, os novos professores, éramos os 
culpados. Como se tivéssemos provocado a demissão dos outros, e foi 
uma barra. Porque eles resistiam por conta dos novos professores. 
Eram problemas disciplinares muitos sérios, tanto é que teve um 
momento que os meninos tocaram fogo na cortina da janela 
(MESQUITA, 2014). 

 

Observamos na fala de Mesquita (2014), que ocorre uma relação de poder 

entre os discentes antigos da escola e os novos docentes. Segundo Elias (2000), essa 

relação de poder surge por conta de um status criado pelo estabelecidos, que são os 
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discentes da escola, que se veem com maior status e prestígio social, excluindo assim 

os outsiders que neste caso são os docentes recém-chegados.  

Os discentes estabelecidos estigmatizavam os novos docentes para mostrar 

superioridade. Segundo Elias (2000), esse estigma criado pelos estabelecidos, serve 

para preservar seu status social privilegiado. A diferença entre eles estava no tempo em 

que estavam na escola. De um lado, o grupo dos discentes (estabelecidos), e do outro, 

o grupo recém chegado dos novos docentes (outsiders).  

Geralmente é difícil para o grupo dos outsiders lutarem contra o processo de 

internalização dos estigmas que são atribuídos a eles, pois são características 

negativas que lhes são atribuídas. No caso da Escola José Collier, o grupo de 

estabelecidos compartilhava as Histórias e memórias existentes desde 1904, ano da 

fundação da escola, por isso ali já existia uma configuração consistente difícil de ser 

desarticulada.  

A chegada desses novos docentes colocaria em risco a história e memória 

construída por eles ao longo do tempo, por isso os discentes reagiram com indisciplina 

diante da chegada dos novos docentes. 

Para combater a indisciplina e o processo de internalização dos estigmas, os 

docentes utilizavam a rigidez disciplinar, que por sinal será vista no tópico a seguir, 

onde discorreremos sobre a nossa terceira categoria de análise. 

 

4.2 O poder manifestado a partir da vigilância à ordem estabelecida: a rigidez disciplinar 

e a punição. 

 

Esta categoria traz como discussão central a relação de poder manifestada por 

meio da vigilância à ordem estabelecida, exemplificada pela rigidez disciplinar e a 

punição no interior da Escola José Collier, com fundamentos teóricos a partir do 

Processo Civilizador de Elias (1994). 

Como vimos no tópico anterior, os professores precisavam reagir contra a 

indisciplina instaurada na Escola José Collier com a chegada dos novos professores. A 

rigidez disciplinar e a punição foram os métodos encontrados pelos professores e pela 

gestão da escola para manter a disciplina e a ordem na escola. 
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A Teoria do Processo Civilizador de Elias (1994), nos faz compreender que 

determinados costumes, comportamentos e boas maneiras são considerados ideais 

para uma sociedade. Essa maneira de agirmos na sociedade é incorporada ao nosso 

dia-a-dia em casa com nossos pais, nas escolas com nossos diretores e professores e 

assim interiorizamos e seguimos esses padrões vistos como ideais. Para Elias (1994), 

esses padrões que interiorizamos servem como auto-regulação ou autocontrole das 

nossas ações na sociedade e estabelecem limites, por isso os indivíduos precisam ser 

moldados e a isso Elias (1994) chama de Processo Civilizador. Sobre a questão do 

autocontrole ele nos diz que 

 
O padrão social a que o indivíduo fora inicialmente obrigado a se 
conformar por restrição externa é finalmente reproduzido, mais  
suavemente ou menos, no seu íntimo através de um autocontrole que 
opera mesmo contra seus desejos conscientes (ELIAS, 1994). 

 

O autocontrole, segundo Elias (1994), é o controle externo que o indivíduo vai 

interiorizando e eliminando aos poucos, inconscientemente, os comportamentos 

considerados pela sociedade como não-padrão. Para que o indivíduo se enquadre as 

normas e valores sociais vigentes, de modo a torná-lo dócil, obediente e útil ao sistema 

vigente o indivíduo deve ser submetido a regras que com o tempo passarão a ser tão 

naturais que são interiorizadas sem que o mesmo se dê conta. Esses limites e regras 

são estabelecidos principalmente pela família e pela escola. 

Estas instituições, por sua vez, fazem usos de dispositivos variados de punição 

que vão desde a vigilância à ordem estabelecida até ações repressivas concretas. 

Nesse sentido, a educação oferecida na Escola José Collier, ainda no final do século 

XX, estava marcada pela rigidez disciplinar e punição àqueles que infringissem as 

normas da escola. As escolas recorrerem a algumas táticas em busca do controle 

externo dos discentes na escola e com a Escola José Collier não poderia ser diferente. 

A instituição escolar recorreu a algumas normas de condutas como a pontualidade, as 

notas, as reuniões de pais e mestres, o fardamento, o castigo, a suspensão, a 

expulsão, entre outras, para dificultar, mas não só os professores precisavam seguir a 

esse código de conduta, além deles, a equipe gestora e todos os outros funcionários 

também precisavam seguir as normas impostas na escola. 
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Partindo dessas considerações teóricas, veremos nessa seção, por meio dos 

exemplos que se seguem, como se manifestavam a rigidez disciplinar e a punição na 

Escola José Collier. 

Nesta terceira categoria de análise, observamos a vigilância à ordem 

estabelecida numa frequência total de duzentas e cinquenta e cinco vezes, 

materializada na transcrição da fala dos nossos entrevistados através das 

subcategorias de análise a qual nomeamos de rigidez disciplinar e punições. Vejamos 

essas subcategorias e suas freqüências na tabela 3 como segue: 

 

Tabela 3: A vigilância à ordem estabelecida. 

A vigilância à ordem estabelecida 

Subcategoria Frequência % 

A rigidez disciplinar 220 86,27 

Punição 35 13,73 

Total 255 100 

Fonte: A autora. 

 

Observamos através da tabela 3 que a vigilância à ordem estabelecida aparece 

com uma freqüência total de duzentas e cinquenta e cinco vezes, o que a coloca na 

condição de categoria mais frequente encontrada em nossa pesquisa. Isto nos mostra 

uma marca bastante evidente da educação oferecida pela Escola José Collier. Como 

exemplo da manifestação dessa categoria aparecem a rigidez disciplinar e a punição, 

subcategorias que serão tratadas nos tópicos seguintes. 

 

4.2.1- Rigidez disciplinar 

 

Para que os discentes seguissem as regras e fosse garantido o seu 

autocontrole, a Escola José Collier utilizava a rigidez disciplinar como instrumento de 

promoção da ordem. Para Elias (1994) essas técnicas são de controle, para que o 

indivíduo não revelasse ações consideradas fora da norma de conduta. Essas normas 

de conduta servem para ajudar o indivíduo no processo de civilização. 
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Observamos que esta subcategoria é a mais frequente nesta categoria de 

análise aparecendo em uma frequência de duzentas e vinte vezes ao logo das falas dos 

entrevistados. A tabela 4 a seguir, apresenta os exemplos através dos quais esta 

subcategoria se manifestava e a frequência com que foram contabilizadas: 

 

Tabela 4: A rigidez disciplinar 

A rigidez disciplinar 

Exemplo Frequência % 

Fardamento 36 16,36 

Impedimento da colheita de frutas  10 4,5 

Horário 39 17,72 

Respeito 31 14,09 

Outras formas de manifestação da rigidez 

disciplinar.  

19 8,63 

Comportamento 10 4,54 

Frequência dos pais nas reuniões 30 13,63 

Exigência 27 12,27 

Cobrança 14 6,36 

Domínio de turma 4 1,81 

Total 220 100 

Fonte: A autora 

 

Como vimos, a rigidez disciplinar é a maior das subcategorias e como exemplos 

dessa subcategoria, veremos que o fardamento dos discentes, a proibição de retirar as 
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frutas das árvores do jardim da escola, a pontualidade no horário, o respeito, o domínio 

de sala, o bom comportamento, os boletins, a exigência, as reuniões com pais e 

funcionários e as cobranças são formas de manter a disciplina na escola. Na sequência 

detalhamos alguns dos exemplos que apareceram nas falas dos entrevistados. 

 

4.2.2- O fardamento escolar 

 

A exigência do fardamento dos discentes e dos funcionários era uma forma de 

se materializar a rigidez disciplinar. Segundo Almeida (2014), o fardamento dos 

estudantes era vigiado na entrada da escola precisando levantar um pouco a calça 

comprida para mostrar a diretora da escola ou alguém responsável se estavam usando 

meia escolar, caso a diretora ou pessoa responsável encontrasse algo que não estava 

na regra, essa pessoa seria punida, pois não estava de acordo com as regras da 

escola. Para Elias (1994), as instituições são responsáveis por incorporar os limites que 

com o passar do tempo serão internalizados pelos indivíduos. Nesse sentido, podemos 

dizer que a Escola José Collier tinha um olhar atento para que o sujeito se adequasse 

às regras.  

Observamos na tabela 4 que este exemplo do fardamento escolar enquanto 

mecanismo de rigidez disciplinar apareceu com a frequência de trinta e seis vezes na 

fala de nossos entrevistados. Segundo Mesquita (2014) e Almeida (2014), era exigido 

dos discentes até a cor da meia, que teria que ser branca e lisa. Elas nos revelam que   

 
O fardamento tinha que ser completo, com meia branca, que a irmã 
Tereza levantava a calça dos meninos e às vezes por conta de uma 
listrinhas na meia, porque tinha umas meias que tinham uma listrinha, 
era branca com uma listrinha no canudo da meia e não podia, não minha 
filha..risos..meia branca, porque senão ela mandava voltar, e sapatos 
pretos (MESQUITA, 2014).  
 
Era bem rígida, quanto à questão do fardamento. Só podíamos entrar se 
estivéssemos com o fardamento completo e se fosse o caso de não 
puder a mãe ou o pai tinha que ir lá na direção para conversar. A farda 
era calça jeans e a camisa com o bolsinho com o nome da CIPER, 
quando passou para Escola da Braspérola, tinha que ser com calça 
jeans e a camisa com o nome da Braspérola. Na educação física 
também, tinha a farda da educação física que era um short verde com a 
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camisa da escola e inclusive até os evangélicos tinham que vestir essa 
farda da educação física (ALMEIDA, 2014). 

 

Para Cordeiro (2014), essa exigência também era importante para manter a 

ordem na escola. Ainda sobre o fardamento ela afirma: 

 
[...] quanto a isso havia exigência sim. Isso aí eu dou minha mão: eu era 
exigente! Se você não for obediente às normas estabelecidas vira 
bagunça, porque fardamento é fardamento! Isso ai eu era exigente. 
Exigia fardamento completo. Era a blusa branca com o nome na escola, 
calça jeans, tênis e meia branca (CORDEIRO, 2014). 
 

Entretanto, não era apenas o fardamento dos discentes que eram cobrados, 

mas também o fardamento dos funcionários e docentes, pois além da escola ficar mais 

organizada e em ordem, os professores e funcionários de modo geral iriam dar exemplo 

aos estudantes. O fardamento dos docentes, segundo Cordeiro (2104), era padronizado 

e muito bonito. Segundo ela, a administração da fábrica oferecia o fardamento, mas 

com o tempo passou a oferecer o tecido e o modelo para que todos estivessem com um 

único modelo. Almeida (2104), descreve a farda dos docentes nestes termos: 

 
Havia mudança no fardamento dos professores e quando havia essa 
mudança, eles também tinham que estar todos bem iguaiszinhos. 
Passavam mais ou menos dois ou três anos com a mesma farda. As 
professoras ou usavam saias compridas ou usavam calças, mas tinha 
que ser da cor da fábrica e a camisa era uma camisa de botão e um 
lencinho no pescoço, já os professores usavam calça social e camisa 
social de botão (ALMEIDA, 2014). 
 

A fotografia 12, a seguir, mostra o fardamento das professoras e equipe gestora 

conforme descrito por Almeida (2014): 
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Fotografia 12: Equipe gestora e professoras 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Cordeiro (2014). 

 

Observamos que as professoras e a diretora ao centro da mesa usavam saias 

abaixo do joelho, camisa de botão, um lencinho no pescoço e sapato social preto. A 

farda segundo Cordeiro (2014) era feita com o linho da própria Fábrica da Braspérola. 

Mas não era apenas o fardamento que exemplificava esta subcategoria. A simples 

proibição de colher frutas no pátio da escola também se configurava numa forma de 

rigidez disciplinar, como veremos detalhadamente a seguir. 

 

4.2.3- Impedimento da colheita de frutas 

 

Outra materialização da rigidez disciplinar da Escola José Collier era a proibição 

da retirada de frutas das árvores da escola. Esse é um exemplo que aparece em uma 

frequência de dez vezes na fala dos nossos entrevistados e era visto por eles como 

sinal da rigidez disciplinar. Silva (2014b), Melo (2014) e Lira (2014b), relembram que 

existia um jardim na escola e nesse jardim muitas árvores frutíferas, mas não era 

permitido aos discentes a retirada de frutas. Quanto a isso Silva (2014b) e Lira (2014b) 

relembram: 
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Era tudo simples, muito limpo e conservado. Lembro do pátio onde 
serviam nossas merendas, da biblioteca grande e bem organizada, da 
secretária, sala da direção, salas de datilografia em meio às árvores de 
frutas, que eu chamava de floresta, mas era proibido tirar as frutas e era 
um parte da escola que dividia as salas de aula e da secretaria (SILVA, 
2014b). 
 
[...] tinha um jardim e tinha muitas árvores. Eu lembro que tinha pé de 
abacate, pé de manga e o pé de azedinho que era tão falado, pé de 
jambo do vermelhão e pé de jaca. Quando o jambo caía no chão os 
meninos pegavam, mas não podiam pegar não, eles pegavam 
escondidos (MELO, 2014). 
 
No jardim tinha árvores, muitas frutas, mas a gente não podia tirar frutas, 
porque a direção não deixava não [...] Elas reclamavam quando 
pegávamos frutas, não podia, não! (LIRA, 2014b). 

 

Como vimos através das falas de Silva (2014b), Melo (2014) e Lira (2014b), 

apesar de existir árvores frutíferas, os alunos eram proibidos de retirar essas frutas, 

porque isso não era permitido pela direção. Segundo Cordeiro (2014), essa proibição 

era feita para que as frutas não fossem aproveitadas individualmente e sim 

coletivamente.  

[...] A gente fazia um trabalho com eles para não mexer naquelas frutas, 
que iam servir para todos ao invés de um só. Iria usufruir todos. E tinha 
o zelador, ele não deixava tirar não. Também não havia muito trânsito de 
um lugar para o outro não, certo! [...] Então os alunos só passavam pelo 
jardim, onde tinha as frutas, quando tinha que ir para a direção [...] Mas 
eles respeitavam muito, porque a gente fazia aquele trabalho com eles 
para a merenda, colhíamos mangas, goiabas. Fazia o suco dali mesmo 
(CORDEIRO, 2014). 

 

Para Cordeiro (2014), essa proibição não era simplesmente para que a escola 

mostrasse sua rigidez da escola. Para ela a escola tinha um propósito, que era fazer 

com que os alunos tivessem uma visão coletiva e não individual. Os alunos eram 

ensinados a pensar no próximo a partir das pequenas ações. 

 

4.2.4-Horário 

 

A obediência à questão do horário é um exemplo que aparece em uma 

frequência de trinta e nove vezes na fala de nossos personagens. A rigidez com a 

questão do horário era uma das formas que a equipe gestora encontrou para manter a 
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ordem na escola. Para Silva (2014a), a escola era rígida a começar pelo horário de 

chegada e saída da escola, pois ninguém tinha a permissão de entrar ou sair fora do 

horário. Para Lira (2014b), a escola era tão rígida que chegava a ser comparada a um 

quartel. Entretanto Cordeiro (2014), afirma que tal rigidez era necessária, pois os pais 

confiavam em deixar seus filhos na escola, pois sabiam que não havia entrada e saída 

de pessoas fora do horário permitido. Lira (2014a) e Mesquita (2014), revelam essa 

rigidez no horário nas falas que seguem: 

 
Toda unidade os pais assinavam os boletins e tinha reuniões que era 
mais com os pais e professores. Lá eles mandavam que a gente tivesse 
sempre de olho no horário dos filhos, se chegassem cinco minutos 
atrasado os meninos não entravam mais. Bastava o sino tocar, se não 
entrassem logo, não entravam mais (LIRA, 2014a). 
 
[...] De sete às doze, tinha muro alto e ainda tinha uma cerquinha de 
arame farpado, então o aluno não entrava nem saía fora do horário 
(MESQUITA, 2014). 

 

Como verificamos na fala de Lira (2014a) e Mesquita (2014), os discentes 

depois que entravam na escola, não conseguiam sair da escola fora do horário 

estabelecido. Além desse tipo de rigor, verificamos que a estrutura física da escola, 

com muros altos e cerca de arame farpado, esta era a estratégia utilizada para dificultar 

os discentes que não quisessem seguir as normas de horário da escola. 

 

4.2.5- Respeito 

 

Aparecendo numa frequência de trinta e uma vezes na fala dos nossos 

entrevistados, o respeito é mais um exemplo da rigidez disciplinar na Escola José 

Collier. Não só a direção cobrava respeito, mas os professores também cobravam 

respeito, como afirma Lira (2014b): “Os professores cobravam muito respeito, não era 

só a direção não”. 

Nas entrevistas com os discentes percebemos que existia uma mistura de 

medo e respeito, principalmente quando se tratava a respeito da gestora Irmã Tereza. 

Veremos a seguir alguns trechos da entrevista de Silva (2104b) e Lira (2104b) em que 

nos revelam esses sentimentos: 
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Tínhamos muito medo quando alguém dizia lá vem Irmã Tereza, todos 
ficavam calados e sentados, era um clima de muito respeito (SILVA, 
2014b). 

 

Segundo Mesquita (2014), apesar dos primeiros anos terem sido difíceis por 

conta da questão da demissão dos antigos docentes, quando os discentes começaram 

a entender que os docentes novos não tinham nenhuma culpa pela saída dos antigos 

docentes começou então uma relação de muito respeito, não só entre discentes e 

docentes, mas também por parte dos pais dos discentes. 

 

4.3- A punição 

 

A punição é outro exemplo que aparece em nossa pesquisa e apresenta uma 

frequência de trinta e cinco vezes na fala dos nossos entrevistados. Para Elias (1994), o 

uso das regras se dá na tentativa de um comportamento disciplinado como controle 

externo que deveria ser aplicado a todos, que não seguirem as regras e como vimos 

anteriormente, a escola cobrava dos professores e dos outros funcionários a rigidez 

disciplinar para manter a ordem na escola, para isso a escola tinha suas regras e quem 

a descumprissem receberia uma punição que poderia ser de um castigo até a expulsão, 

como veremos na tabela a seguir: 

Tabela 5: A punição 

A Punição 

Exemplo Frequência % 

Castigo 8 22,85 

Suspensão 11 31,42 

Expulsão 16 45,71 

Total 35 100 

Fonte: A autora 
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Como verificamos na tabela acima são exemplos de punição o castigo, a 

suspensão e a transferência. Esses três exemplos são relembrados por nossos 

entrevistados como veremos a seguir: 

 

4.3.1- Castigo, suspensão e expulsão 

 

O castigo, a suspensão e a expulsão eram as punições a que os discentes 

eram submetidos caso não seguissem as normas da escola. Para Elias (1994), as 

regras de condutas são controles externos, criados para conduzir o indivíduo à 

civilidade. 

Para garantir esse controle, disciplina e ordem, a Escola José Collier utilizava 

de algumas estratégias para quem não seguissem essas regras de condutas. Veremos 

a seguir exemplos dessa tática utilizada pelos professores, pela direção e demais 

funcionários da escola: 

 

O aluno que recebesse punição ficava suspenso por três dias, se 
desrespeita um professor, desrespeitasse a regra. Os professores 
deixavam também de castigo, se houvesse uma briga na sala, ou se 
acontecesse alguma coisa na sala. Aí o professor levava para a direção 
e a direção dava um dia de suspensão. A punição na verdade era o 
castigo, era a suspensão (LIRA, 2014b). 

 

Segundo Lira (2014b), se o discente desrespeitasse as regras da escola eles 

poderiam receber punições, que poderia ser o castigo, se fosse aplicado pelo próprio 

professor ou a suspensão, que era aplicado pela direção da escola e dependendo do 

caso poderiam ficar até três dias suspensos. Sobre isto Mesquita (2014), relembra: 

 

Teve um aluno, Paulo [...], que todo mundo chiava com esse menino, 
numa quinta série, pense num menino pimenta, mas tinha um respeito 
danado por mim, aí eu sei que quando foi num determinado dia, ele 
aprontou tanto, que os meninos queriam trabalhar e ele não deixava [...] 
e não fazia a atividade dele e não deixava os outros fazerem ai eu 
peguei e disse: venha cá, aí ele disse: o que foi professora, aí eu disse 
foi nada. Você agora vai se ajoelhar ali no pátio e vai pedir perdão a 
Deus viu. Aí ele disse: oxe, professora, por quê? Aí eu disse por que 
você nem faz seu trabalho e nem deixa os seus colegas fazer, isso é 
pecado. Vai ajoelhar ali, vai rezar e pedi perdão a Deus. Isso um sol de 
15 para o meio dia [...] quando eu disse, eu não pensei que ele iria. 
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Porque eu não obriguei, só disse você vai viu. Pronto, não precisei falar 
muito não, quando eu pensei que não tava o menino ajoelhado no sol 
quente com as mãos postas assim rezando (MESQUITA, 2014). 

 

Observamos nesta fala de Mesquita (2014), que os discentes levavam a sério 

os castigos aplicados pela escola. Mesmo sendo aplicado na intenção de “amedrontar” 

o discente, para que ao temer ele não voltasse a desrespeitar às regras impostas, o 

discente, sem precisar que a docente insistisse, atendeu à solicitação de castigo. 

Apesar do regulamento prever a expulsão, segundo Lira (2014b) e Cordeiro 

(2014), nunca ocorreu a expulsão de um discente, apenas castigo e suspensão. 

Como vimos, neste capítulo discutimos os estabelecidos e os outsiders e a 

rigidez disciplinar, enquanto categorias de análise. Percebemos que os estabelecidos e 

os outsiders, se encontravam numa relação de poder a partir dos antigos discentes e os 

novos professores no período de transição e que a rigidez disciplinar, foi algo marcante 

na educação dos filhos dos operários que estudavam na Escola José Collier. 

Encerando esta pesquisa, ciente de que com ela não se esgotam as Histórias 

e memórias da Escola José Collier, passamos às considerações finais deste memorial, 

retomando os questionamentos que nortearam a pesquisa e apontando possíveis 

respostas que nos ajudam a conhecer uma fração da História e memória da escola no 

marco temporal estudado. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vimos, nos ensinamentos teóricos, que História e memória são indissociáveis. 

Nesta pesquisa, concluímos de inicio, que também não há como dissociar a História e 

Memória da Escola José Collier da História do Município de Camaragibe/PE. 

A Escola José Collier é uma instituição centenária, inaugurada em 1903, e a 

sua vinda para o município de Camaragibe (na época distrito de São Lourenço da 

Mata/PE) transforma toda a comunidade da Vila da Fábrica, cujos moradores eram, na 

maioria, os operários da Fábrica de Tecido. 

A Fábrica, que muito contribuiu para o desenvolvimento local e regional, teve 

grandes nomes associado à ela como o de seu fundador o Sr. Carlos Alberto de 

Menezes e seus sucessores Pierre Collier, Antônio Carlos de Menezes e José Collier, 

dentre outras figurações, que se tornaram imortais para a História do município. 

Novas construções arquitetônicas, a exemplo dos casarões, das instalações 

hidrossanitárias, como instalação de chafariz, e novos hábitos de vida, enfim, 

constituem legados da Fábrica que também pensou na educação dos operários e de 

seus filhos, ao trazer da França, um modelo de escola que atendesse as suas 

necessidades e da comunidade. 

A Escola José Collier (1988-1997) é uma escola de fábrica, inspirada no modelo 

educacional das Irmãs da Congregação das Sagradas Famílias, portanto, pautado no 

caráter confessional católico, marcado pela rigidez disciplinar e manutenção da ordem, 

e que muitos dos ex-discentes, ainda hoje, sentem saudades dos seus áureos tempos. 

O contexto histórico nacional do período foi marcado pelo início de um novo 

regime de governo brasileiro (a democracia), a instituição escolar sob uma nova 

legislação educacional brasileira (LDB de 1996) e promulgação de uma nova 

Constituição Federal (CF/1988) que muito contribuiu para incentivar a cidadania em 

escala nacional. As mudanças significativas no campo educacional trouxeram grandes 

perspectivas, sobretudo pelas propostas de erradicação do analfabetismo, ampliação 

do acesso à educação básica, valorização do trabalho docente, e outras propostas – 

algumas até ainda não se concretizaram. No âmbito local, o município de 

Camaragibe/PE, seguia os mesmos rumos da educação nacional, inclusive com 

problemas de evasão escolar que tentava se corrigir a cada ano letivo. 
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Nesse contexto, a Escola José Collier, caracterizava-se no sentido de oferecer 

à comunidade, especialmente os filhos dos operários, a educação básica no nível de 

ensino fundamental (1ª a 8ª séries, o que hoje equivale do 2º ao 9º ano), em dois turnos 

de funcionamento. O dia-a-dia da escola deixou marcas na vida de quem ali estudou e 

que hoje relembra as Histórias e memórias daquela escola revelando com detalhes os 

períodos de transição, a educação, a religiosidade, as datas comemorativas, reuniões 

com pais e mestres e a rigidez disciplinar na época em que viveram. 

No intuito de prezar por uma História que contempla as opiniões das pessoas 

comuns mediante reflexão a partir do concreto, do real, e também de prezar pela 

memória desses indivíduos, aqui concebidas como um conjunto de funções psíquicas a 

partir do qual eles atualizam impressões ou informações passadas, ou reinterpretadas 

como passadas, saímos em busca de informações sobre a História e memória da 

escola, lembrando que se a História representa fatos distantes, a memória age sobre o 

que foi vivido. 

Um desafio neste trabalho, que por sinal é uma das características das 

pesquisas sobre Histórias das Instituições Escolares, foi superar a dificuldade na busca 

por documentos da escola relativos ao período estudado (1988-1997). Dentre as 

dificuldades por nós encontradas foi o fato de não ter sido possível analisar outras 

fontes documentais como atas de reuniões, cadernetas do período pesquisado ou 

documento de municipalização, pela inexistência. Os outros documentos como boletim 

escolar, ficha dezoito e fotos, foram possíveis de ser analisados através do arquivo 

pessoal da ex-diretora Francisca Pamplona e ex-discentes Rosane Lira e Raquele Lira. 

Por essa razão as fontes orais foram utilizadas como prioritária em nossa pesquisa. 

Em nossas entrevistas, percebemos que três grandes categorias marcaram a 

História e Memória da Escola José Collier no período estudado: O caráter confessional 

católico, a relação de poder entre os discentes e docentes e a rigidez disciplinar. Estas 

categorias nos ajudaram a entender como se desenvolveu o processo educativo no 

interior desta instituição. 

O caráter confessional católico, evidenciava presença da vertente religiosa na 

educação dos discentes da Escola José Collier. Percebemos nas falas dos 

entrevistados e nos documentos a que tivemos acesso, que a oração diária era algo 
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marcante no dia-a-dia da escola, além de outras manifestações da fé católica como as 

aulas de religião, a presença de uma capela na escola, as celebrações eucarísticas que 

aconteciam na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Vila da Fábrica. Vale ressaltar, 

que no período estudado, as Irmãs da Sagrada Família não estavam mais na gestão da 

escola, mas a vertente religiosa permaneceu na instituição escolar através da ex-

religiosa da mesma congregação que assumiu a gestão da escola na intenção de dar 

continuidade àquela educação que já era oferecida. Com a saída do quadro funcional 

liderado pelas Irmãs da Sagrada Família surgiram dois grupos dividindo a escola em 

estabelecidos e os outsiders. 

A relação de poder entre os discentes e os docentes presente no interior da 

escola foi outra categoria marcante. Os antigos (discentes) e novos (docentes) atores, 

por vezes se encontravam medindo forças numa relação de poder, em que de um lado 

os discentes reagiam com indisciplina a chegada dos novos discentes e do outro lado 

os docentes, com o apoio na gestão da escola, manifestava o seu poder através da 

vigilância à ordem estabelecida (rigidez disciplinar e punição) na tentativa de impor 

limites à indisciplina desses estudantes. 

Sobreleva dizer que na História e Memória dessa escola, participaram grandes 

nomes da educação no município de Camaragibe/PE, que hoje recebem nosso 

reconhecimento: a ex-diretora Francisca Cordeiro, mais conhecida como Irmã Tereza, e 

a ex-secretária Málvia, que juntas administraram uma escola priorizando sempre o 

ensino de qualidade, o respeito e a ordem naquela instituição, os ex-docentes Narcélia 

Mesquita, Arlete Silva, Maria José, Beatriz Mendes, Josemir, Fátima Cabral e Fátima 

Santana, entre tantos outros professores citados por nossos entrevistados, que afirmam 

que essa aprendizagem ficou marcada em suas vidas e que alguns desses docentes 

foram tão marcantes que influenciaram suas escolhas profissionais. Reconhecemos 

também todos os funcionários que participaram da história da escola, que trabalharam 

com tanto carinho, como as merendeiras Rosinha e Terezinha, que até hoje são 

lembradas com carinho, como as merendeiras Rosinha e Terezinha, que até hoje são 

lembradas com carinho pelos discentes, que passaram pela escola, e ainda o Sr. 

Ednaldo, carinhosamente chamado de Fofo ou Chapolin pelos estudantes e amigos 

daquela escola. Todos são verdadeiros heróis nacionais que ainda nos dias de hoje se 
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unem à milhares de sujeitos clamando pela valorização docente e uma educação de 

qualidade. 

Inúmeras outras discussões podem ser objetos de investigação a partir desta 

instituição escolar, além da historiografia, como por exemplo a dimensão curricular, 

didática, prática docente, educação do corpo, entre outros. 

Esta pesquisa constitui apenas uma parte da História e Memória da Escola 

José Collier (1988-1997), que partilhamos com toda a comunidade, visando contribuir 

para o enriquecimento do banco de dados sobre a História das Instituições Escolares 

de Pernambuco e do Brasil. Histórias e memórias que ficam registradas neste memorial 

no intuito de preservá-la, para que esta e outras gerações possam tirar suas conclusões 

sobre a educação no Brasil neste marco temporal. 
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APÊNDICE A- CONVITE PARA ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO 

 

Recife, _____ de ______ de 2014. 

 

CONVITE PARA ENTREVISTA 

 

Prezada Senhor(a), _____________________________________  

O Senhor/Senhora está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada Histórias 

e Memórias da Escola José Collier (1988 a 1997). 

Para mais esclarecimentos, anexamos dados sobre a pesquisa e também ficamos 

à disposição para o diálogo. 

Cordialmente, 

Márcia Nascimento da Silva- Mestranda 

p.marcians@gmail.com 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA  

 

Título: Histórias e Memórias da Escola José Collier (1988 a 1997). 

Pesquisador Orientador: Prof. Dr. José Luís Simões. 

Pesquisador Orientando: Márcia Nascimento da Silva.  

E-mail: p.marcians@gmail.com  

Local: Programa de Pós-Graduação em Educação - Núcleo de Teoria e História da 

Educação. 

Período da Pesquisa: 2013-2015. 

O objetivo geral da pesquisa é conhecer a História e a Memória da Escola José 

Collier (1988-1997), e os objetivos específicos são:  

a) Apresentar o contexto histórico do período; 

b) Registrar a História e Memória da Escola José Collier; 

c) Caracterizar a escola. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

                                                Marcia Nascimento da Silva 

 

            Recife, _____ de__________de  2014. 
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APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 
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APÊNDICE C- ENTREVISTA COM O SENHOR RIVALDO BORBA FERREIRA  

 

Data da entrevista: 21/01/2014   Local da entrevista: casa do entrevistado 

Horário inicial: 19:58    Horário final: 20:54  

Marcia: Se nome completo, formação e profissão? 

Sr. Borba: Rivaldo Borba Ferreira. Tenho o Ensino Médio. Sou fotógrafo. 

Marcia: Fale-me um pouco sobre a História da Escola José Collier?  

Sr. Borba: Eram gostosos os anos escolares aqui. Era uma coisa que a gente ficava na 

saudade sempre que estava de férias, pelo tratamento das professoras, pelo 

ensinamento em si, muito bom. A escola era uma escola de referência. Vinha 

professores de outras escolas vê como era o ensino aqui na escola das irmãs. A parte 

religiosa era também um critério adotado pela própria fábrica de tecidos pelo seu 

primeiro diretor, o senhor Carlos Alberto de Menezes, um „aficcionado‟ da religião 

Católica isso o genro dele o Pierre Collier deu continuidade a isso, até que em 1982 

quando as freiras deixaram de ensinar e passou para a prefeitura de Camaragibe a 

administração da escola. Anualmente tínhamos a primeira comunhão dos meninos e 

das meninas. Essa primeira comunhão  tinha um jantar especial oferecido pela diretoria 

da fábrica e no final do ano tínhamos prêmios em que se reuniam onde hoje é o SESI 

ou onde era o teatro , que inclusive esta em termino de reforma, dava uma média de 

uns duas mil pessoas entre alunos e famílias e era feita a entrega de prêmios os três 

melhores de cada classe. O Carlos Alberto de Menezes, fundador da Companhia 

Industrial Pernambucana, que depois de amanhã está completando 123 (1891- 2014) 

que ela estará completando depois de amanhã. O senhor Carlos Alberto de Menezes 

foi o responsável por tudo isso ai e devido ser muito religioso, nas viagens que ele fez a 

França para trazer equipamentos para a fábrica de tecidos aqui, porque na Europa já se 

produzia tecidos e aqui a produção de tecidos ainda não tinha inicio em 1889 a 

escravatura tinha se acabado com a lei áurea e em 1891 a fábrica de tecidos já iniciava 
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uma diretoria e as atividades para construção da própria indústria e após isso ai, Caros 

Alberto resolveu que os filhos dos operários tivessem uma educação religiosa e para 

isso ele conseguiu através da superiora através da superiora da ordem das irmãs 

sagrada Família, autorização para trazer freiras para ensinar as filhas dos operários 

aqui em Camaragibe e quando ele recebe autorização então para que elas venham ele 

constrói de imediato uma escola, um espaço para acomodação das religiosas e mesmo 

sem elas falarem português, falavam francês mas Carlos Alberto falava Francês fluente 

e o genro dele também que era Pierre Collier. Ele convidou o Pierre Collier para vir 

conhecer e trabalhar aqui, ele imediatamente veio. E ele era um recém-formado, né, ele 

veio pra cá conheceu a família de Carlos Alberto, se apaixonou pela filha, casa e se 

junta então a família. Em 1903 ele constrói a escola e coloca as freiras para ensinar as 

filhas dos operários e como os meninos ele não queria que as freiras ensinassem 

também traz padres da ordem dos Maristas, inclusive paga as passagens para que os 

padres viessem para Recife e ai os padres começavam ensinando os meninos e as 

freiras as meninas. A partir de maio de 1904. Para atender a demanda que era os filhos 

dos operários.Foi em 1891,1892 e 1893, durante esses três anos, que Carlos Alberto 

viaja até à França e lá na cidade de Val-de-bois, ele tem contato com León Harmel , 

que é um industrial na época e que passa pra ele tudo aquilo e inclusive a encíclica 

Rerum Novarum, que é a parte mais social da coisa para os operários. Ele copia da 

mesma maneira e traz pra cá a parte social e religiosa, bem autêntica da França na 

época. As freiras só chegaram aqui não sei se devido às dificuldades financeiras, só 

chegaram aqui a Camaragibe em 1902 e em 1903 as freiras já estavam prontas para 

iniciar as atividades. 

Marcia: Como você vê a educação que era oferecida pela escola da fábrica? 

Sr. Borba: A educação daquela época era bem interessante. A educação era rígida. A 

estrutura física nunca mudou a escola sempre foi a mesma, salas amplas, bem 

arejadas porque na época não existia ventiladores e era apenas as janelas grandes, 

duas janelas abertas,  janelas  altas e a ventilação era constante, né? Logo quando 

começou os meninos a estudarem, porque o prédio que é hoje o SESI, que era onde os 

meninos estudavam com os irmãos maristas, que funcionou com os meninos até 1926, 

mas após a morte de Pierre Collier, mas com a nova direção da Fábrica resolveu que 
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as professoras e as irmãs ensinassem as meninas e os meninos também porque a 

procura era grande e não tinha condições dos meninos ficarem sozinhos lá e os 

meninos vieram para que as freiras viessem a ensiná-los e para que não juntassem 

meninos e meninas se colocou meninos em uma área e meninas em outra e tinha uma 

curiosidade  interessante. Na época em que as freiras chegaram aqui não tinha nada de 

alvejante nem coisas para tirar nódoas de roupa e existia uma planta chamada piripiri 

que alguns chamam de biribiri e essa planta era conhecida como azedinho, porque era 

azeda demais, ela parecia uma carambola e as freiras usavam isso ai para tiras nódoas 

e tintas de canetas como na época não existia canetas dessas de hoje era uma caneta 

que você tinha que molhar na tinta para escrever era comum sempre cair um pingo de 

tinta  na roupa e ela aproveitavam aquilo ali e passavam na roupa e a tinta aos 

pouquinho ia desaparecendo e limpava e todos os alunos que passavam nesse pé de 

piripiri e tivessem com as frutinhas, enquanto as freiras e as professoras não vissem se 

balançava quilo ali para que caísse uma fruta e quando caia era uns 5 ou 6 correndo 

para pegar e chupar aquilo ali era uma tradição dessa árvore  e eu  acredito que só a 

uns 5 ou seis anos que ela morreu completamente chamava pé de azedinho. Tinha pé 

de manga rosa, jambo, pé de figo, goiaba. Não podia tirar de forma nenhuma. E com os 

alunos dessa escola, a escola mudou o nome por causa de um bem feitor da escola 

chamado José Collier que ajudou na hora da necessidade financeira e ele deu todo 

apoio a escola nessa época e  a escola voltou a funcionar que era a escola das irmãs 

da sagrada família e quando íamos fazer um cabeçalho na hora da prova  colocávamos 

assim Jesus Maria José e Milha porque era uma abreviatura porque  devido a 

religiosidade das freiras estarem lá em seguida colocávamos a data, o nome e escola 

da corporação operária de Camaragibe. Todas as vezes que fossemos fazer uma prova 

era necessário colocar esses dizeres antes de iniciar as provas. A rigidez era grande, 

na hora de entrar as freiras ficavam olhando, tanto os meninos como as meninas 

entrarem. Se a farda estivesse suja ou amarrotada era reclamado ia pra casa pra fazer 

algum melhoramento para fazer e vim outra coisa se chegasse na escola dizendo que 

não veio de farda por algum motivo tinha que ir para casa e vir com a mãe para a mãe 

dizer o porquê não vir de farda i conseguia  entra porque senão não entrava de jeito 

nenhum. Quando alguém era reprovado na escola ele podia continuar na escola e 
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voltava a estudar automaticamente e as professoras começavam a puxar mais pelo 

aluno ou descobrir o motivo daquele atraso. Para você ter uma ideia nos quando 

saiamos daqui e íamos trabalhar em algum lugar eles perguntavam de imediato você 

estudou onde, em Camaragibe, onde / na escola das irmãs. Não precisa fazer teste 

não. Por ai você tira a referência das imãs e seu ensinamento. Você não precisa fazer 

teste você já esta empregado, você já está empregada. 

Marcia: Você lembra o ano que a escola passou a ser chamada José Collier? Por quê? 

Sr. Borba: Foi uma homenagem ao filho de Pierre Collier, pela ajuda financeira, pelo 

apoio. Porque a família Collier é muito ligada a essa escola também. A Lilia Collier, que 

foi uma das incentivadoras também, a irmã de José Collier uma das incentivadoras do 

SESI, do prédio do SESI, foi quem criou o SESI, hoje nós temos alguma coisa dela, 

porque antes de falecer uns 6 meses ela doou a fundação Joaquim Nabuco Todas as 

fotografias em torno de umas 40 a 50 fotografias ela doou todas. Eu estou até 

conversando com uma escritora francesa, ela veio da França para São Paulo e depois 

veio a casa de uma irmã dela aqui me conhecer para saber alguma coisa sobre Pierre 

Collier e está empolgada fazendo esse trabalho para escrever um livro sobre Pierre 

Collier e a Vila Operária. O ano da mudança do nome da escola foi em 1987, porque 

em 1987 a Fábrica de tecidos ela vendeu as ações, Companhia Industrial 

Pernambucana CIP, de 1982 a 1987 ela muda a razão social de CIP para CIPER  de 

CIP para CIPER até 1987 a CIPER encerra as atividades e passa então para 

Braspérola, vende as ações e a Braspérola faz então a modificação do nome da escola, 

as freiras vão morar na casa onde  residia o pároco da Cidade, da Vila da Fábrica e a 

casa paroquial passa por uma reforma e foram residir lá,  ai em diante a escola mudou 

o nome de Escola das irmãs da Sagrada família para Escola José Collier que também 

já pertencia a Prefeitura Municipal as professas. Foi na gestão de Paulo Santana, 

houve uma modificação, mudaram caibo, mudaram janelas, mudaram tudo. 

Marcia: Sabe o ano da construção da Vila Operária? 

Sr. Borba: A fábrica foi oficialmente fundada em 1891 durante quatro anos foi a 

construção da indústria e só a partir de 1895 que ela iniciou suas atividades e a Vila era 

o seguinte, enquanto a Vila era construída também as casas da Vila também eram 

construídas aos poucos os próprios operários as próprias pessoas que vieram de fora 



100 

 

pra cá para trabalhar  na Fábrica na construção da fábrica o proprietário Carlos Alberto 

de Menezes também deu o terreno para que eles construíssem as residências aqui na 

parte mais alta. Foi inaugurado no mesmo período da fábrica as casas também já 

estavam em funcionamento. Ao todo são 155 residências e dessas 155 residências e 

dessas 155 residências todas aqui em cima na Vila tinha uma estrutura muito bem feita 

porque tanto tinha água encanada como tinha esgoto pra época em que a fábrica 

iniciou as atividades e para a época foi uma visão de Carlos Alberto muito além do que 

era necessário na época, porque era tudo com muita dificuldade em tudo estava 

passando então por um período que a Lei áurea tinha terminado  aquele período de 

adaptação era muito difícil e a fábrica estava com o pensamento do fundador muito 

além da época em que aconteceu as coisas. 

Marcia: Você indicaria alguém para falar sobre a escola no período que antecedeu a 

municipalização? (Ex – Diretores; Professores; Secretários; Alunos; Zeladores; 

Porteiros; Sabe sobre Irmã Tereza Pamplona?) 

Sr. Borba: Joaninha, ex-diretora. Graça Borba, ex-professora. Terezinha, ex-

merendeira. E irmã Tereza, ex-diretora. Sobre irmã Tereza, infelizmente não sei 

informar, mas acredito que tenho como conseguir o telefone dela. 
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APÊNDICE D- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO  
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APÊNDICE E- ENTREVISTA COM A EX-DOCENTE ARLETE NASCIMENTO DA 

SILVA  

 

Dta da entrevista: 07 de março de 2014  Local da entrevista: EREM Deputado 

Oscar Careiro 

Horário inicial: 13:25    Horário final: 14: 20 

Marcia- Seu nome completo, formação e profissão? 

Arlete- Arlete Nascimento da Silva, sou formada em Letras Português/ Inglês, pela 

Universidade Católica a Graduação e especialização em Linguística e Educação de 

Jovens e Adultos pela UFPE. Sou professora do Colégio Senador Paulo Guerra no 

município de Araçoiaba e no EREM Deputado Oscar Carneiro, Vila da Fábrica-

Camaragibe. 

Marcia- Qual foi o período que a senhora foi professora na Escola José Collier? 

Arlete- Eu participei do período de transição. Foi aproximadamente em 1993- 1997. Na 

verdade, antes de ser professora eu fui secretária da Braspérola e só depois pedi 

remoção para a escola, porque eu sempre gostei muito da área de educação.  

Marcia- Essa época de transição que você fala é da Municipalização? 

Arlete- Sim! 

Marcia- E na época da transição em que a escola era administrada pelas irmãs? Você 

é desse período?  

Arlete- Eu fui aluna e fui um período professora, de uma única turma que eu tive nesse 

período, que foi de alfabetização. Foi assim que eu iniciei. Foi um desafio! Não lembro o 

ano, mas posso procurar documentos que comprovem isso e te mostrar.  

Marcia- E sobre a história da escola, você conhece? Tudo que vir a sua mente, que 

você lembrar.  

Arlete- Essa escola, veja só. Eu acho bem interessante porque, quando foi criada a 

Companhia Industrial Pernambucana antes de funcionar, criaram a empresa e eles 

pensaram em todo o conjunto. Eles criaram assim uma comunidade, as casinhas que 
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eram todas iguais, com aqueles detalhezinhos redondinhos assim, aquelas portas 

redondas, pensaram assim na educação para os filhos dos operários. Então a princípio 

foi a escola das irmãs que trouxeram as irmãs da Sagrada família da França, para 

educar esses alunos. Inclusive elas tiveram que estudar, aprender o Português para 

poder interagir, lecionar de fato. E assim, depois criaram o SESI que seria só 

masculino, a princípio a escola era no atual José Collier só com as meninas e no SESI 

só com os meninos. Eles não pensaram apenas na escola, pensaram em toda a 

estrutura do bairro em si. Foi um bairro programado Tinha um teatro que também já foi 

cinema e já existia a muito tempo, estão apenas restaurando agora. Tinha dois clubes o 

Penarol e o Guarani, onde nos finais de semana tinha as festividades. A igreja que eles 

eram altamente católicos, então na própria igreja eles construíram uma capela e aqui 

na Vila fora da fábrica eles criaram depois outra Capela. Então os alunos que 

estudavam na escola, inicialmente eram educados pelas irmãs e só quem poderia 

estudar nessa escola, fazer parte dessa escola era o filho de operários.  

Marcia- Você lembra como era feita a seleção para a entrada desses alunos na escola? 

Arlete- Era feita por idade, por série. Para entrar nessa escola tinha que ter 6 anos de 

idade, para ir ao antigo pré–escolar. Antigamente só entrava realmente quando tinha 

seis anos. E se não alcançassem eram reprovados, eram retidos, era muito rigoroso 

assim, o ensino era de qualidade. É tanto que quantos ex-alunos temos, que hoje são 

médicos, advogados, professores, engenheiros, porque elas eram muito rigorosas, 

rigorosas em tudo, desde o fardamento que era aquela saia de preguinhas, altamente 

passada, organizada, meia branca, sapato conga, eu nunca esqueço. As irmãs eram 

muito exigentes, mas eram muito caprichosas mesmo e era ensino de qualidade. O 

método era tradicional, na época era tudo de bom. 

Marcia- A senhora falou sobre o fardamento. E os professores? Existia algum 

fardamento? 

Arlete- Antes mesmo era as freiras, então elas usavam hábitos, depois foi modificando. 

E como era fábrica de tecidos e os professores e os funcionários da escola eram pagos 

pela fábrica, eram funcionários da fábrica, então eles recebiam também, eles 

mandavam confeccionar. Inclusive os alunos que tirassem primeiro, segundo e terceiro 

lugar eles ganhavam cortes de tecidos, eram muito organizados. 
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Marcia- Você lembra como era o nome da escola antes de se chamar José Collier? 

Arlete- Escola da Companhia Industrial Pernambucana, Escola da CIPER. 

Marcia- Você sabe por que mudou o nome da Escola para José Collier? 

Arlete- O nome da escola mudou de Brapérola para José Collier, para homenagear 

Seu José Collier, porque ele era o Presidente da empresa e era da família Lilia Collier 

que era muito voltada para educação e ele foi uma pessoa que trabalhou muito para 

que não deixasse a escola cair. A comunidade em peso foi pedir, apelar, para que essa 

escola tão conceituada entendeu? Foi muita gente que estudou nessa escola. Para 

você ver, quando tem festa com os ex-alunos, tem muita gente com cargos importantes 

que tudo tiveram uma base ali na escola. Então era uma pena, você ver ir tudo de água 

baixo. Isso foi no período de mudança de administração de da fábrica CIPER para a 

Braspérola. Então ele lutou muito e sempre apoiou muito a escola, mesmo com toda a 

crise, nesta questão se fica ou se não fica. A princípio demitiram todos os professores. 

Eu fui a única que não fui demitida porque eu voltei para o escritório, porque eu já 

possuía experiência lá. Então eles deram prosseguimento e depois foram para o 

município. Só que, quando foi para o município ficou uma coisa muito complicada, 

porque foi dada só de bocas, não foi dada assim, no papel, certo. Com a questão da 

empresa falindo e tudo, a empresa fez um acordo com a Prefeitura, que seria abatido 

em impostos. Então foi passado e depois legalizado. E quando foi legalizado foi que 

pode ter realmente uma reforma. O telhado mesmo estava já desabando, porque era 

uma escola antiga, que estava precisando de algumas reformas, de algumas mudanças 

e o tempo mudou, os tempos mudaram, a tecnologia. A princípio não se sabia se iria 

mudar para o Município ou para o Estado. Essa escola teve um período que ela ficou 

acolhendo as duas partes. Era tão interessante, era uma parte do estado e uma parte 

do município, ela atendia as duas modalidades. Porque assim, a escola onde era a 

escola do estado que é o Oscar Carniro, ela era no prédio que também era da fábrica, 

que antigamente lá era um ambulatório médico. Tinha um ambulatório interno e tinha 

um laboratório externo, que atendia as pessoas. Tinha dentistas, enfermeiros, médicos. 

É hoje a Escola 15 de Novembro, próximo do Clube Penarol. Mas o espaço era muito 

pequeno e o Oscar Carneiro foi crescendo e a gente precisava também, porque a 

escola funcionava antes até o nono ano. Aí foi o Oscar Carneiro uma parte, funcionava 
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como prefeitura que quem assinava era Joaninha. Joaninha é Joana D‟arque que foi 

diretora de lá. Aí era dividido, até o material que vinha. Fez uma secretaria de um lado e 

uma secretaria do outro, funcionou as duas em um só lugar. Até que o Oscar Carneiro 

conseguir um espaço que era antigamente o Centro Social Urbano, que foi outra luta. O 

mesmo processo que passou o José Collier, quando passou para o Município, passou o 

estado e quando conseguiu passou tudo de vez, conseguiu de fato legalizar. 

Marcia- Como era o dia-a-dia, na escola de 1998 a 1997?  

Arlete- Era tudo muito planejado, muito organizado, muito planejado, exigiam tudo. 

Tinham que ficar na porta para ver quando o aluno chegar. A meia branquíssima, todos 

os dias tinha que formar fila rezar e cantar o Hino Nacional, o Hino da Escola, o Hino de 

Pernambuco, tudo mundo sabia decorado e todos de posição de sentido. E ai daquele 

que não cantasse. E depois que fizesse tudo isso, iria para sala de aula, lá onde o 

professor já tinha tudo planejado tudo, toda a atividade na hora do intervalo a mesma 

coisa, tinha o momento de brincar. Era tudo assim muito rígido, eram muito exigentes 

em tudo em detalhe o método era o método tradicional e tinha ordem mesmo. Parecia 

assim um colégio militar. Era assim mesmo. Agora o ruim do método tradicional, era 

que nas respostas era aquilo e aquilo mesmo, não podia aceitar outra coisa fora 

daquilo. A única coisa ruim era isso. Mas tinha livros, porque a empresa arcava com 

tudo, era assim. Tinha caderno de caligrafia porque as irmãs tinham a letra belíssima e 

elas queriam que você entendeu? Até isso! 

Marcia- E o dia-a-dia do professor, nessa época? 

Arlete- Tinha sala dos professores, a irmã Tereza sempre fazia reunião com os pais, 

fazia planejamento do ano, planejávamos as festividades, planejava as avaliações, 

tinha uma coordenação para ver como é que estavam as questões dos diários. Iam à 

sala para ver o que você estava dando, se tinha alguma dificuldade. Nesse ponto o 

professor tinha apoio. Qualquer dificuldade do professor com o aluno elas viam e 

intervinham. E apoio pedagógico também tinha, tinha muita cobrança. Porque tinha que 

seguir realmente a linha das irmãs, entendeu. Então ela olhava tudo, até o caderno. Eu 

lembro que tinha irmã Alice e ela olhava caderno por caderno e tinha que está perfeito 

do começo do ano até o fim. Mesmo quando acabava o ano, ela guardava aquele 

caderninho ali e ia mostrar depois, para que você visse como você estava antes e 
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depois, se seu caderno tinha uma orelha, aí de você se tivesse. Lembro que ela 

organizava mesmo, até isso. Parece que ela faleceu agora pouco mesmo, mas vou te 

contar visse. Irmã Alice era uma irmã muito culta. Ela dava aula na UFPE e dava muitas 

aulas sobre sexualidade, era a única que desafiava e realmente ela falava sobre a 

importância e os cuidados, coisas que você nem ouvia os pais. E ela tinha muito 

cuidado com as coisas. E ela dizia sempre: Se organiza o caderno, organiza bolsa, 

organiza a cabeça, organiza a vida. Ela era uma pessoa assim, altamente organizada e 

isso ela prezava muito. 

Marcia- Como eram realizadas as reuniões dos pais e mestres? 

Arlete- Acredito que era por bimestre e dependendo da situação, porque tinha a festa 

das mães, a festa dos pais, porque alí também tinha oportunidade.  Todas as festas 

eram vivenciadas, os pais tinham que vir e assinar os boletins, se não assinasse, ou os 

pais não fossem à reunião os alunos nem entrava, entrava não. E qualquer coisa 

chamava o pai, assim, qualquer problema que o aluno tivesse de indisciplina, os pais 

eram chamados e mandava chamar lá na fábrica e tem mais ele era repreendido duas 

vezes né, uma pelo aluno e ainda prejudicava lá no trabalho, porque era como se fosse 

um elo. E qual era o pai que queria ser prejudicado no trabalho por conta do filho? 

Marcia- Os alunos que reprovavam eles saiam da escola ou eles poderiam continuar? 

Arlete- Olhe, ele continuava, se eu não me engano ele poderia reprovar até um ano, 

mas já era um problema sério. Eles teriam um reforço e se não me engano depois eles 

tinham que sair da escola. E tem mais, não tinha recuperação, não. Uma nota não 

recuperava a outra, não. Se o aluno tirasse cinco, na outra tinha que tirar dez, dez e 

dez. ele estava em recuperação. A média de lá era seis, mas você ralava para poder 

tirar seis, e se você ficasse abaixo da média, se tirar seis na primeira, tinha que tira dez 

na segunda, na terceira e na quarta. Uma unidade não cobria a outra não. Não cobria 

de jeito nenhum. 

Marcia- Você pode descrever a estrutura física da escola?  

Arlete- As salas eram amplas em granito, ventilada, os banheiros eram muito limpos. 

Era tudo muito exigente, era bem organizada assim, a estrutura física era boa. As 

cadeiras só pré escolar. Era uma mesinha com as cadeirinhas de palha, eu lembro 

como se fosse hoje. Tinha três pátios, né? Tem o primeiro pátio, nesse primeiro espaço 
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tinha duas salas e dois banheiros um masculino e um feminino. E tinha outra parte que 

era só para tomar banho, tinha uns chuveiros assim. Depois uma secretaria, que era 

onde funcionava essa capela. A capela foi desativada para tornar-se uma biblioteca, 

mas foi uma confusão danada, porque lá funcionava como capela mesmo, inclusive a 

minha irmã casou lá, faziam casamento e tudo. A segunda parte que é a do meio, que 

depois a fábrica comprou um parquinho, uns brinquedos muito bonitos, escorrego, é 

carrossel, é gangorra, uma casinha bem organizada e a gente ia por sala. Nessa área é 

onde fica a cozinha, no caso é a cozinha e tanto de um lado para o outro tinha um 

balcão de cerâmica, onde eles distribuíam as merendas, porque eles ficavam lá dentro 

e distribuía. Elas cozinhavam nessa cozinha e levava para os pátios para distribuir as 

merendas.  

Nessa parte que tinha árvores, os alunos não podiam tirar frutas, eles iam assim, para 

brincar, entendeu. O recreio era assim, por sala, era por série. Então vinha assim, 

primeiro os pequenininhos. A irmã Tereza não deixava tirar frutas não. A gente que 

pedia a seu Francisco, que trabalhava lá, aí catava assim, pai Francisco entrou na... 

risos...ele conseguia Jaca, essas coisas, porque lá tinha pé de jaca, tinha pé de pinha, 

a irmã tinha muitas frutas, azedinho, manga, tinha tudo ela plantava. Tinha legumes, 

essas coisas, tinha tudo. Do outro lado tinha duas salas, dois banheiros, femininos, 

masculinos e a parte para banho e tinha mais quatro salas. 

Marcia- Como era a relação dos professores com a direção? 

Arlete- Eles eram rígidos, tinha que ter um perfil assim, deles. Porque eles cobravam 

muito, como se fosse uma escola particular assim, muito exigente. O bom disso é 

porque assim, você cresce e o bom é que eles cobravam muito, mas eles também lhe 

davam. Porque o que eu acho ruim é a medida que cobra e não te dá respaldo, mas 

quando cobram e te dá, eu acho.. 
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APÊNDICE F- TERMO DE ESCLARECIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 
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APÊNDICE G- ENTREVISTA COM EX-DISCENTE MÔNICA NASCIMENTO DA SILVA 

 

Data da entrevista: 08 de maio de 2014        Local da entrevista: Casa da 

entrevistada  

Horário Inicial: 21:00             Horário final: 22:40 

Marcia: Nome completo, data de nascimento, formação e profissão? 

Mônica: Mônica Nascimento da Silva. Nasci aos 12 de setembro  de 1978. Sou 

Formada em Administração de Empresas com Ênfase em Gestão de Negócios na 

Faculdade Santa Helena- FASH. Sou Diretora de Vendas Independente Mary Kay 

Marcia: Qual o período que você estudou na Escola José Collier. 

Mônica: No período de 1991 á 1994. 

Marcia: Você estudou no período de transição de Administração da CIPER para a 

Braspérola e da Braspérola para o Município? 

Mônica: No ano que comecei a estudar na escola a Administração já era feita pela 

Braspérola, não peguei o momento de transição nem da CIPER para Braspérola nem 

da Braspérola para Prefeitura. 

Marcia: Como era a estrutura física da escola? 

Mônica: Parecia uma escola antiga e diferente das que eu estava acostumada a 

estudar, salas grandes com capacidade para 50 a 60 alunos. Era tudo simples, muito 

limpo e conservado. Lembro do pátio onde serviam nossas merendas, da biblioteca 

grande e bem organizada, da secretária, sala da direção, salas de datilografia em  meio 

às árvores de frutas, que eu chamava de floresta, mas era proibido tirar as frutas e era 

um parte da escola que dividia as salas de aula e da secretaria. 

Marcia: Como era o dia-a-dia na escola e a disciplina na escola?   

Mônica: Era bem disciplinar desde o horário de chegar na escola até sair. A escola 

ficava fechada e antes de entrar formávamos filas cantávamos o Hino Nacional e 

rezávamos um Pai Nosso, ao entrar éramos abordados pela Direção que conferia 

nosso uniforme, pois ele precisava estar completo. Lembro que todos os sapatos eram 
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padronizados, as meias, não podiam ter qualquer lista, precisava ser totalmente branca, 

se tivesse algo errado íamos para sala da direção.Parecia um quartel de tão rígida. 

Tudo precisava está em ordem os horários, fardamentos limpo e completo, livros todos 

encapados, boletins. Só quem podia pegar nossas notas era nossos pais. As aulas de 

Educação Física eram ministradas pelo professor Flávio duas vezes por semana e 

exigiam de nós a mesma disciplina e freqüência como em qualquer outra matéria, 

assim como fardamento, horário e a chamada. Não fazíamos juntos com os meninos, 

eram dias diferentes. As aulas eram diversificadas entre Atividades Físicas e Jogos. 

Marcia: Como eram os seus professores? 

Mônica: Os melhores que já tive. Eram excelentes, tinha toda aquela rigidez, disciplina 

e regras da escola, mas eram ótimos, alguns mais duros e outros mais flexíveis, eram 

muito queridos. Lembro que era uma disputa enorme dos alunos para escolher o 

professor Conselheiro de Classe. Os professores também tinham Fardas elegantes e 

eram bastante pontuais nunca faltavam. Aprendi muito com cada um, e trago até hoje 

um carinho especial por eles, alguns marcaram muito minha vida como Maria José 

professora de Português adorava as aulas dela. Ela pedia para cada um ler o texto para 

sala e todos participavam. Sempre fazíamos muitos exercícios e leituras. Narcélia era 

muito doce uma professora muito querida sempre tirava notas altas na sua disciplina, 

pois eu gostava muito de estudar Geografia , com exceção da quinta série. Nossa 

quase reprovo nos mapas! Tínhamos um caderno de desenho e ela pedia para 

desenhar os mapas do relevo, vegetação, mapa do Brasil era trabalho e eu não era 

muito boa em desenho, em outro momento ela ensinou Inglês e era também aulas 

excelentes com músicas, textos e algumas provas orais. O professor Josemir também 

foi um grande professor, ele me ensinou da quinta a oitava série matemática pense 

numas aulas divertidas aprendi muito com ele apesar de sempre ficar em recuperação, 

ele fazia testes toda semana de acordo com os assuntos dados, ele fazia exercício e 

quem resolvesse a equação primeiro ganhava ponto. Beatriz era a professora de 

História, como não lembrar de suas aulas e das apresentações de trabalhos? Arlete era 

professora de Educação Artística, toda semana era uma arte diferente, pintar tecido, 

trabalho com gesso, bordado era muito divertido. Aulas de religião e datilografia não 
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lembro o nome da professora, mas era um tempo bom e quantos professores 

maravilhosos. 

Marcia: Como era a relação entre o aluno e a direção? 

Mônica: Quase não tínhamos contatos, tínhamos muito medo quando alguém dizia lá 

vem Irmã Tereza, todos ficavam calados e sentados, era um clima de muito respeito. 

Marcia: Você gostava de estudar nessa escola? Mesmo com toda disciplina nessa 

escola? 

Mônica: No inicio não gostei da idéia de estuda lá acredito que tinha preconceito desde 

aquela época, porque não era uma escola particular, mas depois que comecei a 

estudar aprendi a amar aquela escola, a entender as normas e até hoje tenho saudades 

de cada momento vivido. 

Marcia: Havia aula extra-classe? 

Mônica: Sim, como a Gincana em comemoração ao dia da Padroeira da Escola. Cada 

classe tinha um professor que nos orientava nas provas e ensaiava com a gente os 

principais Hinos, pois tudo era ponto. Graças a essa Gincana hoje sei todos os Hinos 

rss. Nessa gincana arrecadávamos muitos alimentos e roupas e fazíamos doações a 

pessoas que necessitavam. Não recordo da premiação, mas acredito que além de 

pontos os vencedores ganhava algo se não estou enganada era passeio. 

Marcia: Existia premiação para alunos com boas notas? 

Mônica: Sim, era o aluno laureado, mas não recordo detalhes. 

Marcia: Existia punição para os alunos que descumprissem as regras da escola? 

Mônica: Sim, não recordo muito bem, mas acredito que suspensão. Os pais eram 

chamados  e os alunos eram acompanhados por uma psicóloga . 

Marcia: Na questão da religião, vocês de alguma maneira eram influenciados de 

alguma maneira? 

Mônica: Acredito que de alguma maneira sim, pois lembro que a gente participava de 

algumas missas durante o ano. Mas não me lembro de discussões sobre religião, 

lembro que existia aula de religião, mas não de direcionamento para uma ou outra. 

Também lembro que existia muitas evangélicas na escola. 
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APÊNDICE H- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO  
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APÊNDICE I- ENTREVISTA COM A EX-MERENDEIRA TEREZINHA JESUS DE 

OLIVEIRA ANDRADE 

 

Data da entrevista: 01 de junho de 2014.      Local da entrevista: Casa da 

entrevistada 

Horário inicial da entrevista: 16:40               Término da entrevista: 17:25 

Marcia: Nome completo, data de nascimento, formação e profissão? 

Terezinha: Terezinha Jesus de Oliveira Andrade, nasci em 15 de janeiro de 1934. Fiz 

até a segunda série. Sou aposentada, mas sempre fui merendeira. 

Marcia: Qual o período que a senhora trabalhou no José Collier? 

Terezinha: Trabalhamos 28 anos entre CIPER, Braspérola e Prefeitura. Em 1975 foi o 

ano que eu entrei na escola.  

Marcia: Fale-me sobre a história da escola:  

Terezinha: No tempo da merenda né, que a gente trabalhava com muito gosto.  Eu 

entrei no tempo da irmã Tereza, foi ela quem me colocou aí. Eu fiquei viúva em 1975, 

no mesmo ano de 75 eu comecei a trabalhar na escola. Esse colégio sempre foi 

religioso que o diretor da Fábrica trouxe as freiras da França para ensinar os filhos de 

operários e só estudada os filhos de operários. Eu entrei no tempo de irmã Tereza, mas 

quando eu entrei ela não era nem mais freira. E a minha lembrança é essa. Eu trabalhei 

como merendeira, junto com Rosinha, depois com dona Zefinha, nós trabalhávamos 

juntas e tínhamos o maior gosto daquelas crianças e até hoje todo mundo fala. Eu 

posso estar onde que estiver, mas o povo me conhece e fala comigo e é me abraçando, 

me beijando, quando eu dou fé tem um por trás me beijando e me abraçando e são os 

ex-alunos se lembrando das comidas, da paçoca, da sopa preta que tinha na escola. 

Sempre a merenda da escola foi muito boa, muito boa mesmo. E trabalhamos com o 

maior gosto. Saímos porque no segundo mandato de João Lemos ele nos colocou para 

fora e Rosinha ainda teve direito a indenização, mas seu Ednaldo e eu não tivemos 



117 

 

direito a nada e nós trabalhávamos tudo igual, o horário e tudo. Coloquei advogado e 

seu Ednaldo teve direito com Rosinha e eu não ganhei um tostão e trabalhávamos tudo 

igual. Hoje eu estou com oitenta anos e não vou mais mexer com isso, mas todo mundo 

diz que eu também tenho direito.          

Marcia: A senhora trabalhou no período de transição da CIPER para Braspérola e da 

Braspérola para Prefeitura? Como foi esse período?   

Terezinha: Sim, trabalhei nos dois períodos de transição. Olha sobre a documentação 

não assinamos nada, até o salário ficou a mesma coisa. Em relação da merenda era 

boa da CIPER para Braspérola, só mudou da Braspérola para a Prefeitura, porque não 

era a mesma coisa. Na época da fábrica não faltava nada e eles tinham muito amor aos 

alunos. Não houve mudança da CIPER para Braspérola, mas houve muita mudança da 

Braspérola para Prefeitura. O ensino também mudou muito era muito melhor na época 

das fábricas, tanto da CIPER como da Braspérola era um ensino muito bom, bem 

melhor do que é hoje pela prefeitura.  

Marcia: Como era a merenda? 

Terezinha: Era muito boa, sinto muita falta dessa escola até hoje. Agente tinha tanto 

amor por essas crianças que eu e Terezinha até hoje somos amigas, aonde eu vou ela 

vai, se é médico ela me acompanha, mas naquela época quando agente brigava era 

por conta da merenda.  

Marcia: Como era seu dia a dia? 

Terezinha: Chegava às sete horas e largava às cinco. A gente tinha uma hora de 

almoço. Quando eu chegava assinava logo o ponto. Eu assinava o ponto, vestia a 

farda. A da CIPER era um roupão azul, aí mudou para Braspérola e passou a ser uma 

calça com um blusão e um chapeuzinho, na época da Braspérola era branca, era muito 

bonita, tinha o nome verde da Braspérola. Eles mandavam pronta, tiravam as medidas, 

a gente ganhava 2 fardas por ano Veja esse monóculo com a foto era a gente com a 

farda, dando leite para os alunos. Veja o fogão como era grande. Essas alunas já se 

casaram todas. Eu to segurando uma chaleira de leite. Os canequinhos eram tudo 

branquinho com essas florzinhas. A escola tinha um quadro de Santa Emilia, padroeira 

da escola, mas quando a prefeitura chegou eles tiraram o quadro. Os alunos formavam 

fila nessa entrada das duas salas não, do outro lado e tinha que cantar o hino antes de 
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entrar. Na hora da merenda a gente levava as comidas no carrinho da cozinha para o 

pátio num balcão onde eram servidas as merendas. Eles merendavam por sala.                

Marcia: Qual lanche que eles mais gostavam? 

Terezinha: Cuscuz com carne moída, cuscuz com sardinha, sopa de osso que a 

Braspérola comprava aqueles ossos bons e gostosos, quando não mandava Irmã 

Tereza mandava comprar.  

Marcia: Como era a relação entre os alunos e as merendeiras? 

Terezinha: Os meninos tinham muito amor a gente. Eles chamavam a gente de mãe, 

tia. Eles iam pra cozinha pedir pra repetir.    

Marcia: E a relação de vocês com a direção e com os professores? 

Terezinha: Os professores tinham muito respeito pela gente, ganhávamos presente na 

época de Natal, se juntava as professoras e dava presente. Com a direção também era 

muito boa a relação também, elas gostavam muito da gente.No final do ano nos davam 

cestas básicas também. A irmã Tereza era muito exigente, a gente se ajoelhava no 

chão para tirar os chicletes da sala, quando era para fazer limpeza nas salas.  

Marcia: Gostava de trabalhar naquela escola? Por quê? 

Terezinha: Gostava demais, porque tinha muito amor aquela escola, aquele trabalho. 

Nunca faltei, eu tinha amor e ainda sinto saudades, de vez em quando eu vou lá na 

escola. Éramos muito bem acolhidas.  

Marcia: Qual a maior dificuldade como merendeira? 

Terezinha: Não tinhas essas dificuldades não. A gente dava conta de tudo. Era eu e 

Rosinha e só depois com a Prefeitura que colocaram Zefinha.  

Marcia: Os alunos estragavam merenda? E se estragavam reclamavam com eles?  

Terezinha: Estragavam não, minha filha! Os pratos ficavam limpos ...risos... Eles 

comiam tudo.  

Marcia: A direção fazia reuniões? Como eram essas reuniões? 

Terezinha: Sim, a irmã Tereza quem fazia reunião. Ela falava pra gente ter mais 

cuidado, e o horário de chegar e de sair. Mas não eram carrasca da gente não. Já 

depois de Joaninha na época da Prefeitura a gente não gostava não. 
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APÊNDICE J- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIMENTO
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APÊNDICE K- ENTREVISTA COM EX-MERENDEIRA ROSA MARIA DE OLIVEIRA 

MELO  

 

Data da entrevista: 03 de junho de 2014.    Local da entrevista: EREM Oscar 

Carneiro  

Horário inicial da entrevista: 16:00            Término da entrevista: 17:20 

Marcia: Seu nome, data de nasci mento, formação e profissão?  

Rosinha: Rosa Maria de Oliveira Melo, nasci no dia 23 de janeiro de 1942. Do primeiro 

ao quinto ano. Fiz admissão ao ginásio e passei e o primeiro ano ginásio ainda umas 

duas ou três vezes, mas não passei. Sou aposentada, mas sempre fui merendeira. 

Marcia: Qual o período que a senhora trabalhou no José Collier? 

Rosinha: Entrei no dia primeiro de fevereiro de 1977 ainda com a CIPER e saí acho 

que em junho de 1996, já como Braspérola, mas a gente continuou com a Prefeitura, 

não teve nem assim, sai um dia e tal dia volta, não era um dia como Braspérola e no 

outro já estávamos lá como Prefeitura. Primeiro eu era da CIPER aí em 1986 a CIPER 

fechou e passou para Braspérola e ficamos até, acho que, 1996 com a Braspérola, na 

Escola José Collier, quando passou para a Prefeitura e recebemos tudinho, 

indenização, tudo certinho pela Braspérola. Em 1996 foi quando a prefeitura assumiu 

ainda na gestão de João Lemos., a Irmã Tereza pediu para o prefeito para a gente ficar, 

acho eu fiquei pela Prefeitura oito anos até 2004 eu acho.  

Marcia: Fale-me sobre a história da escola:  

Rosinha: Eu lembro que quando eu entrei foi com a Irmã Tereza e não tinha merenda e 

ela falou com João Pereira, porque tinha alguns alunos muito pobres, aí João Pereira 

trabalhou muito para que tivesse a merenda. A gente fazia só comida para a escola, na 

fábrica tinha outras cozinheiras. Trabalhei nas duas transições. A gente não saiu não a 

gente continuou. Tanto quando na época das fábricas quanto na época que foi para 
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Prefeitura. Da CIPER para Braspérola não houve muita mudança não. Mas na CIPER 

era melhor que na Braspérola, mas a Braspérola também foi um tempo muito bom para 

a merenda na escola. Eles mandavam muita coisa para merenda dos meninos, na 

época das fábricas e não mudou muito de uma para outra não. Eu lembro que quando 

eles faziam carne para os funcionários, eles mandavam aquelas carnes boas para os 

meninos. Eles nunca deixaram faltar nada para os meninos. Já da Braspérola para a 

Prefeitura veio duas meninas Neide e Nazaré para ajudar na cozinha e depois veio 

Zefinha que é efetiva e trabalha até hoje na escola, está já se aposentando. Mas a 

comida mudou muito. Os meninos acharam que mudou e sentiram né? Porque antes 

vinham aquelas comidas boas para ele, mas também não era ruim na Prefeitura não, 

mas não era a mesma coisa. E Irmã Tereza era muito boa, era exemplo para todos e a 

gente da cozinha gostava muito e ela tinha muito amor e cuidado com os meninos. Os 

meninos eram pobres e só tinha filho de operários, com o tempo que ela abriu algumas 

exceções.  

Marcia: Como era a merenda? 

Rosinha: Era muito boa, sinto muita falta dessa escola até hoje. Agente tinha tanto 

amor por essas crianças. A gente amava tanto aquelas crianças que quando acabava a 

merenda e eles queriam repetir era uma agonia, porque Rosinha fica aperreada e por 

nós eles poderiam repetir quantas vezes quisessem. A gente olhava quem tinha um 

pouco mais de condições e colocava menos, que a gente via que precisava mais a 

gente colocava mais. Tinha uns que chegavam na cozinha escondido e a irmã e os 

professores não queriam que eles fossem lá, aí eles iam escondidos e a gente tirava 

escondido, a gente arengava por causa disso. Cadê a sopa preta, olha essa aí foi 

minha merendeira, eu comia muita sopa, ela me deu muita sopa.           

Marcia: A senhora pode me contar como é a estrutura física dessa escola? 

Rosinha: Do lado de lá tem somente duas salas e banheiro dos meninos e das 

meninas, mas pra lá tinha uma capelinha, que depois tornou uma biblioteca e hoje 

Salete está correndo atrás para ver se consegue colocar novamente a capela, porque 

parece que hoje já transformaram em sala de aula. Depois vem a secretaria e umas 

salinhas, que antigamente eram salas de estudos das irmãs. A cozinha ficava por trás e 

tinha um fogão, um armário. Quando eu comecei a trabalhar lá eu não vinha pra casa 
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não, eu levava minha comida e almoçava lá, porque eu não tinha tempo eu era sozinha, 

só depois veio Terezinha. A cozinha não era muito grande não tinha um fogão industrial 

de seis bocas, duas geladeiras, na verdade era uma geladeira e um freezer. Depois 

tinha um jardim e tinha muitas árvores. Eu lembro que tinha pé de abacate, pé de 

manga e o pé de azedinho que era tão falado, pé de jambo do vermelhão e pé de jaca. 

Quando o jambo caía no chão os meninos pegavam, mas não podiam pegar não, eles 

pegavam escondidos. Eu não sei por que o pé de azedinho é tão querido, porque eles 

gostavam tanto e tinha muito azedinho e o pessoal pegava para tirar manchas das 

roupas. Depois fizeram duas salinhas de aula e duas do outro lado, uma das salas era 

da banda e outra tinha as máquinas de datilografia dessas máquinas bem antigas. 

Depois tinha um corredor que chegava no pátio e duas salas de aula, dos dois lados 

banheiros masculino e feminino, depois um corredor bem grande e mais quatro salas 

bem grande, arejada com ventilador e janelas bem grandes. Servíamos num balcão que 

tinha no pátio. Marcia: Quais as merendas que os meninos mais gostavam? 

Rosinha: Tinha uma tal de sopa preta que vinha preparada, creme de coco, paçoca, 

almôndega e sopa amarela, bolacha com mel, arroz doce, mungunzá e frutas. Era tudo 

muito gostoso, porque a irmã era muito exigente. Ela ia à cozinha e provava e se tinha 

alguma coisa errada ela dizia. Irmã Tereza era fogo, ela fazia fiscalização para ver se 

estava tudo certo, tudo limpo, farda que a nossa era branca e ela ia lá verificar se tava 

certinha. A roupa era uma blusa e uma saia ou calça, uma bota e um chapéu na 

cabeça.    

Marcia: Gostava de trabalhar naquela escola? Por quê? 

Rosinha: Gostava, nossa gostava demais, porque eu nunca trabalhei e estudei lá 

desde os sete anos e gostava muito de lá. Cresci e me casei e tinha um vinculo na 

escola, quando meus filhos cresceram, eu queria colocar os meninos lá, mas meu 

marido era aposentado por invalidez, aí ela brigou com João Pereira, mas ele não 

deixou.  

Marcia: A direção fazia reunião? 

Rosinha: Sim, fazia! Ela fazia várias vezes com a gente e quando fazia com as 

professoras a gente assistia, nunca deixamos de assistir não. Ela dizia nas reuniões, 

que a gente tinha que fazer a limpeza direito, que o fardamento e os sapatos, as botas 
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tinham que ser limpos, que a cozinha era pra ser limpa e as merendas tinham que ser 

bem preparada.  
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APÊNDICE L- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO  
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APÊNDICE M- ENTREVISTA COM A EX-DOCENTE NARCÉLIA PEREIRA 

MESQUITA 

 

 

Data da entrevista: 02/ 11/ 2014        Local da entrevista: EREM Dep. Oscar 

Carneiro. 

Horário inicial: 15:12           Horário final: 16:25  

Marcia- Qual o seu nome completo, data de nascimento e sua formação? 

Narcélia- Narcélia Pereira Mesquita, nasci aos 22 de junho de 1961, formada em 

Licenciatura Plena em História pela UFPE. 

Marcia- Profissão? 

Narcélia- Professora 

Marcia- Qual foi o período que você trabalhou na Escola José Collier? 

Narcélia- Foi no período de 1989 a 1997 

Marcia- Tu podes falar pra mim um pouco da história desta escola?  

Narcélia- Bem, a escola tem uma referência como um dos patrimônios da Vila Operária 

de Camaragibe, ela foi à primeira escola que o dono da fábrica fundou. O diretor da 

fábrica trouxe freiras da França para serem professoras desta escola e daí a 

manutenção da escola ficou sempre a cargo da fábrica. Eu entrei na história dessa 

escola a partir de 1989 quando a escola, por conta de planos de cargos e redução de 

salários, resolveu demitir os professores antigos. Foi feita uma seleção onde a 

coordenadora e a diretora fizeram uma seleção dos currículos que seriam por indicação 

de profissionais e esses professores selecionados passaram a ganhar a metade dos 

salários que os antigos professores ganhavam. Minha vizinha que também era uma 

professora e havia sido selecionada chegou para mim e disse: “olha a irmã Tereza quer 

falar contigo!”. Eu fui lá e a irmã Tereza perguntou se eu queria ensinar Geografia, 

respondi dizendo que minha formação era História, mas eu já tinha trabalhado com 
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Geografia, então ela me disse que quanto a isso não tinha problemas, pois professor 

com Licenciatura Plena em Historia pode trabalhar com Geografia também e aí eu 

assumi as aulas em 1989 e nós começamos com um trabalho que foi super difícil nos 

primeiros anos. Principalmente no primeiro ano que o nosso grupo assumiu. Tivemos 

treinamento com um dos diretores da fábrica, pois estávamos assumindo uma escola 

com alunos que não aceitavam os novos professores. Os alunos achavam que nós, os 

novos professores, éramos os culpados, como se tivéssemos provocado a demissão 

dos outros, e foi uma barra. Porque eles resistiam contra os novos professores. Eram 

problemas disciplinares muitos sérios, tanto é que teve um momento que os meninos 

tocaram fogo na cortina da janela. Eram coisas assim, que a gente tinha que começar 

mesmo com muita disciplina. Parecíamos mais miliares, porque a disciplina era muito 

dura e nesse sentido nós fomos muito apoiados pela direção e coordenação, então a 

gente tinha que estar atentos. Não poderíamos vacilar não, porque os meninos vinham 

para cima da gente e agrediam com palavras, não tinha agressão física não, isso aí 

nunca, mas com palavras, agrediam e teve professor que não aguentou. Tinha uma 

turma de sétima série com 70 alunos e um professor de inglês não estava acostumado 

assim com esse trabalho de muita linha dura, muita disciplina então os meninos 

começaram a deitar e rolar e o professor não aguentou. E ele disse, vou sair por que 

senão vou adoecer com aquilo, mas ai agente enfrentou, enfrentou e foi conquistando, 

né? E depois com uns dois ou três anos a gente já tinha amigos e aí até hoje eu 

encontro ex-alunos que até hoje são meus amigos. Para os alunos a gente não podia 

passar nada, mas elas tinham uma maneira de cobrar as coisas humilhando e cobrava 

a gente com uma responsabilidade. Nós não tínhamos autoridade de organizar as 

coisas com os meninos do jeito que queríamos. Então se elas tivessem uma maneira 

melhor de tratar eu teria uma posição de não ter problemas, porque a questão da 

hierarquia tem que ser respeitada mesmo. O diretor, ou o coordenador e o professor, 

nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros mesmo, mas só que aí elas vieram 

que no caso foi a coordenadora, ela veio de uma maneira e me chamou para conversar 

por conta de uma atitude que eu tomei com uma turma. Porque eu achava uma coisa 

muito positiva que era a maneira que a gente trabalhava como conselheiros de turma. 

Fazia–se uma eleição e cada professor ficava encarregado por uma turma e na Escola 
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da Braspérola, tinha essa coisa de o aluno terminar a oitava série e ele ter uma festa de 

formatura e uma viagem da turma toda no final do ano. Para isso acontecer os alunos 

precisavam ter dinheiro para fazer a festa e viajar. O professor conselheiro era 

encarregado para em todos os eventos que havia na escola. O professor conselheiro da 

oitava série ficava encarregado de ver o dinheiro, de ver o que era preciso, o 

movimento de dinheiro que passava pela turma e eu achava isso muito sério essa 

história do dinheiro, por isso eu peguei e falei com os meninos que enquanto mais a 

gente economizasse teríamos mais dinheiro para fazer a festa no final do ano. Tinha 

Adauto que era o tipo de pessoa que no primeiro e no segundo ano que estávamos 

dando aula pela Braspérola ele chegava de surpresa e subia, ele trabalhava lá embaixo 

na Braspérola, aí ele subia e quando a gente via, ele estava lá nas portas olhando 

como era que você estava dando aula, observando o seu trabalho. Avaliando, né? Quer 

dizer, ele exigia, mas ele era uma pessoa que realmente era humano, uma pessoa que 

estava no lugar certo, pois era o diretor de Recursos Humanos. Eu peguei as duas 

transições, porque 1989 a Escola da CIPER passou para Escola da Braspérola e em 

1997 a transição para a Escola Municipal. Sucedemos a Escola da CIPER e quando 

passou para Escola Municipal a gente também fez essa transição que foi quando a 

gente foi demitido. Havia uma relação de muito respeito, porque a maioria dos pais 

eram funcionários da fábrica. Eram operários então raramente precisávamos chamar 

um pai pra falar dos filhos e assim mesmo quando isso existia era de muito respeito. 

Teve uma vez que a gente estava num conselho de classe e não teve aula nesse dia e 

estávamos reunidos na biblioteca que era aquela antiga capela e estávamos todos 

sentados, quando vemos chega um pai, querendo saber do filho e ele não sabia que a 

gente estava num conselho então ele entrou na biblioteca. Ele tinha um filho muito 

trabalhoso, tinha um filho e uma filha, mas a menina era legal a gente não tinha 

problema nenhum e já o menino estava com as notas lá embaixo e quando ele falou, eu 

fiquei com pena do homem porque foi um bombardeio em cima do homem. Em 

matemática está horrível, em tal disciplina está assim, está assado, aí não tínhamos 

coisa boa para dizer ao pai, o professor de Português também não tinha coisa boa para 

falar a ele, então eu fiquei olhando assim a angustia do homem, eu fiquei pensando 

Meu Deus, eu não queria estar na pele desse homem e nós como professores 
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precisávamos passar tudo aquilo para ele, tanto é que eu não tive nem coragem de 

falar. Eu disse apenas não está bem, mas também não me estendi porque os outros já 

tinham falado tanto, tanta coisa ruim que o pobre do homem estava lá com angustia na 

cara, mas era muito respeito dos pais com os professores. Sempre que tinha alguma 

coisa que os pais eram convidados, eles sempre iam tanto que nessas festas de final 

de ano da turma da oitava série os meninos para viajar e fazer a festa tudo mais os pais 

vinham para a reunião para saber e participava. Nossa relação com os funcionários, os 

porteiros, merendeiras também era muito boa. A gente trabalhava assim com duas 

merendeiras que era Rosinha e Terezinha e o porteiro era seu Ednaldo que tinha um 

apelido, Chapolin. Ele tinha problema de audição e quando o chamávamos: “Seu 

Ednaldo!”, ele dizia: “hã?”. Em relação aos professores, quando nós começamos era 

difícil, mas aí com o tempo, com a convivência, conhecendo mais uns aos outros, aí 

ficou bem legal, saíram alguns que não era de boa convivência que eram arrogantes, aí 

saiu e ficou um grupo legal. Eu mesma tenho amigas que tenho um relacionamento até 

hoje como Maria José, Beatriz, Fátima, mas ficamos muito afastadas. Maria José eu 

ainda vejo, era a dupla, sempre estávamos juntas, porque uma segurava a barra da 

outra. Muito legal, era um grupo bom. 

Marcia- Como era o dia – a – dia na escola? 

Nárcelia- Pegávamos das sete da manhã até o meio dia. Eram aulas de 50 minutos e 

teve uma época que, Nossa Senhora, Málvia inventou e eu não sei onde ela arranjou 

aquilo, que sistema era aquele, já era semi-integral, não sei se foi para facilitar o 

horário, porque horário sempre foi dor de cabeça em escola e ela inventou de nos 

colocar das 7:00 até às 10:00 horas com uma turma depois tinha 20 minutos de 

intervalo e pegava de 10:20 até o meio dia numa turma só. Então a gente pegava uma 

turma só e só via aquela turma depois de uma semana, só tinha aula de oito em oito 

dias, mas era horrível, porque ninguém aguentava, nem os professores e nem os 

alunos e sinceramente você ficar das 7:00 da manhã até 10:00 horas numa turma só 

era pra, como diz dona Irene, “é pra torar!”.           

Marcia- Descreva a estrutura física da escola: 

Nárcelia- Os professores tinham uma entrada própria que dava na secretaria, na sala 

dos professores e na direção e o portão que era para os alunos era bem afastado, 
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então a escola tem uma estrutura que assim ela ocupa uma rua inteira em um dos 

extremos ficava a cozinha, secretaria, sala dos professores e direção. Agora dentro dos 

muros da escola isso ficava em um extremo e as salas de aulas ficavam no outro 

extremo, pra chegar de um lado para o outro tinha uma passarelazinha que a gente 

passava, a gente caminhava entre árvores, existia passarinho, era muito bonito era uma 

reserva feito um jardim, mas ao mesmo tempo dava aquele ar bucólico, pra poder 

chegar até a área das salas. Só que quando chegávamos às salas eram salas 

pequenas e muito quentes, o que se tinham eram janelas muito altas e antigas 

perseanadas, pois é uma escola antiga e que manteve esta estrutura. As janelas, na 

verdade eram janelões enormes, agora com persianas então era muito difícil a 

ventilação, tinham ventiladores, mas não dava conta porque as salas eram muito 

quente, muitos alunos e às vezes dava trabalho. Pra você ter uma ideia tinha uma 

sétima série com 70 alunos. Tinha salas que tinham dois ventiladores de teto, mas não 

funcionava porque era muito quente, tinha salas que eram pra lá que tinham 

ventiladores de parede, mas eram bem velhinhos. O quadro era de giz. Tinham 10 

salas porque tinham duas que ficavam no jardim que dava acesso para os extremos 

dos prédios então tinham duas salinhas. Na verdade, tinham seis salas num extremo, 

duas no corredor do jardim e duas no outro extremo. Eram dez salas.  

Marcia- Você gostava de trabalhar lá? 

Nárcelia- Eu precisava! Precisava, era perto da minha casa, quer dizer para mim era 

cômodo, pois eu poderia ir à pé sem pagar passagem nem nada, morava numa rua e a 

escola era na outra e para acordar cedo pegar às sete horas, não era muito negócio 

para mim, mas aqui perto de casa era tranquilo. 

Marcia- Qual foi a maior dificuldade que você encontrou em trabalhar nessa escola? 

Nárcelia- O maltrato por parte da direção. Porque a nossa relação com os pais e com 

os alunos era de respeito, apesar do primeiro ano ter sido muito difícil, mas quando eles 

começaram a entender que nós não tínhamos feito nada para a demissão dos outros 

professores os alunos começaram a atender a gente, então ficou uma relação muito 

boa com os alunos, sem problemas. Agora o que me angustiava era a maneira que a 

administração tratava a gente, não da fábrica, mas da escola. A direção da Braspérola 

supervisionava, como era o caso de Adauto que era o responsável pela escola, mas 
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isso quando menos esperava estava Adauto e o Diretor da fábrica também, Carlos 

Alberto se não me engano o nome dele, era o mandachuva mesmo, aí depois esse 

homem saiu e veio Pina e Adauto também saiu. Então a escola ficou mais, não teve 

tanta atenção como no início, mas Adauto às vezes, quando pensava que não ele subia 

e demorava, porque ele tinha muita coisa para fazer lá embaixo, mas quando pensava 

que não ele chegava. Mas a escola tinha autonomia na questão pedagógica, nesse 

sentido era com Malvia e Irmã Tereza. Elas Mandavam de certa forma, que fossemos 

mais rígidos, existia uma cobrança para que fossemos mais rígidos. Exista cobrança de 

domínio de turma, inclusive nas reuniões dela, era uma tortura, ter que encarar uma 

pessoa duas horas falando e só cobrando era só cobrança. Aí teve uma vez que ela 

disse na reunião que professor bonzinho os alunos diz logo é besta, professor tem que 

ter domínio, professor não pode ser bonzinho não e quando o aluno chega e diz esse 

professor é bonzinho, é besta! Então quer dizer, ela determinava uma postura mais 

rígida com os alunos para se ter disciplina. Aí uma vez, se bem que eu sempre tive uma 

tendência para general, eu sei que os meninos tinham brigado na sala e acabou o 

recreio e quem iria para essa turma era eu. Os meninos estavam brigando na sala, dois 

meninos grandalhões e começou a se pegar no chão e os meninos começaram a dizer: 

“olha professora, olha a briga, olha a briga”. Eu cheguei à sala e olhei assim peguei na 

orelha de um e peguei na orelha do outro segurei e disse: sai! E a briga acabou. Isso eu 

fiz e não disse a direção, não disse a ninguém, a briga acabou, eu dei minha aula e deu 

tudo certo. Quando foi na reunião, aí a Irmã, eu acho que alguém tinha falado para ela 

e ela disse não pode professor puxar orelha de aluno, não pode, mas tem certas 

ocasiões que é necessário, mas se os pais chegarem aqui para questionar eu vou ter 

que chamar o professor, mas tem ocasião que é necessário. Aí eu peguei levantei a 

mão e disse fui eu! Quem puxou a orelha dos meninos para separar a briga dos 

meninos, fui eu! Ela disse:” é, eu tô sabendo”. Mas ela não me recriminou. Os pais nem 

me procuraram. Teve um aluno, Paulo, que menino cheio de vontade e quando tinha 

prova ele faltava porque estava doente, então ele vinha com aquelas histórias. Um dia 

esse menino atentou tanto nessa história de aula de três e de duas aulas, que todo 

mundo chiava com esse menino, numa quinta série, pense num menino pimenta, mas 

tinha um respeito danado por mim, aí eu sei que quando foi num determinado dia, ele 
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aprontou tanto, que os meninos queriam trabalhar e ele não deixava, ficava mexendo 

com um mexendo com outro e não fazia a atividade dele e nem deixava os outros fazer 

também, não. Ai eu peguei e disse: venha cá! Aí ele disse “o que foi, professora!”. Aí eu 

disse foi nada. Você agora vai se ajoelhar ali no pátio e vai pedir perdão a Deus viu. Aí 

ele disse “Oxe, professora, por quê?” Aí eu disse por que você nem faz seu trabalho e 

nem deixa os seus colegas fazer, isso é pecado. Vai ajoelhar ali, vai rezar e pedi 

perdão a Deus. Isso um sol de quinze para o meio dia, e o menino foi, o pior é que ele 

foi mesmo, quando eu disse, eu não pensei que ele ia. Porque eu não obriguei, só disse 

você vai viu. Pronto, não precisei falar muito não, quando eu pensei que não tava o 

menino ajoelhado no sol quente e com as mãos postas assim rezando, e eu olhando as 

atividades e os meninos: “professora!” Ai eu sem perceber né? E os meninos: 

“professora olha onde Paulo tá”. Quando eu olhei para o pátio estava ele lá ajoelhado 

rezando porque eu tinha colocado ele de castigo. Mas esse menino era triste, aprontava 

tanto com todo mundo. Vai ajoelhar ali viu e pedir perdão a Deus e o danadinho foi 

mesmo. Passou um tempo sem atazanar tanto e depois saiu da escola. Era assim, 

Paulo, Eduardo e Paulo de Soares era o trio, esse Paulo de Soares e Eduardo eram da 

mesma sala e Paulo era de outra turma. Eduardo na sexta série naquela turma do outro 

extremo onde tem as duas salas. Eduardo também era triste, a menina sentava todos 

os dias perto do birô, era uma menina bem comportada e Eduardo era triste ele 

aprontava com todo mundo e sentava num canto e sentava no outro. Nesse dia a 

menina no primeiro horário estava sentada no lugar dela e saiu para o intervalo que 

voltou, Eduardo tinha tirado a bolsa da menina e tinha colocado a bolsa dele e disse 

que não saia e que ia ficar ali. E era a minha aula. Aí eu disse que aquilo era um 

inferno, lá vou eu de novo, porque eu não conseguia dar aula pois a menina puxa a 

bolsa e Eduardo puxava do outro lado e não saia, ele ficava sentado e ficava aquela 

agonia. Aí eu disse: Sai daí, Eduardo! Esse não é o lugar da menina? Aí ele disse: “Não 

vou sair, não!”. Aí eu disse você vai sair sim. Ele disse: “vou não, professora!”, com a 

maior cara de pau. Aí eu disse ah é! Segurei a orelha dele não puxei só apertei, você 

quer que eu puxe. Ele disse: “não!”. Eu disse se você não levantar eu vou levantar você 

pela orelha. Você quer? Aí ele disse: “Não, professora! Eu saio, eu saio.” Aí saiu, mas 

era umas coisinhas assim que pela época já não podia, mas a irmã não deixava, mas 
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também não condenava. Mas os pais apoiavam, porque eles tinham aquela disciplina. 

Os pais agora tem preguiça de educar e a palavra educação ficou para os professores, 

a educação familiar não existe mais, só tem educação na escola. Porque naquela 

época o aluno que vinha pra gente, já era um aluno educado pelos pais a respeitar.  

Marcia- Os pais frequentavam as reuniões dos pais? Plantão Pedagógico? 

Narcélia- Era a reunião de pais e mestres. Eles frequentavam. Procuravam saber dos 

filhos, como é que estavam os alunos, se estavam bem. Falávamos do comportamento 

e muitas vezes quando o menino estava muito danado, geralmente os mais danados 

era os que os pais tinham, assim, essa de passar a mão por cima, mas a maioria não! A 

maioria dos pais, eles chegavam lá e a gente conversava. Oxe! Dava uma melhorada 

em cem por cento dos alunos, quando a gente conversava com os pais nas reuniões. 

Marcia- E os alunos, eles recebiam alguma punição se não fizessem tarefas, ou se 

gazeassem ou se tivessem colando na prova? Tinha alguma coisa prevista no 

regimento da escola? 

Narcélia- No regimento mesmo, eu não lembro, mas eu sei que a gente tinha carta 

branca pra isso. Punir nesse sentido a gente punia. Gazear aula, raramente, porque 

quando entrava fechava o portão e acabou não saía mais, só quando largasse de meio 

dia. De sete ao meio dia, todos ficavam dentro da escola e tinha muro alto e ainda tinha 

uma cerquinha de arame farpado, então o aluno não entrava nem saía, fora do horário. 

O fardamento tinha que ser completo, com meias completamente branca, que a irmã 

Tereza levantava a calça dos meninos e às vezes por conta de uma listrinhas na meia, 

porque tinha umas meias que tinham uma listrinha, era branca com uma listrinha no 

canudo da meia e não podia, a meia branca tinha que ser branca, porque senão ela 

mandava voltar e sapatos pretos. Se gazeasse era chamado os pais, os pais tinham 

que vir. Se o colégio ficasse ciente que o aluno gazeou, aí chamava os pais para 

conversar e tinha suspensão e dependendo da falta do que fosse, teve aluno que ficou 

suspenso por uma semana, quinze dias, mas não era comum não, só uma coisa assim 

extrema, que realmente existia a suspensão, mas primeiro se conversava com os pais e 

os pais conversavam com irmã Tereza e com Málvia e elas repassavam para eles. 

Marcia- E as datas comemorativas a escola tinha o costume de comemorar alguma 

data?  
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Narcélia- A gente comemorava tudo, tinha todas as comemorações. Tinha o 

calendário, que Malvia já fazia e traçava o calendário nas primeiras reuniões do ano, no 

final de janeiro, inicio de fevereiro e a gente já fazia o calendário e tinha as 

comemorações que eram feitas. Tinha o dia de Santa Emília, que a gente fazia a 

gincana, onde o aluno trazia o alimento e depois disso aí era dado aos pobres, que eu 

acha isso aí uma coisa muito legal, porque isso aí ajuda a trabalhar o espírito 

colaborativo, de ajuda e de cooperação. Isso eu achava muito interessante, lá na 

Braspérola e essa linha de Irmã Tereza que era justamente essa. A Padroeira da escola 

era Santa Emília de Rodat e mesmo a escola não pertencendo mais a administração 

das freiras, mas a diretora da escola, Francisca Pamplona, conhecida por Irmã Tereza, 

pois havia recebido esse nome na época que ela foi freira dessa congregação, ela 

continuou com esse tipo de trabalho. Era um trabalho voltado ao catolicismo e uma 

coisa que eu achava muito positiva eram as gincanas de Santa Emília de Rodat, onde 

os meninos buscavam alimentos da comunidade e preparavam aquelas feiras, aquelas 

coisas e davam-se aos pobres, muito bom! Desfile mesmo eu não lembro, teve na 

época da CIPER, mas quando foi Braspérola, já começou a declinar e esses desfiles de 

rua quase já não existiam. Na CIPER tinha a Banda Marcial da escola, mas na nossa 

época já não tinha mais. Tinha o desfile na rua da escola e era de farda, mas como era 

antigamente, não! Na semana da pátria a gente era obrigado a ensaiar os Hinos. Nós 

não tínhamos nem mais garganta para dar aula e ainda tinha que cantar o hino. Era o 

Hino Nacional, o Hino da Bandeira, Hino do Soldado, Hino de Pernambuco, o Hino da 

Escola, todos os Hinos. 

Marcia- Sobre o Hino da escola, você sabe quem foi o autor desse Hino? 

Narcélia- Não sei, mas eu acho que foi Irmã Tereza que descobriu, porque ele é muito 

antigo. Eu acho que foi ela quem descobriu. Cada professor ficava com uma turma, que 

era o professor conselheiro e ensaiava os Hinos. O professor conselheiro era obrigado 

a ensaiar o Hino. Teve anos que tinha até um torneio e a turma que cantasse melhor 

ganhava. Josemir era altamente competitivo e só queria ganhar. Ele era o professor de 

Matemática e pense num cara para competir e ele era mesmo. Na sala dos professores 

tinha uma brincadeira e quando se tratava de a minha turma é a melhor. A minha turma 
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é a melhor, ele fazia de tudo para ganhar e o pior que ele incentivava os meninos de 

um jeito que os meninos ficavam tudo doido. 

Marcia- Vocês tinham algum costume, quando chegavam à escola, de rezar ou cantar 

o hino?   

Narcélia- Quando começamos lá os meninos chegavam e ficavam no pátio, formavam 

as filas, sétima, oitava, sexta e quinta, ficavam em filas no pátio e cantavam os hinos a 

Irmã Tereza ficava lá e rezava, fazia a oração com eles e depois cada um ia para as 

suas salas, mas depois de certo tempo ela foi deixando isso. Os meninos depois que 

entravam iam para as suas salas, mas não faziam mais oração, não. 

Marcia- Sabes o motivo da escola mudar de nome e passar a se chamar Escola José 

Collier? 

Narcelia- Foi uma homenagem que resolveram fazer ao fundador, que sempre a 

Família Collier, foi a família quem deu início a tudo aqui.  A Vila da Fábrica, a Vila 

operária e aí a escola era chamada de Escola da Braspérola. Como José Collier 

visitava, sempre vinha ver, procurava saber o que estava sendo feito na escola e tal, 

nas feiras de conhecimento ele estava por lá, aí a Irmã Tereza pegou e sugeriu, porque 

a fábrica estava querendo colocar o nome da escola, agora que nome a gente pode 

dar? Aí a gente, porque não José Collier, porque é uma homenagem a ele e a família, 

que foi mantenedora dessa escola por muitos anos. Foi por isso. Na época da CIPER 

foi Escola da CIPER mesmo, que era Escola da Companhia Industrial Pernambucana, e 

depois quando mudou a razão social, a fábrica foi vendida a Braspérola e ficou Escola 

da Braspérola, mas aí veio a questão da homenagem de José Collier. 

Marcia: Você pode dizer em uma palavra o que a escola representa para você?  

Narcélia: Aprendizado! 

Marcia- Agradeço pela participação na pesquisa e deixarei a disposição para ser 

retirada ou modificada qualquer informação. Assim que transcrever venho trazê-la para 

que possas assinar o termo e fazer a leitura para possíveis modificações. Muito 

obrigada, professora Narcélia. 

Narcélia: Fico feliz por ter te ajudado de alguma maneira. 
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APÊNDICE N- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO  
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APÊNDICE O - ENTREVISTA COM A EX-DIRETORA FRANCISCA MARTINS 

PAMPLONA CORDEIRO “IRMÃ TEREZA” 

 

 

Data da entrevista: 04 de outubro de 2014 

Local da entrevista: Residência da entrevistada, no bairro de Santa Cruz, Cidade de 

Campina Grande/PB. 

Horário inicial: 14:04   Horário final: 17:40 

Marcia: Qual o seu nome completo, data de nascimento e sua formação? 

Tereza - Tereza Martins Pamplona, no registro se encontra Francisca Martins 

Pamplona Cordeiro, em Camaragibe todos me conhecem por Irmã Tereza. Nasci em 5 

de agosto de 1938. Tenho diversos cursos Serviço Social, Pedagogia, Teologia e 

Filosofia pura. Grande parte da minha vida foi dedicada ao estudo. Serviço Social eu 

conclui na UFPE, foi a primeira turma em 1971. O curso de pedagogia eu fiz na UFPE. 

Tendo ingressado como portadora de diploma. Os cursos de Filosofia e Teologia eu 

cursei na UNICAP.  

Márcia - Sua profissão? 

Tereza – Exerci diversas profissões: fui professora primária em diversas modalidades 

pedagógicas, isto é, primário e secundário, em escolas particulares e publicas. 

Trabalhei como assistente social nas coordenações das operações rondonianas pela 

SUDENE nos anos 69, 70 e 71.  Fui contemplada com uma bolsa de estudos na 

França, de alta formação sociológica, no Instituto IRFED Instituto de formação 

sociológica para os países em vias de desenvolvimento), por dois anos, tendo que fazer 

opção, decidindo por esta.   

Márcia - A senhora foi gestora da Escola José Collier ? 

Tereza – Sim.   

Márcia - Qual foi o período da sua gestão nessa escola? 
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Tereza - De 59 a 64 fui professora primária. De 1972 a 1977 fui diretora. Nesta época a 

escola pertencia a CIPER (Companhia Industrial Pernambucana). Foi implantado nesta 

época também o curso de 1º grau maior, sendo de forma gradativa até a 8ª série. De 

1988 a 1997 exerci minha nova gestão na Escola que configurava um departamento da 

Fábrica Braspérola.  

Márcia - A senhora pode falar sobre a história da Escola José Collier, considerando que 

a senhora é dessa época das transições? 

Tereza- Em 1902, os Sr. Carlos Alberto de Menezes o fundador da Fábrica e Pierre 

Collier, foram à França e trouxeram as irmãs da Sagrada Família para formação dos 

operários e de seus familiares. A escola era conhecida nessa época como “Escola das 

Irmãs”.  Com a falência da CIPER, a Braspérola comprou a Fábrica e a escola passou a 

se chamar “Escola da Braspérola”. O último período, antes da municipalização, a escola 

passou a se chamar oficialmente “Escola José Collier”, em reconhecimento à dedicação 

das famílias Collier e Menezes, especialmente a pessoa do Sr. José Collier, pela sua 

dedicação com os operários da fábrica especialmente no período de transição. Com a 

venda da CIPER para a Braspérola, houve um rompimento da escola com as Irmãs da 

Sagrada Família. Para compor a nova administração da escola o Sr. José Collier me 

convidou a participar do processo de seleção, ocasião em que fui selecionada e tive 

“carta branca” na formação da equipe, da qual constava a Professora Malvea Suely que 

atuava como coordenadora.  Nessa época eu já não era mais Freira da Sagrada 

Família e por isso eu pude vir a ser contratada. Eu era desligada da sagrada família, 

mas como eu tinha aquela formação, já tinha sido diretora. A Braspérola queria uma 

pessoa que desse continuidade àquela formação, e como eu tinha vivência daquilo, e 

realmente a minha formação era aquela, eu pude trabalhar com eles até o dia em que 

entregaram à prefeitura. 

Márcia - A senhora lembra como foi o processo de transição? 

Tereza – Da CIPER para a Braspérola o Dr. Hernanes, que era o responsável pelo RH 

da fábrica, exigiu que fosse renovado o quadro de professores, pois ele queria “sangue 

novo” para um bom funcionamento da instituição, o que provocou várias demissões e o 

conseqüente sofrimento de muitos! E eu como Diretora também sofri por ter que 
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agüentar muita mudança sem poder reverter tal situação. Perdemos bons professores, 

que além de amigos eram excelentes profissionais!   

O novo quadro de professores foi formado por meio de um processo seletivo, que 

constou de análise curricular, aplicação de testes pedagógicos com a coordenadora 

Malvia e Suely e também entrevista com a psicóloga da Fábrica. Em relação à 

matrícula dos alunos nada mudou: e escola continuava exclusiva para os filhos de 

operários da Fábrica. Já no período de transição da Braspérola para o município houve 

mudanças no quadro docente e discente. Pelo fato da escola gozar de prestigio junto à 

comunidade, a demanda de alunos aumentou significativamente. Esse período 

coincidiu com a minha aposentadoria. 

Márcia – Os professores, os pais e os alunos receberam a notícia de que forma?  

Tereza- Ficaram muito preocupados! Muitos colocaram seus filhos noutras escolas, 

muitos podiam pagar escola particular, como o São Judas Tadeu e outras escolas boas 

até em Recife! Porque não tinha mais sentido para eles de permanecerem na escola 

pública entendeu? Afinal, em termos de escola pública, havia outras melhores, e nessa 

altura a José Collier ainda estava começando e quando se começa não é a mesma 

coisa de uma escola que já está bem sucedida, como uma escola maior a exemplo das 

Escolas Carneiro Leão, Jarbas Passarinho. Muitos professores também foram pra lá, 

em vez de permanecer na José Collier, porque tinha uma diferença de salário, tinha 

diferença de trabalho, de horário, tudo. 

Márcia – A senhora lembra com era a estrutura física escola? 

Tereza – A entrada da escola era a casa das irmãs; um local constituído por direção, 

secretaria, coordenação, biblioteca, orientação educacional, sala de apoio, cozinha e 

depósito para merenda escolar. Ao lado esquerdo da direção havia duas grandes salas, 

e dois banheiros, um masculino e um feminino, uma área para recreação. Do lado 

direito, atravessamos um jardim, com muitas plantações. Havia uma cerca de pé de 

pitanga que servia de uso medicinal. Tinha muitas fruteiras, como manga, cajú, goiaba, 

que inclusive servia para o lanche dos próprios alunos.          

Márcia – Era permitida a retirada dessas frutas? 

Tereza - Não! A gente fazia um trabalho com eles para não mexer naquelas frutas, que 

iam servir para todos ao invés de um só. Iria usufruir todos. E tinha o zelador, ele não 
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deixava tirar não. Também não havia muito trânsito de um lugar para o outro, não certo! 

Porque a escola tinha uma divisão que era em frente ao portão a direção em uma 

extremidade a entrada de um pavilhão e um outro portão na outra extremidade do outro 

pavilhão. Então os alunos só passavam pelo jardim, onde tinha as frutas, quando tinha 

que ir para a direção. Geralmente eles não iam, iam direto para as salas. Mas eles 

respeitavam muito, porque a gente fazia aquele trabalho com eles para a merenda, 

colhíamos mangas, goiabas. Fazia o suco dali mesmo.  

Márcia - Lembro na primeira entrevista que fiz com Seu Borba e ele falou de uma fruta 

chamada azedinho. A senhora lembra dessa fruta? 

Tereza - Ah! O pé de azedinho é uma história, na verdade é outra história. Eu não sei 

nem se ainda existe. Eu gostaria até de ir lá para pegar um azedinho para ver se eu 

consigo plantar. Tinha dois pés de azedinho um bem perto da sala de aula e outro mais 

pra cá. Menina esse azedinho não se acabava nunca, era sempre cheio. Aquele 

azedinho quando amadurecia caía assim.E esse azedinho, muitos chamavam de “limão 

do Pará” o nome dele científico é “biribiri”. Ele tira mancha, ele prepara detergente.  

Márcia - Como era o seu dia-dia na escola?  

Tereza - Me chamavam até de besta, de tudo, porque eu me acostumei desde a época 

que eu era freira, porque morando lá a gente abria a escola e fechava a escola e eu 

continuei. Eu morava na Cidade Universitária e saia às seis horas de casa todos os 

dias. Eu abria a escola! Às seis e meia eu entrava na escola e só saia cinco e meia, 

seis horas, quando não tinha mais nada, nem uma turma. Era o dia todo, era 

integralmente na escola! Eu recebia os alunos nos dois pavilhões. Eles não davam 

trabalho e eram muito bons. Eram acostumados àquele ritmo e prosseguiu. Só no 

primeiro dia que a gente tem que moldar mesmo, mas todos seguiam o mesmo ritmo. 

Sempre antes de entrar eles se colocavam em frente numa fila e cantavam o hino.    

Márcia - E como era a disciplina da escola? 

Tereza - Sempre foi considerada altamente rígida, que eu considero normal, porque se 

você não tiver disciplina nada funciona. Isso ai é uma verdade. Digo por que eu 

trabalhava em escola pública e sei. Se a escola tiver disciplina é mais fácil se conseguir 

os objetivos. Era disciplina rígida e a escola era realmente ativa. Ninguém relaxava não. 

Entravam, saiam, fechávamos a escola. Os pais tinham total confiança, porque não 
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entrava ninguém na escola e pelos portões da escola não entrava nem saía ninguém 

fora do horário. Era um cuidado que todos tinham. 

Márcia - Se algum aluno descumprisse o regimento da escola, como a escola 

posicionava-se diante dessa situação?  

Tereza - A gente seguia o regimento interno da escola (Como é que o aluno deveria se 

comportar, o que eles poderiam ou não fazer). Eu não me lembro de nenhum caso de 

expulsão. Eu só me lembro de suspensões, como o exemplo de um aluno que pulou a 

janela da escola, a qual não oferecia nenhuma proteção, como ainda hoje não tem. E 

de acordo com o regimento da escola isto era um caso de suspensão e por isto ele foi 

suspenso, por ter sido insubordinado! 

Márcia - Esse regimento, ainda existe hoje. A senhora sabe se alguém guardou? 

Tereza- Acredito que sim, talvez com Malvia. O nosso regimento foi adaptado aos dos 

irmãos Marista. Eu peguei o regimento dos Maristas. Eu era muito amiga dos Maristas e 

nós fazíamos um trabalho semelhante aos dos Maristas da Conde da Boa Vista.   

Marcia - Os pais apoiavam quando vocês tomavam a decisão por punição? 

Tereza - Sempre! E antes de castigar um menino, de chamar atenção dos alunos, 

conversávamos com os pais. Eles todos eram de acordo. 

Marcia - Os pais frequentavam as reuniões? 

Tereza - Muito! Todo mês nós tínhamos reuniões com os pais e a frequência era 

grande. Com isso aí nós nunca tivemos problemas não. Eles eram muito presentes. 

Nós tínhamos uma reunião de pais e mestres que funcionava muito bem. As festas da 

escola eles participavam muito. De modo geral era muito bons.    

Marcia - Se eles não comparecessem às reuniões eles eram chamados atenção?  

Tereza – Sim. Nunca deixei isso pois isso pra mim era uma relaxamento. Quem faltasse 

tinha que ao menos dar uma justificativa. Isso aí fomos até a última. Sempre os pais 

sabiam que a escola ia cobrar. Nós cobrávamos porque faltou; eles vinham e sempre 

vieram. A reunião era, na verdade, por unidade. Após cada unidade tinha reunião. 

Geralmente era para olhar os boletins, era pra ver as notas dos alunos e 

comportamento. Assinavam um documento, que era uma ata de frequência das 

reuniões o os boletins. Essa frequência era bem controlada pela coordenadora. A 
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coordenadora e a orientadora educacional era quem cuidava disso. Tudo estava 

contido no planejamento anual.   

Marcia - E esse planejamento para se cumprir no ano letivo, vocês faziam sozinhas ou 

com os docentes?  

Tereza - Era a cada trimestre, antes de cada unidade. São quatro unidades, né? No 

inicio de cada unidade fazíamos reuniões com os professores. Com certeza tínhamos 

isso aí. A não ser que tivesse uma razão para fazer em outro momento, mas 

geralmente também havia reunião, porque tínhamos festa das mães, festas dos pais, 

dos professores, São João. As nossas festas tinham sempre muita vida. Carnaval, 

semana da pátria era muito bonita, antigamente tinha desfile e a escola primava pelo 

desfile e a participação de todos era muito bonita. Era uma alegria as festas da escola. 

Vinha gente de longe para ver. 

Marcia - Como vocês como vocês vivenciavam essa semana da pátria no período de 

1988-1997? 

Tereza - Eles cantavam os Hinos, faziam gincana. Me lembro uma vez que Laninho 

(filho), vinha comigo viajando no ônibus cantando tudo. Na gincana eles ensaiavam 

para fazer apresentações, então na gincana quem ganha é quem sabe? Então eles 

decoravam e ele decorou tudo. A escola tinha um hino próprio, infelizmente eu não sei 

onde ele está, mas tem sim o hino da escola. 

Marcia - Lembra quem foi o compositor? 

Tereza - O compositor dela foi um ex-aluno de 1910 ou 1912, da família Borba, e 

corrigido pela Irmã Maria Evelina, da Sagrada Família.  

Marcia - Esse Hino foi feito para essa escola ou para as escolas de fábrica de um modo 

geral?    

Tereza - Não! Era o hino da nossa escola, ele fez para a escola mesmo. 

Marcia - Lembra de algum trechinho? 

Tereza- Não lembro bem e não sei onde está este hino, mas os alunos antigos devem 

lembrar.  

Márcia - E como a senhora avalia os professores? 

Tereza - Muito bons. Excelentes profissionais e amigos. A relação da direção com os 

professores era muito boa. Não tivemos nenhum problema com eles. 
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Márcia - E a relação da direção com os alunos?   

Tereza - Naquela época da Braspérola nós não tínhamos nada a se queixar. Os 

meninos eram muito bons. Depois que, você sabe, com o avanço de drogas, 

começamos a ter problema, mas já foi mais adiante, já no final quando a escola já não 

era mais de fábrica é que tivemos problema com drogas. E é difícil da família aceitar, 

quando a gente sabe que o menino está se envolvendo com droga que alertamos a 

família e é difícil da família aceitar.  

Márcia - Os alunos tinham respeito pela direção? 

Tereza - Tinham. Amávamos muito os nossos alunos e eles também nos amavam 

muito também. Isso é verdade. Não tenho dúvidas. De modo geral, os alunos foram 

muito bons. Foram muito amigos. Depois no final com o aparecimento de drogas, 

começaram as escrever algumas coisinhas, que fazem muito isso nas escolas públicas. 

Isso aconteceu quando começou a abrir vagas para outros alunos, porque já estava se 

transferindo para o Município. É impressionante, porque, quando foi anunciado que a 

escola era pública eles começaram a querer se moldar como escola pública, que os 

meninos queriam fazer o que quisesse. No dia que começamos a ter problema, 

começamos a perceber a diferença entre os alunos, que eram alunos da escola José 

Collier, aqueles meninos dentro daquela filosofia em  que eram educados e preparados 

pelos pais e entre os alunos que não eram filhos de operários. Já começava a quer 

gritar e a gente não podia dizer nada. Fomos acompanhando até o dia em que 

entregamos tudo e deu muito trabalho.  

Marcia - E a comunidade, como era a relação da comunidade com a escola? 

Tereza - Atualmente, depois que se tornou pública eu sei que a comunidade está um 

pouco incomodada, mas na nossa época não, porque era tão organizada e como todos 

ou quase todos habitantes em volta da escola eram alunos ou pais de alunos que já 

conheciam todo o sistema. Por conta disso, nós nunca tivemos problemas. 

Marcia - A escola tinha aproximação com a comunidade? 

Tereza - Tinha muita aproximação. A escola era a continuação da comunidade. Fazia 

parte da comunidade. Até a merenda que a escola recebia tínhamos que partilhar com 

a comunidade, e com os professores, porque sobrava muita.  

Marcia - A escola trazia alguma marca das Irmãs da Sagrada Família?  
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Tereza – Tínhamos marcas e total influência das irmãs da sagrada família. A formação 

era aquela, formação rígida, completa, total espiritual. Tínhamos uma boa formação. 

Inclusive tive importante ajuda da Irmã Alice, Irmã Heloisa e outras.  

Marcia - Qual foi a maior dificuldade que a senhora encontrou como gestora?  

Tereza - Não tivemos dificuldade, só começaram aparecer dificuldades quando 

começou a Prefeitura, mas até então a gente não tinha dificuldades por que nada nos 

faltava. Qualquer coisa que faltava era só fazer a relação e mandar para a Braspérola 

que vinha. Depois que passou para a Prefeitura as coisas mudaram, porque 

participamos de reunião e tudo que é público é mais difícil e mais distante. Nossa maior 

dificuldade na transição foi essa, porque nós éramos muito acostumados a receber logo 

e depois que passa para a Prefeitura tudo é mais difícil. Eu posso dizer que a 

dificuldade foi essa aí. É tanto que muitas vezes eu resolvia tudo antes de vim. E isso 

incomodava até a Secretária de Educação, porque eu resolvia. Eu era acostumada a 

resolver! No caso de faltar cadeiras para os alunos eu pedia na Reitoria da 

Universidade e conseguia. Alguns se incomodavam com isso, mas eu percebia que eu 

não era boba, mas a gente tem que agir. Isso acontecia na época em que eu fiquei 

durante o período de transição para a Prefeitura. Porque antes era o contrário. Na 

época da Braspérola, tudo era com vantagem. Tudo era muito bom. No tempo em que a 

escola foi realmente da CIPER e da Braspérola foi bom demais.    

Marcia- Vocês foram informados sobre a falência da Braspérola e que precisaria passar 

para Prefeitura, quanto tempo antes?    

Tereza- Sofremos uns dois ou três anos. Demos continuidade ao nosso trabalho, feira 

do conhecimento, mas já estávamos no período de falência mesmo. A Braspérola, quer 

dizer primeiro foi a CIPER e depois a Braspérola que estava sem pagar os impostos e 

estava um buraco, ou cedia, ou entregava a escola ou então, já estava tudo acabado. A 

multinacional acabou com a Braspérola, o linho Braspérola é o mais caro possível. Já 

não tinha mais condições de vendas para suprir. Nós sofremos muito é tanto que 

Laninho olhou para mim um dia que eu estava lá, ele ouviu qualquer coisa, porque eu 

evitava falar essas coisas para os alunos e ele olhou para mim e disse: “Têca: acabou o 

seu reinado!” Eu nunca esqueci disso. “Acabou o seu reinado, Têca”. E eu olhei assim, 

percebi que ele me via como “a dona da bola” ali, e esta situação significava um 
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fracasso na opinião dele. Realmente o fim da escola de fábrica foi um sofrimento. No 

meu caso foi mais delicado, porque eu conheci todas as fases da escola. Eu vivenciei 

aquilo com muito amor, com muita bravura mesmo. Eu me dediquei de corpo e alma. 

Porque na época da Braspérola eu não era mais freira, mas aquela formação estava 

impregnada em mim e eu continuei usando a mesma linguagem, mas quando eu vi a 

coisa fracassada e principalmente com política no meio. Rapaz a política acaba, corrói. 

Acabou a escola, quando entrou a política no meio! Doutor João Lemos foi ex-aluno da 

escola, em sua primeira gestão como prefeito de Camaragibe ele nos ajudou porque ele 

tinha muito amor à escola. Os ex-alunos de lá, geralmente tem um carinho muito 

grande pela escola. Porque nós nos dedicávamos. Você ter uma escola em que você 

amanhece o dia e pendurando as bandeirolas. Era os meninos na escola, eles tinham 

vida! É amor! E quanto mais velhos os alunos, mais lembranças e mais amor com a 

escola.  

Marcia- A Direção da Fábrica tinha participação nas decisões que eram tomadas em 

relação à gestão ou eles davam autonomia para a senhora resolver?    

Tereza- Tudo que nós fazíamos era sob a permissão da Braspérola, entretanto 

tínhamos total liberdade quando se tratava das questões pedagógicas. Eles nos davam 

total confiança e plena liberdade para tratar deste assunto. Inclusive o Doutor Ernane e 

Adauto nos apoiavam e batiam palmas para nossas decisões.  

Márcia- E como era o fardamento dos alunos? 

Tereza- Quanto a isso havia exigência sim. Isso aí eu dou minha mão e era exigente! 

Se você não for obediente às normas estabelecidas vira bagunça, porque fardamento é 

fardamento! Isso ai eu era exigente. Exigia fardamento completo. 

Marcia- Como era a farda? 

Tereza- Era a blusa branca com o nome na escola, calça jeans, tênis e meia branca.  

Marcia- Falamos sobre o fardamento do aluno. E o professor também tinha farda?        

Tereza- Tinha, porque era o mesmo fardamento dos funcionários da Braspérola.  

Marcia- Como era essa farda. Como era? 

Tereza - Cada ano tinha uma farda diferente. Saia, calça e Camisa. Eles davam o 

padrão, o modelo. No início do ano ofereciam o fardamento completo, depois davam o 

tecido e agente mandava fazer com base no modelo. Não era cada um com o seu não. 
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Era uma farda muito bonita viu! Era de linho Braspérola. Verde, teve um ano que foi um 

azulzinho claro, depois cinza depois verde mudando a tonalidade. Mas era mais verde 

porque a cor da Braspérola era verde. 

Marcia – E os alunos egressos dessa escola seguiam que caminhos?   

Teresa- Quando saíam eram bem sucedidos. Era honroso também para a nossa escola 

quando os nossos alunos chegavam em outras escolas, nas escolas do Recife e 

quando eles se escreviam que colocavam que era da escola das Irmãs, Escola da 

Companhia Industrial Pernambucana, Escola da Braspérola, muitos dispensavam o 

teste. Ah! É da escola das Irmãs pode vim. Nunca tivemos um aluno reprovado, que 

dissesse que foi reprovado, não! No Carneiro Leão, éramos bem conhecidos, porque 

quando eles saíam da oitava série, que queriam fazer o segundo grau lá e os 

professores diziam.. “ah esses ai são do colégio das irmãs podem fechar os olhos!” 

Porque o mais atrasado nosso, geralmente era um dos melhores deles. E lá era 

exigência e o fruto da nossa exigência era esse. Era ver que o nosso aluno aproveitava.          

Marcia- Se o aluno fosse reprovado ele saía da escola? 

Teresa- O filho do operário continuava e o filho que não era de operário não 

continuava. Teve essa exigência! O aluno estudava para passar, não era para ser 

reprovado não. Porque tinha muito aluno protegido, então esses que não eram filhos de 

operários saíam automaticamente. Os filhos de operários só poderia reprovar uma vez. 

Fazia parte do regulamento da escola. 

Marcia- Nas reuniões comemorativas dos dias das mães elas se faziam presentes. E 

no dia dos pais, havia participação deles? Eles eram liberados pela fábrica para 

participar? 

Tereza- Sim fazíamos, sim e eles participavam. Eram realmente presentes. Os pais 

tinham uma frequência muito boa, mas procurávamos fazer num horário que eles 

pudessem participar. Geralmente dia de sábado. 

Marcia- Você gostava de trabalhar nessa escola? Por quê? 

Tereza- Muito! Primeiro porque foi a minha primeira escola quando me formei. Fui 

diretora duas vezes. Minhas primeiras alunas eram mães e avós nas turmas seguintes. 

Amava e ainda amo de coração o povo de Camaragibe. 
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APÊNDICE P- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO  
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APÊNDICE Q- ENTREVISTA COM EX-DISCENTE RAQUELE MENDES LIRA 

 

Data da entrevista: 09 de Novembro de 2014. 

Local da Entrevista: Residência da mãe da entrevistada, no Alto de Cemitério, Cidade 

de Camaragibe/PE. 

Horário do inicial: 12:15. 

Horário final: 12:44. 

Marcia: Qual o seu nome completo, data de nascimento, formação e profissão? 

Raquele: Raquele Mendes Lira, 31/05/1982, engenheira Agrícola e Ambiental pela 

UFRPE, doutoranda em Engenharia Agrícola 

Marcia- Qual o período que você estudou no José Collier?  

Raquele- De 1989 a 1996 

Marcia- Você estudou no Período de Transição da CIPER para a Braspérola ou da 

Braspérola para o Município?  

Raquele- Não. Eu lembro que na primeira série eu fiz uma prova que todo mundo fazia 

para entrar na escola. Aí eu entrei como escola da Braspérola e depois mudou o nome 

da Escola para José Collier, mas a Administração já era da Braspérola. 

Marcia- Tu podes descrever a estrutura física da escola? 

Raquele- Lembro-me que eram divididos em dois lados, dois pavimentos. O primeiro 

pavimento que tinha duas salas no meio a direção e do outro lado tinha todas as outras 

salas. Lembro que tinha em cada pavimento um banheiro. Quando entrávamos tinha 

dois banheiros reservados com vasos sanitários separados e tinha uma pia. Eram dois 

banheiros separados em cada pavimento, um para menino e outro para menina. Eu 

achava as salas grandes, tinham janelas eram enormes, elas abriam e tinha uma parte 

gradeada na parte de baixo fixa e em cima abria a janela toda. E tinha ventiladores, 

mas mesmo assim, eu achava as salas quentes. As salas tinham muitos alunos. Lá 

tinha uma cozinha que ficava por trás da secretaria, mas não lembro como era, na 
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verdade nunca fui lá. Entre um pavilhão e outro tinha um corredor e nessa parte do 

corredor um jardim. Tinha nessa parte uma sala de datilografia, que inclusive eu tive 

umas aulas lá...risos... E tinha outra sala também, pequenininha que era também sala 

de aula. No jardim tinha árvores, muitas frutas, mas a gente não podia tirar frutas, 

porque a direção não deixava não ... risos... Elas reclamavam quando pegávamos 

frutas, não podia, não! E tinha uma biblioteca também próxima a direção. O muro era 

bem alto. Ao menos nessa parte do jardim o muro era mais aberto, mas na parte que 

ficavam as salas de aula o muro era muito, muito, muito alto. A escola era toda fechada.  

Marcia- Como era o seu dia-a-dia na escola? 

Raquele- Eu estudei lá no período a tarde da primeira a quarta série e pela manhã de 

da quinta a oitava série. E quando eu estudava de manhã, eu chegava mais ou menos 

de quinze para as sete e não tinha muito esse negócio de chegar atrasado e entrar 

não...risos... e quando a gente entrava, eu lembro que quando estava no período de 

sete de setembro, perto da independência agente tinha que ir lá fora cantar o hino 

Nacional. Mas eu lembro que no nornal, até a quarta série tinha que todo mundo rezar o 

pai nosso. Todo mundo ficava de pé e rezava o pai nosso. As quinta para a oitava não 

tinha mais.     

Marcia- A escola tinha disciplina? Como era essa disciplina? 

Raquele- Era bem rigoroso e até a meia da gente tinha que ser toda branca e se 

tivesse uma listrinha a gente não entrava. Aí eu achava muito, muito, muito rigoroso. 

Assim, questão de horário, não podia pegar essas frutas, não podia fazer nada. Era 

praticamente um quartel. Tinha um zelador, que era uma espécie de expetor, que ele ia 

de banheiro em banheiro para ver se ficou algum menino alí dentro.    

Marcia- Como era o fardamento? 

Raquele- Era calça jeans, o sapato era conga azul ou preto e teve uma época que só 

era permitido o azul, a meia era colegial, toda branca, não podia ter uma listrinha e a 

camisa da escola que era branca com o nome da escola verde, isso quando cheguei na 

escola, mas depois passou a ter os punhos verdes. Saias só se fossem evangélicos. 

Marcia- Como era essa relação entre os alunos e os professores? 

Raquele- Depende dos professores. Tinha professores mais rigorosos. A professora 

Fátima Cabral, ela ensinava Matemática e Geometria e era super rigorosa. Quando a 
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gente entrava, que voltava do recreio, ninguém podia falar, nem olhar de lado. Tinha 

que prestar atenção. E tinha outros que era mais bonzinhos. A professora Arlete, de 

artes, era mais flexível. Os professores cobravam muito respeito, não era só a direção 

não. 

Marcia- Como era a relação dos alunos com a direção? 

Raquele- Eu particularmente não falava com a direção não. Eu acho que a relação era 

muito distante. Na realidade eu tinha medo da diretora. Então eu procurava fazer o meu 

tudo bem certinho, já para não ser punida.   

Marcia- Você falou em punição. Quais eram essas punições e quando o aluno recebia 

punição? 

Raquele- O aluno que recebesse punição ficava suspenso por três dias, se desrespeita 

um professor, desrespeitasse a regra. Os professores deixavam também de castigo, se 

houvesse uma briga na sala, ou se acontecesse alguma coisa na sala. Aí o professor 

levava para a direção e a direção dava um dia de suspensão. A punição na verdade era 

o castigo, era a suspensão. 

Marcia- Você gostava de estudar nessa escola? Por quê?  

Raquele- Eu gostava, porque a forma dela de ser tão rigorosa, assim, me deixava uma 

pessoa mais educada perante a sociedade, aí eu gostei, gostei muito de estudar lá. E o 

ensino também, era muito bom, em comparação aos outros colégios do estado e na 

comunidade. Talvez por eles puxarem tanto, de ter tanta disciplina, de certa forma me 

forçava a estudar mais, porque eu tinha medo de ser punida. Mas eu achava o ensino 

muito bom. E me ajudou muito como cidadã. Até na questão do dia-a-dia, de você 

encontrar alguém e de dar um bom dia, de ter aquele respeito com as pessoas mais 

velhas e que existe uma hierarquia, que você tem que respeitar. Assim, pra mim diante 

da sociedade me ajudou muito. A disciplina que eu mais gostava era Matemática, 

Geometria e Português e a que eu menos gostava era ciências. Eu acho que a forma 

com que a professora de ciências ensinava não me estimulava e quando eu ia estudar 

eu tinha dificuldade de entendimento. A professora Lucicleide era super, super, super 

rigorosa. Teve uma vez que ela, quando voltou do recreio, menino de quinta série, que 

voltam todos eufóricos. Ela gritou: “essa sala parece um chiqueiro, vocês estão 

parecendo um bando de galinhas e de galo, porcos e porcas” e todo mundo ficou 
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sentado, assim com cada olho desse tamanho. Tinha aula de educação física, mas eu 

corria de todas as aulas, o professor era Flávio. Mesmo com tudo isso eu gostava muito 

de estudar nessa escola. Se fosse para escolher entre um ensino rigoroso como o que 

eu tive e um ensino mais liberal, eu escolheria o mais rigoroso e matricularia os meus 

filhos nessa escola, porque ela forma as pessoas mais cidadãs, mais prudentes.     

Marcia- Vocês recebiam influência religiosa na escola? 

Raquele- Sim! Todos os dias, rezávamos o pai nosso e toda sexta-feira, tínhamos aula 

de religião e ela conversava com a gente e até falava de assuntos normais mesmo. 

Mas ela sempre puxava pelo lado da religião católica. Eles nos convidavam para 

participar das missas na igreja da comunidade, apenas convidava, mas no final do ano 

tinha a missa que era do pessoal que estava concluindo a oitava série. Quase todo ano 

eu ia porque mainha era professora e tinha alguns anos que meus eu ia porque meus 

irmãos estavam se formando, então quase todo ano eu ia.    

Marcia- A escola fazia comemoração a essas datas comemorativas? 

Raquele- Comemorávamos todas essas datas comemorativas, dia das mães, dos 

professores, São João, Pátria, mas a que era mais marcante era o São João, porque a 

gente tinha que juntar as coisas para formar o balaio de São João e eu gostava muito.  

Quando a gente chegava que formávamos as filas antes de entrar, hasteava a bandeira 

e cantava um hino e todos os dias era um Hino diferente, Hino do Soldado, Hino da 

Bandeira, Hino de Pernambuco, Hino Nacional e tínhamos que aprender todos esses 

Hinos. Ah! O Hino da Escola, acho que eu não lembro dele todo, mas se algum 

cantasse comigo eu lembraria “Somos filhos de operários, cada manhã recorrer... a 

estrofe lembro mais não! O refrão é “Estudemos com afinco trabalhemos com ardor, a 

Deus e a pátria daremos provas mil de nosso amor, era mais ou menos assim. 

Desfilávamos no sete de setembro. Tinha também uma comemoração se Santa Emília 

de Rodat, que era tipo uma gincana, que a gente tinha que arrecadar alimentos e uma 

das tarefas da gincana era cantar um hino que era sorteado para cada turma e 

tínhamos que cantar  àquele hino. Minha turma ganhou um ano, só não lembro o que 

ganhava como prêmio.     

Marcia- Que palavra resumiria esse período que você estudou nessa escola? 

Raquele- Com uma só palavra? Aprendizado! 



155 
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APÊNDICE S- ENTREVISTA COM MÃE DE EX-DISCENTE MARIA JOSÉ MENDES 

DE LIRA 

 

Data da entrevista: 09/11/2014                        Local da entrevista: Residência da 

entrevistada, no Alto de Cemitério, Cidade de Camaragibe/PE. 

Horário inicial da entrevista: 12:50  Horário final: 13:20 

Marcia: Qual o seu nome completo, data de nascimento, formação e profissão? 

Maria José- Maria José Mendes de Lira, 01/05/1955, magistério, no momento não 

estou trabalhando. Já lecionei, mas hoje não mais leciono.  

Marcia- Quantos filhos a senhora tem? Seus filhos estudaram na Escola José Collier? 

Maria José- Tenho três filhos e todos os três estudaram na Escola José Collier. 

Heronilton (36), Rosane Carla (34) e Raquele (32) 

Marcia- A senhora lembra o período em que seus filhos estudaram nessa escola? 

Maria José- Todos eles estudaram da primeira série até a oitava série.  

Marcia- Seus filhos estudaram no período da transição da CIPER para a Braspérola? 

Maria José- Sim, Heronildo e Rosane.    

Marcia- Porque a escolha de matricular seus filhos nessa escola.  

Maria José- Porque eu não tinha condições na época de matricular meus filhos em 

escola particular. Eu achava o ensino de lá muito bom. Tinha mais uma irmã minha, que 

era como filha, porque eu a criava e ela estudou lá também, o nome dela é Marinelza.  

Marcia- Você e/ou seu esposo eram funcionários da Braspérola?  

Maria José- Sim, eu e meu esposo. E não tínhamos dificuldade de matricular nossos 

filhos, porque eles eram filhos de operários, mas essa irmã minha eu tive dificuldade, 

porque ela não era minha filha, apesar de criá-la como filha.  

Marcia- Os filhos dos operários se fossem reprovados eles saíam da escola? 

Maria José- Teve uma época que eles avisaram que se fossem reprovados eles 

sairiam da escola. Eles avisaram que não poderia reprovar, que se fosse reprovado 

perderia a vaga.   
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Marcia- Como era a disciplina na escola? 

Maria José- Era muito rigorosa. A disciplina era muito rigorosa e não tinha distinção se 

era filho de operário ou não. A regra era uma para todos. Eu concordava com essa 

rigidez. Inclusive, os meus não davam trabalho, mas se tivesse de ser punidos pelos 

professores ou pela direção eu apoiava.  

Marcia- A escola fazia reunião com os pais? A senhora frequentava essas reuniões?  

Maria José- Sim, tinha reunião. Eu frequentava sim. Tinha reunião e tinha que assinar. 

Se eles não fossem, ficavam sem receber os boletins. Toda unidade os pais assinavam 

os boletins. Lá eles mandavam que a gente tivesse sempre de olho no horário dos 

filhos, se chegassem cinco minutos atrasado os meninos não entravam mais. Batava o 

sino tocar, se não entrassem logo, não entravam mais. Eles também chamavam a 

atenção dos pais que tinham filhos com notas baixas, pra que esses filhos se 

orientassem, porque no final do ano tinha aquela tal de segunda época, que era a 

recuperação. Eles já alertavam, que se não estudassem, se não dessem para passar 

eles reprovavam mesmo. Não podia passar a mão na cabeça de ninguém. Os pais 

frequentavam, as salas eram cheias, porque os pais tinham medo que os filhos não 

passassem.            

Marcia- Como era a relação entre os pais e os professores? 

Maria José- Os pais tinham uma boa relação com os professores e se tivesse algum 

problema com aqueles alunos os professores mandavam logo chamar os pais. Se fosse 

aquele pai que leva o seu filho e depois vai pegar, não tinha problema, se não mandava 

chamar.    

Marcia- Em algum momento a senhora se arrependeu de ter matriculado o seu filho(a) 

nessa escola? 

Maria José- Não! Eu realmente gostava dessa escola e do ensino de lá.  

Marcia- Você acredita na influência da escola na vida de seus filhos?    

Maria José- Acredito que sim, porque pela rigidez, pelo rigor que lá tinham eles 

estudavam mais e se fossem em outra escola, eu acho que eles não teriam o 

comportamento que eles têm hoje. Eles carregam pro resto da vida, assim, até hoje eu 

vejo os meus filhos com o mesmo comportamento, querendo aprender e entregar tudo 

certinho. Então foi uma aprendizagem muito boa. 
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APÊNDICE U- ENTREVISTA COM EX-DISCENTE ROSANE CARLA MENDES LIRA 

ALMEIDA 

 

Data da entrevista: 29 de novembro de 2014  Local da entrevista: Residência da mãe 

da entrevistada, no Alto de Cemitério, Cidade de Camaragibe/PE.   

Horário Inicial:16:50  Horário final: 17:45 

Marcia: Qual o seu nome completo, data de nascimento, formação e profissão? 

Rosane: Rosane Carla Mendes de Lira Almeida,15/09/1979, Licenciatura em 

Matemática/ UPE- Formação de Professor de Nazaré da Mata e Técnico em 

Edificações, no momento exerço duas profissões, sou professora e técnica em 

edificações.  

Marcia: Qual o período que você estudou na Escola José Collier? 

Rosane: No período de 1987 até 1994.  

Marcia: Você estudou no período de transição de Administração da CIPER para a 

Braspérola e da Braspérola para o Município? 

Rosane: Estudei da CIPER para a Braspérola. Da CIPER foi só um ano, que foi minha 

primeira série e logo em seguida na segunda série já tinha passado para a Braspérola.  

Marcia: Como foi o período de transição? Você lembra? 

Rosane: Olhe eu era muito pequenininha, mas eu lembro que o período de transição 

não foi difícil. Ao menos os meus professores continuaram os mesmos. Acho que talvez 

um ou outro que saiu da escola. A maioria dos professores nós já conhecíamos e a 

rotina era a mesma. Acho que o que mudou muito, que sentimos mais foi o fardamento. 

Porque como passou da CIPER para a Braspérola então mudou a cor da farda e isso 

marcou muito, acredito que pelo fato de ser pequenininha, então isso ficou muito 

marcado, mas a questão do dia-a-dia não mudou.      

Marcia: Você sabe o porquê da escolha dos seus pais em matricular você nessa 

escola? 



162 

 

Rosane: Bom, primeiro por ser uma escola que a empresa que tanto ela como o meu 

pai trabalhavam oferecia. Acredito que foi o mais correto a se fazer, pois havia a 

questão financeira que estava incluída também aí. O que escutávamos falar era que a 

escola era de referência aqui em Camaragibe, que era uma escola muito boa e muitas 

pessoas gostariam de ir estudar nessa escola, então já seria mais um motivo para 

estudarmos lá, para essa escolha de nos matricular lá.    

Marcia: De que série até que série você estudou nessa escola? 

Rosane: Era a partir da oitava série, então estudei desde a antiga primeira série até a 

oitava série, que hoje chamamos segundo ano e nono ano.   

Marcia: Como era a estrutura física da escola? 

Rosane: Lembro que existiam duas partes onde ficavam as salas de aula e essa 

divisão ficava bem marcada em relação a secretaria, a sala da direção, a biblioteca e 

era bem dividida. E essa primeira parte, que é logo quando chegamos na escola, 

tinham duas salas, dois banheiros (um feminino e um masculino), tinha um pátio 

(metade coberto e uma área maior aberta), piso de cimento, que a gente brincava muito 

lá. Quando saímos dessa área, passávamos pela área onde tinha a direção, secretaria, 

biblioteca até chegar em uma área verde. Nessa área verde tinha algumas plantas, 

alguns pés de árvores, como o pé de jambo em que a gente via, mas não podia pegar, 

a pesar de que não tinha jeito os alunos pegavam escondidos, porque não era 

permitido. Tinha o pé de azedinho que a gente pegava quando manchava a roupa de 

alguma coisa, alguma tinta de caneta e dizíamos “vamos pegar azedinho para tirar”. 

Ainda nessa área verde, tinha uma área que tinha areia para a gente brincar e nessa 

área onde tinha areia tinha mais duas salas e passando mais à frente tinha um 

corredorzinho para chegar até a segunda parte onde ficavam as salas, que não lembro 

ao certo quantas salas, mas ficava a maior quantidade de salas, acho que seis salas, 

essa área era bem maior. Nessa segunda área tinha um pátio com piso de cimento, era 

a metade coberto e a metade aberto, os banheiros femininos, quando a gente entrava 

tinham dois compartimentos, banheiros masculinos também. Ah! Tinha um portão por 

onde os alunos entravam e saiam. Tinha uma área onde era toda murada, que tinha 

areia e lá fazíamos atividades uma vez por semana, que eram atividades lúdicas, para 

a gente brincar e aproveitava essa área fazia educação física também nessa.                        
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Marcia: Como era o dia-a-dia na escola?  

Rosane: Lembro que fazíamos fila, acredito que às sete horas e largávamos ao meio 

dia. As séries pequenininhas geralmente ficavam do lado que tinha duas salas, que 

dizíamos que era a parte dos menorzinhos e a parte dos maiores. Formávamos fila para 

entrar, cantávamos o Hino e rezávamos. Lá aprendi todos os Hinos, o Hino de 

Pernambuco o Hino da Bandeira, o Hino do Soldado, o Hino Nacional.       

Marcia: Como era a disciplina da escola? 

Rosane: Era bem rígida, quanto à questão do fardamento. Só podíamos entrar se 

estivéssemos com o fardamento completo e se fosse o caso e não tivesse condições de 

ir naquele dia, a mãe ou o pai teria que ir lá na direção para conversar. A farda era 

calça jeans e a camisa com o bolsinho com o nome da CIPER, quando passou para 

escola da Braspérola, tinha que ser com calça jeans e a camisa com o nome da 

Braspérola. Na educação física também, tinha a farda da educação física que era um 

short verde com a camisa da escola e inclusive até os evangélicos tinham que vestir 

essa farda da educação física. Lembro que eu tinha uma amiga que era evangélica e 

ela ia de saia, mas quando chegava na educação física tinha que trocar. Tinha que tirar 

a saia e colocar o short. O sapato era fechado, na época konga azul e meia também. 

Era muito rígido, até a meia tinha que ser toda branca, se comprasse com listinha de 

qualquer outra cor voltava para casa, tinha que ser meia toda branca. Observavam na 

entrada a questão do fardamento, acredito que era o porteiro, quem fazia isso.                 

Marcia: Fale-me sobre os seus professores: 

Rosane: Os professores do fundamental II de 5ª série a 8ª série (6º ano ao 9º ano), 

também era uma equipe muito boa, professores muito bons de Português, de 

Matemática e inclusive o professor de Matemática Josemir foi um dos que me inspirou 

para seguir essa carreira de professora de Matemática. Ele foi o professor que mais me 

marcou e talvez a facilidade que eu tenho de aprender matemática tenha sido por ele 

ser um professor muito dedicado, por ensinar com muita alegria. Ele era um professor 

muito brincalhão e sempre passava muitos exercícios e sempre tínhamos exercícios de 

casa, muitos não, acho que as necessárias, porque isso não me impedia de fazer o que 

eu queria. Eu chegava, tomava banho, almoçava e ia fazer logo as atividades de casa, 

era como se fosse para me livrar logo e sempre tinha atividades de matemática, 
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português, ciências e todos trabalhavam em conjunto. Na época não tinha essa questão 

da interdisciplinaridade, que tem hoje, mas se tinha uma atividade, ou um evento na 

escola todos estavam envolvidos. Cada um ficava responsável por uma turma para 

apresentar uma atividade, era aquele professor conselheiro, que eu acho que era um 

sorteio que faziam para escolher. Lembro que quando eu era quinta série, tínhamos 

que apresentar um Hino e foi sorteio para saber qual o professor que iria trabalhar com 

nossa turma e qual o Hino que o professor iria trabalhar, inclusive quem foi sorteado foi 

professor Josemir, que a oitava série queria pegá-lo, mas no caso o professor ficou com 

nossa turma que era quinta série e ganhamos, porque ele incentivou muito a turma e a 

turma foi muito atrás. Não me recordo bem, mas acho que essa festividade foi na 

semana da independência, que tinha o desfile, mas não me recordo muito bem, mas 

lembro bem do interclasses que tínhamos que apresentar o Hino. Lembro que nesse 

dia tinha a entrada das bandeiras do Brasil, de Pernambuco da escola, a bandeira da 

Braspérola.                                    

Marcia: Como era a relação entre o aluno e a direção? 

Rosane: A gente não tinha muito espaço não. Acredito que era mais uma questão de 

disciplina mesmo que eles queriam manter. Quando vinha a diretora, que diziam lá vem 

a diretora, todo mundo tinha aquele respeito. Era um respeito que era bom, era um 

medo, um respeito. Era aquela figura da diretora que era respeitada, mas isso era bom, 

era importante para que existisse e conseguissem manter a disciplina na escola. Não 

existia uma aproximação, mas existia muito respeito.     

Marcia: Você gostava de estudar nessa escola, mesmo com toda disciplina? 

Rosane: Sim, gostava! A disciplina na escola era necessária. Talvez se eu estivesse 

em outra escola que não fosse tão rígida eu agiria da mesma forma porque eu gostava 

muito de estudar. Às vezes eu acho assim, que pelo que eu via dos meus colegas, eu 

acho que eles teriam fugido um pouquinho dessa coisa de está ali estudando e eles 

comentam comigo que o que eles aprenderam, eles aprenderam alí justamente por 

conta dessa rigidez, porque quando saímos de lá que fomos estudar em outra escola 

que não tinha essa rigidez, era mais aberta, sem tanta rigidez, eles deixaram de estudar 

mais por conta disso, porque não tinha essa disciplina. Isso é o que eles me passam 

hoje.          
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Marcia: Qual a disciplina que você mais gostava de estudar ou se identificava? Por 

quê? 

Rosane: Era Matemática! .Acho que o professor incentivava muito, assim a toda a 

turma. Ele era muito brincalhão e eu ia assim, bem motivada para a sala, para as aulas 

de matemática.    

Marcia: Você lembra o que você estudava, quais as disciplinas, se existia alguma extra 

curricular?   

Rosane: Todas as curriculares como Português, Inglês, Ciências, Matemática e tinha 

OSPB, Moral e Cívica, Técnicas Comerciais, Prática do lar, que não sei se tinha em 

outras escolas, acredito que não existia mais em outras escolas e na nossa ainda tinha, 

mas não tenho certeza. Em OSPB era as questões de civilidade, da prática da gente no 

dia-a-dia, essas questões dos índios, as questões civis. Mas as outras disciplinas não 

lembro o que era visto.       

Marcia: Você tinha aula extra-classe? 

Rosane: Tinha sim, fazíamos visitas a museus. Não sei se é considerado extra-classe, 

mas era algo diferente que existia em que os professores incentivavam a gente ensinar 

outros alunos no contra turno, era uma espécie de monitoria e ganhávamos pontos, 

mas nem precisávamos, mas caso precisasse eles davam pontos. Tinha também um 

evento em setembro, uma gincana que todos os anos aconteciam e era incrível a 

quantidade de coisas que conseguíamos com essa gincana, como alimentos e roupas. 

A gente ia até para empresas para pedir alimentos, bandeiras novas para a escola, e a 

grande maioria do alunado estava envolvidos com essa gincana. Fazíamos as doações 

dos alimentos e das roupas. Arrecadávamos muita coisa, principalmente alimentos. 

Lembro que a premiação era medalha, não sei se tinha outra coisa, mas lembro de 

medalhas e troféus.            

Marcia: Havia aluno laureado? 

Rosane: Sim, havia e fui laureada muitas vezes. Desde a primeira série. Até hoje me 

lembro disso e me questiono se realmente era necessário isso, porque eu gostava de 

estudar. Porque aquele prêmio para mim talvez não fosse tão significativo, porque eu 

gostava de estudar e estudava para mim, não estudava para os outros, para mostrar 

para as pessoas que eu estava sendo laureada e eu às vezes não gostava de ser 
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laureada, porque algumas amigas ficavam com ciúmes, inveja ou algo desse tipo, então 

eu não gostava. Fui laureada na primeira série e foi muito bom, porque foi a primeira 

vez. Na segunda série eu não fui, mas não teve problema nenhum, não fiquei 

traumatizada, na terceira série fui laureada novamente em primeiro lugar, na quarta 

série recebi o primeiro lugar novamente. Na quinta série fui laureada em segundo lugar 

e todo mundo ficou: “ah! você foi laureada em segundo lugar!” e eu dizia gente eu não 

estudei para ser laureada e sim para mim. Na sexta série primeiro lugar, sétima série, 

primeiro lugar, oitava série primeiro lugar. Então assim, como era uma coisa tão 

rotineira, então para mim não era mais tão significativo. Acho inclusive que eles 

poderiam ter revisto e colocado outra pessoa para ser laureada, mas também acho que 

o critério que eles utilizaram foi o critério da nota e também comportamento e modéstia 

parte eu era bem comportada. Mas bato na tecla, não estudava para ser laureada, 

estudava para passar. Minha mãe, ela mesma diz que foi tentar ajudar meu irmão e ele 

disse que iria fazer sozinho. A partir dali ela só ficou monitorando de longe, ela deixava 

a gente bem livre. Acho que também pelo fato da gente tomar a iniciativa de estudar ela 

não precisava está deixando a gente que precisava estudar. A premiação da Láurea 

eram brindes, da primeira a quarta série. Recebíamos no final do ano, sempre no 

término do ano letivo tinha uma missa lá na igreja do Sagrado Coração de Jesus, na 

Vila da Fábrica e lá tinha a formatura da oitava série, lá eram entregues as premiações 

dos alunos laureados.             

Marcia: Existia punição para os alunos que descumprissem as regras? 

Rosane: Geralmente as punições era ficar num cantinho separado, hoje chamado 

cantinho do pensamento. Ficávamos lá separados, se tivéssemos feito alguma coisa, 

alguma indisciplina e mandavam chamar os pais para conversar. Expulsão eu nunca vi, 

poderia até ter acontecido, mas nunca vi um aluno ser expulso de lá, mas suspensão 

tinha. Você ficava um período que não poderia ir à aula, uns três dias, uma semana, 

dependendo do que havia acontecido. Então você acabava perdendo um monte de 

conteúdo que seria cobrado depois, então era ruim para você.     

Marcia: Qual a data comemorativa que foi mais marcante para você?  

Rosane: O desfile cívico ficou muito marcado e lembrei agora do Hino da Escola, que 

tinha também, mas não lembro todo. Não lembro de toda letra, mas lembro que tinha 



167 

 

um Hino e outras datas ficaram marcadas também. A abolição da escravatura, que eles 

sempre reuniam os alunos no pátio para falar e tinha peças que participávamos, na 

páscoa tínhamos uma missa no Sagrado Coração de Jesus, São João tinha as 

quadrilhas e que participávamos e ensaiávamos o ano todo, o dia das mães também, 

inclusive eu participei de muitas peças: dia dos pais, dia das crianças, dia dos 

professores. Todas as datas ou quase todas as datas eram comemoradas.      

Marcia: Como era a estrutura física da sala de aula? 

Rosane: As salas eram amplas e as janelas eram amplas, abria a metade e a outra 

metade era fixa. A metade era vazada e a outra metade abria para ventilar mais. A sala 

era bem ventilada, os quadros eram negros, as bancas dependiam da sala e da época. 

Havia mudança no fardamento dos professores e quando havia essa mudança, eles 

também tinham que estar todos bem iguaiszinhos. Passavam mais ou menos dois ou 

três anos com a mesma farda. As professoras ou usavam saias compridas ou usavam 

calças, mas tinha que ser da cor da fábrica e a camisa era uma camisa de botão e um 

lencinho no pescoço, já os professores usavam calça social e camisa social de botão.           

Marcia: Na questão da religião, vocês de alguma maneira eram influenciados? 

Rosane: Acredito que a escola tentou manter a tradição católica por uma questão de 

tradição mesmo ou origem, mas os alunos não iriam aos eventos obrigados, não. Tanto 

é que tinha uma amiga minha que era de outra religião, mas ela estava sempre 

presente nas missas e isso não a impedia de frequentar outra religião. Tinha aula de 

religião, mas não lembro se era apenas voltada a religião católica, acredito que falava 

do ser Deus e de outros temas. Eu nunca vi falar nada sobre a religião afro, por 

exemplo.    

Marcia: Os alunos que não eram filhos de operários poderiam ser reprovados? Existia 

diferença entre os alunos filhos de operários e os que não eram filhos de operários?  

Rosane: Quem não era filho de operário e tivesse conseguido entrar na escola, o que 

já era muito difícil, e fosse reprovado teria que sair. Era tipo um medo, uma punição que 

eles colocavam, porque como era uma escola muito boa, se não estudassem e fossem 

reprovados iriam perder, teriam que sair. Porque foi uma pessoa que não se dedicou 

durante o ano. E se fosse filho de operário eu não lembro se tinha que sair se fosse 

reprovado. Mas o que não era filho de operário eu tenho certeza que tinha que sair, 
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porque eu tenho uma amiga que o pai dela não era funcionário e não sei como ela 

conseguiu entrar lá, mas lembro que se ela fosse reprovada ela teria que sair. 

Marcia: Você pode dizer em uma palavra o que a escola representa para você?  

Rosane: Gratidão! 


