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RESUMO
Neste trabalho, procuro trazer um tema de grande representação em minha 
história pessoal:  os tempos da escola básica, espaços de experimentações, 
onde se dão as aprendizagens primeiras e, por isso, as mais significativas. Por 
que nunca esquecemos a escola de nossa infância? Que elos psico-afetivos 
tornam sua lembrança permanecidas em nós? Que imagens fomos construindo 
na determinação do tempo e do lugar de nossos pertencimentos coletivos? A 
pesquisa autobiográfica muito tem contribuído para a recuperação da memória 
de contextos e épocas da escolaridade, em que redes de conhecimento foram 
tecidas. São como itinerários de formação das identidades individual e coletiva. 
Nos  espaços-tempos  escolares  somos  todos  sujeitos  encarnados  pelas 
relações constituídas no cotidiano e que, por processo de mimese, tornamos a 
(re)encontrar. Para fazer a rota de viagem de rememoração da minha história 
no Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora – Campos dos Goytacazes/ 
RJ, busquei confiar em minhas lembranças. Nessa experiência narrativa, os 
registros e reflexões sobre o vivido e o sentido, o reencontro com o sujeito da 
escola impregnado de suas histórias, a arquitetura física e humana compõem a 
memória episódica. Os dados qualitativos aqui reunidos são apresentados em 
três principais fontes: o arquivo oral, as fotografias e os  escritos. Aproximando-
se  a  celebração  dos  85  anos  de  fundação  do  Centro  Educacional  Nossa 
Senhora  Auxiliadora,  em  Campos,  a  retrospecção  de  parte  da  biografia 
institucional  entrelaçada  ao  relato  (auto)  biográfico  ora  proposto  será  um 
momento privilegiado de pesquisa no campo das histórias de vida, da memória, 
da escola e da formação.

Palavras-chave:  (auto)  biografia,  memória,  Centro  Educacional  Nossa 
Senhora Auxiliadora.
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ABSTRACT

 In this work I try to bring a theme of grest representation in my personal history. 
The  basic  school  times,  spaces  of  experimentations  where  the  first 
apprenticeships occur and consequently the most significant. Why do we never 
forget the school of our infancy? What do psycho-affective links make these 
remembrances  permanent  in  us?  What  images  were  we  building  up  in  the 
determination  of  the  time  and  place  of  our  collective  belongings?  The 
autobiography research has contributed a lot in the recovery by means of the 
contexts of memory and periods of education, where nets of knowledge were 
woven. They are similar to itineraries in the formation of individual and collective 
identities.  In  the  school  space-times  we  are  all  subjects  personified  by  our 
relationships constituted in the quotidian and through the mimesis process, we 
meet again. To make the route of travel of remembrance of my history in the 
Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora – Campos dos Goytacazes/ RJ 
– I searched to trust in my memories. In this narrative experience, the registers 
and reflections about what was lived and felt, the new meeting with the school 
subject impregnated of its history,  the physical and human architecture of its 
history  constitute the episodic memory. The qualitative data collected here are 
presented in three principal sources: the oral history archive, the photos and the 
writings. Getting near the celebration of the 85 years of foundation of the Centro 
Educacional Nossa Senhora Auxiliadora in Campos, the retrospection of  the 
past of the institutional biography woven to the (self) biographic report proposed 
now, will be a priviledged momente of research in the field of the histories of life, 
memory, school and formation.

Keywords: (self) biography, memory, Centro Educacional Nossa Senhora 
Auxiliadora.
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INTRODUÇÃO

                                                                          A vida não é o que a gente viveu,
mas  o  de que a  gente se  lembra

              para contá-la.
            Gabriel Garcia Marques (2000)

São essas as palavras as quais recorro para iniciar o registro de uma 
grande  parte  da  minha  história  vivida  no  CENSA.  Uma  história  que  vivi 
intensamente desde 1970, quando de mãos dadas com a minha mãe transpus, 
pela primeira vez, o portal deste colégio, que viria a ser não somente o espaço 
de minha formação, mas o eixo no qual pude sedimentar as bases emocionais, 
cristãs e humanísticas, não só para exercer o ofício de ser professor, mas, 
sobretudo, para exercer o ofício de ser e estar na vida.

Neste  exercício  de  rememorar,  deixo-me  ficar  imersa  em  muitas 
lembranças: manuseio fotos, cadernos e folhas esparsas gastos pelo tempo; 
localizo imagens de pessoas e fatos em minha memória, que me trazem gratas 
recordações e, por breves momentos, posso retê-los junto a mim. Encontro nos 
meus “guardados” uma flor seca e um papel de bombom amassado. Quando 
ganhei essa flor, esse bombom? O que representaram para mim esses objetos 
num determinado período de minha vida? Bosi (2003, p.26-27) os define como 
objetos biográficos,  que expressam identidades e representam referências e  
enraizamento, inúmeras vezes, vital ao ato de recordar.

Em outro  momento  revejo-me andando pelos grandes pátios  e pelos 
corredores; no meu “olhar” de menina, são espaços de grandes dimensões, 
quase tocam as nuvens. Mergulho tão profundamente no meu interior que ouço 
as vozes que ecoam das brincadeiras infantis, das Irmãs solícitas e firmes em 
dizer  “não”  aos  insistentes  pedidos  para  “brincar  mais  um  pouquinho”,  da 
música Balada por Adeline, interpretada por Richard Clayderman, que marcava 
o fim do recreio e o retorno à sala de aula. São vozes queridas que, embora 
distantes,  tornam-se  próximas  pelas  lembranças  que  carregam.  Vozes  que 
marcaram convivências familiares e fizeram com que a escola representasse 
para mim não o lugar de obrigações escolares, mas um espaço acolhedor, de 
confiança no outro, uma extensão da minha casa.

Todo o acervo que o tempo produziu e se acumulou ao longo da minha 
vida compõe um mosaico em que mesclo sensibilidade e narrativa para expô-lo 
neste  trabalho  com  fidedignidade.  Certamente,  os  fatos  e  os  feitos  aqui 
narrados são frutos da minha memória reavivada por inúmeros registros, uma 
vez que o ato de memorar envolve o de esquecer. Não tenho a pretensão de 
resgatar  tudo  que  efetivamente  aconteceu.  A  memória  individual,  essa 
capacidade de evocar  os acontecimentos  do  passado,  não se  desgarra da  
memória coletiva, diz-nos Halbwachs (2006, p. 10).

Por isso, as minhas palavras terão marcas da percepção particular. A 
individualidade se alicerça sempre num patrimônio comum, que neste caso se 
constitui  na própria história institucional  que se tece nunca isolada,  mas na 
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trama das histórias de vida dos sujeitos que com ela teceram uma história 
maior.

Conhecer um pouco a história do CENSA em Campos dos Goytacazes é 
perfilar aspectos da composição social de uma cidade que, ao se ampliar e 
adquirir novo desenho urbanístico na passagem do tempo, promove também 
mutações  no  interior  e  exterior  dessa  instituição,  tornando-a,  ao  longo  dos 
anos, referência educacional no cenário da comunidade campista.

1 - A ARQUITETURA FÍSICA E HUMANA DO CENSA
      

Ao procurar recompor o cenário institucional opto por um relato de forma 
descritiva,  que  evidencie  os  entrelaçamentos  da  história  do  CENSA com a 
minha própria história, uma vez que toda a descrição é mais que uma fixação,  
é  um  ato  culturalmente criador.  Na  descrição,  vou  realizando  o  que  digo  
(LOTMAN  apud  CERTEAU,  1996,  p.  209).  Assim,  o  exercício  de  relatar 
certamente me ajudará a conformar e circunscrever o contexto por onde andei. 
Ao historiar minha escola de formação, vou dispondo os dados para fazer um 
mapeamento dinâmico do espaço (CERTEAU, 1996, p. 209-210) e dos seus 
efeitos em minha história.

Descrever as bases materiais e o espaço físico me remete à composição 
da  cena  fundacional  dimensionando  o  espaço  em  que  eu  e  outros  atores 
elaboramos nossos percursos de escolaridade. É possível subentender que a 
instituição se constitui de um conjunto de relações sociais que se fundam nos 
tempos-espaços, o que explica – e muitas vezes justifica – o desenrolar da 
minha  história  e  da  história  de  cada  pessoa  que  percorreu  esse  mesmo 
caminho. Busco configurar um lugar e uma cena, no espaço onde os limites do 
tempo foram tecendo percursos, passagens, frases e itinerários que por mim 
foram pertencidos.

Ao vestir de significados o ato de rememorar, apoio-me nas palavras de 
Souza (2000, p.07), quando esta afirma que a escola é um lugar de memória,  
quando o olhar pode atravessar a espessura do tempo e distinguir vestígios 
reconhecíveis  de sua história,  a  dimensão da representatividade do espaço 
escolar na vida de uma cidade, espaço constitutivo das relações sociais que se 
interpenetram. É nesse contexto que, em 18 de fevereiro de 1925, chegam à 
cidade de Campos dos Goytacazes, norte do Estado do Rio de Janeiro, sete 
Irmãs Salesianas,  filhas de Maria  Auxiliadora, com o objetivo  de fundar um 
colégio para meninas e moças. Para efetivar tal proposta, foi adquirida uma 
chácara de 24.000 m², próxima ao centro da cidade.

Concluídas as obras de adaptação para o funcionamento de uma escola, 
no dia 2 de março de 1925 foi inaugurado o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora 
que, além do curso primário em regime de internato e externato, compreendia, 
também, aulas particulares de piano, pintura, bordado e confecção de flores. 
Datas. Mas o que são datas? Datas são pontas de iceberg, afirma Bosi (1992 
p. 19).

O CENSA não seria, no entanto, mais uma escola confessional fundada 
nos meados da década de 20. Graças à consciência ampla da comunidade 
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campista quanto à qualidade e à excelência do ensino oferecido por um grupo 
de religiosas extremamente comprometidas com a educação é que a instituição 
adquiriu o reconhecimento que hoje lhe é devido. Essas educadoras religiosas 
mostraram-se  sempre  preocupadas  com  a  formação  integral  da  pessoa  e 
oportunizaram às muitas gerações de alunos vivências morais e intelectuais 
que lhes permitiram a conquista de um lugar e de uma função na sociedade 
que deveriam encontrar-se inseridos. 

Localizado  como  se  fosse  o  coração  da  planície  goitacá,  o  Colégio 
Nossa Senhora Auxiliadora encontra-se integrado a um conjunto arquitetônico 
de época, próximo de outras instituições e entidades tradicionais existentes em 
seu  entorno  -  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Campos  e  Beneficência 
Portuguesa, primeiras casas de saúde da região, e o Liceu de Humanidades de 
Campos, escola da rede pública. São instalações que datam de meados do 
século  XIX  e  interligam ruas  importantes  na  articulação  central  da  cidade: 
Salvador  Correa,  Tenente  Coronel  Cardoso,  Conselheiro  José Fernandes e 
outras, cujo desenho permite a convergência destas com ruas que dão acesso 
à margem direita do Rio Paraíba do Sul, referência maior da cidade de Campos 
dos Goytacazes. Encontro em Certeau (1996) a expressão que dimensiona a 
ocupação do Colégio Auxiliadora num espaço-bairro de muita visibilidade em 
nosso município:  resulta de uma caminhada, da sucessão de passos numa  
calçada,  pouco  a  pouco  significada  pelo  seu  vínculo  orgânico  com  a  
residência...  (p.41).  A residência aqui  pensada como a casa em que Madre 
Mazzarello – Maria Domingas Mazzarello (1837-1881) – iniciou o trabalho pelas 
vocações no Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, por volta de 1872. 

No  perfil  biográfico  de  Madre  Maria  Mazzarello,  observamos  a  face 
feminina e colaborativa com o modelo educativo desenhado por D. Bosco,  o 
Sistema Preventivo,  muito  bem descrito  por  Scaramussa  (1984):  Em Maria 
Mazzarello  encontramos  uma  intencionalidade  apostólica  ímpar  e  uma 
personalidade que a caracterizava por uma natureza decidida e franca,  sua 
mente  límpida  com  profundo  senso  de  realismo  certamente  a  ajudou  a 
concretizar  seus  sonhos.  Dotada  de uma  afetividade  sadia  e  um  tipo  de 
temperamento  reflexivo,  conjugava  ao  mesmo  tempo  uma  e grande 
capacidade  de  comunicação...  (PFCE,  1992).  Esta,  entre  tantas  outras 
qualidades  extraordinárias,  a  fizeram  projetar-se  num  tempo-espaço  de 
trabalhos e obras que tornavam explícitos os dons de natureza e de graça da 
sua pessoa. Portanto, é mais que  oportuno dizer que por  tudo isso e outros 
importantes elementos, Pio XI  a declarou bem aventurada em 1938 e Pio XII a 
declarou Santa em 24 de maio de 1951. Esse testemunho de vida de Santa 
Maria  Domingas  Mazzarello  tem  alicerçado  nossas  histórias  de  alunas  do 
CENSA. Nele podemos ver todo esse conjunto espiritual originário refletido no 
conjunto  arquitetônico  e  humano  da  instituição,  alcançando  as  dimensões 
pessoais e profissionais.

Estes são alguns dos marcadores filosóficos e sociais institucionais que 
me inspiram na compreensão da mística  humanístico-cristã  existente nessa 
espacialidade refletida em nós. Segundo Scaramussa (1984, p. 105-117), é no 
trinômio  Razão-  Religião  e  Amorevollezza que  encontramos  a  arquitetura 
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sendo construída no centro-coração de nossas subjetividades, e é na figura 
paterna de D. Bosco (1815-1888) e do Sistema Preventivo inspirador de suas 
ações educativas que esse tripé se funda e se concretiza numa prática de 
constante reflexão, carregada de amor e de bom senso (SCARAMUSSA, 1984, 
p.  99).  O coração de D.  Bosco tinha profundo amor pelos jovens.  Em seu 
trabalho, há a marca da centralidade na pessoa à luz do evangelho, a opção 
pelos pobres, a busca de uma proximidade que lhe possibilitasse estar ao lado 
do jovem menos favorecido para caminhar com ele,  tomar seu partido com 
amizade e afeto, descobrir um ponto de acesso ao “seu mundo” e permitisse, 
com convicção cristã, sua conversão e a salvação. Nas palavras de D. Bosco: 
a familiaridade traz afeto e o afeto produz confiança. (Carta de Roma, 1884 
apud BIANCO & BRAIDO, 1984, p. 9). E complementa: em cada jovem, até no 
mais degenerado, existe um ponto vulnerável ao bem; logo, o primeiro dever  
do educador é descobri-lo. (BIANCO & BRAIDO, id.).

Depreendo que a arquitetura escolar está composta de uma série de 
significados  que  determinam ações  e  legitimam a  escola  em si  mesma.  A 
mensagem educativa de D. Bosco e Madre Mazzarello são alicerces dessa 
arquitetura, fornecem um estilo, uma espiritualidade, uma experiência de vida, 
vão além do seu tempo, para todos os tempos e lugares.   Agustín Escolano 
(apud FRAGO & ESCOLANO, 1998) mostra que as categorias espaço e tempo 
não são simples representações de conceitos abstratos, mas, outrossim,  nos 
constituem  como  sujeitos  de  um  determinado  discurso.  Nas  pesquisas  de 
Bruner (1997), são os discursos que denotam as significações dos nossos atos. 
Os  espaços  educativos  estão  impregnados  de  uma  série  de  valores  que 
constituem uma espécie de “currículo oculto”. Mesmim(1998) , citado por Frago 
e Escolano (1998) entende que a arquitetura é uma forma silenciosa de ensino, 
nelas  se  dão  as  ações  do  espaço  escolar  e  estão  implícitos  os  ideais  de 
educação,  de  filosofia:  o  lugar  da  razão  e  da  amorevollezza traduzida  na 
disposição, na atitude que deriva da virtude de fazer o bem. Que os jovens não 
somente sejam amados, mas que eles próprios saibam que são amados (Carta 
de Roma, 1884, In:  Cadernos da Inspetoria Salesiana São Pio  X) . E até os 
dias atuais o lema é  Educar com o coração de D. Bosco.  Lembremos que O 
espaço não é neutro. Ele sempre educa (FRAGO & ESCOLANO. 1998).

2 - TEMPO, ESPAÇO E LUGAR DE FORMAÇÃO (1970-1982)
                

Quando  cheguei  ao  Colégio  Nossa  Senhora  Auxiliadora,  havia 
experienciado dois dias de adaptação em outra escola católica tradicional na 
cidade,  situada à Rua Tenente Coronel  Cardoso, área urbana central.  Com 
apenas seis anos de idade, apresentei, no primeiro dia, um choro contínuo e no 
segundo dia firmei-me na negação em permanecer nesta escola. Era o início 
da  década  de  70  e  já  havia  estabelecido  as  primeiras  relações  sociais  no 
Jardim de Infância Carrossel, casarão aconchegante da família Ribeiro Gomes, 
situado na Rua Barão de Miracema, onde contava com a presença de uma tia 
materna para me acompanhar. Diante de tanta resistência, minha mãe então 
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me  levou  para  o  Colégio  Auxiliadora,  escola  confessional,  de  filosofia 
salesiana,  considerada  no  cenário  educativo  regional  uma  referência  na 
educação  cristã  e  pedagógica.  Integrando  desenvolvimento  intelectual, 
aspectos humanos e formação da religiosidade, a escola ampla e arborizada, 
que ocupava um quarteirão, com gruta, parques e capela me conquistou desde 
o primeiro momento. 

Na cena de minha chegada, a surpresa maior de minha mãe foi perceber 
que  as  reações  que  manifestei  em  nada  se  assemelharam  ao  que  havia 
ocorrido no colégio anterior. Esse foi um fato curioso, pois não sei bem que 
imagem representei  internamente,  nem quais as significações que estão na 
base de minhas percepções primeiras, entretanto,  ao ter tacitamente ficado, 
posso inferir que as sensações de acolhimento, prazer e confiança se fizeram 
presentes em mim e facilitaram todo o processo. A escola passou a fazer parte 
de minha vida.

Numa certa ocasião, conversava num grupo de professores quando uma 
de minhas amigas me disse que de certa forma, cada um carrega uma escola 
dentro  de  si.  Fiquei  pensando  sobre  isso  e  na  rota  de  viagem  dessa 
rememoração  esta  frase  emerge  em  minhas  lembranças.  Um  relato 
autobiográfico  não  se  tece  sozinho,  a  memória  é  sempre  um  lugar  para 
exercitar o que fomos e onde dispomos de nossa referência.

Em 1970 começo a frequentar a Classe de Alfabetização e depois de 
alguns dias de adaptação tranquila, minha chegada no CENSA tinha sabor de 
família e alegria. Encontrei o meu lugar, havia uma certeza de que era tempo 
de ficar. Fiquei e realizei um percurso que durou toda a escolaridade (e dura 
até os dias de hoje). 

É na sala de alfabetização que vou encontrar a presença de Ir. Djanira, 
religiosa e também professora. Naquela época já buscava métodos modernos 
e inovadores para o processo de aquisição da leitura e da escrita. Sob sua 
orientação, em minha sala foi montado o Circo Sapeca, tema originado de um 
livro de literatura infanto-juvenil adotado. Nós, alunos, conseguíamos percorrer 
um caminho menos cartilhado, ler-escrever tornava-se menos complexo e se 
desenvolvia  de  forma  lúdica,  composta  por  uma  experiência  real  de 
criatividade,  num  tempo  em  que  a  didática  dava  seus  primeiros  passos 
metodológicos  em  busca  de  caminhos  menos  tradicionais  no  trato  com  a 
infância.  Impulsionada  pelo  desejo  de  fazer  da  alfabetização  um  processo 
prazeroso, Ir. Djanira continuava motivando seus alunos. Certa vez, ela levou 
para sala de aula um gravador, marca da inovação tecnológica nos anos 70, e 
exercitava a leitura oral e a identificação de voz de cada aluno. Reconhecer a 
voz, interpretar e exercitar a memória auditiva são exercícios diários que hoje, 
nesta visita  ao passado, levaram-me a avaliar  o quanto essa profissional  e 
educadora estava à frente de seu tempo. Com seu hábito impecável, sua figura 
de  professora  integrava  uma  personalidade  que  transpirava  ternura  e 
tenacidade.

A escola já era mista nesta época, o que significava que a convivência 
de meninos e meninas trazia certa alegria para o ambiente da sala de aula, 
onde indisciplina e desrespeito não se manifestavam de forma agressiva e a 
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brincadeira era apenas um modo irreverente de alterar a rotina e tirar algumas 
gargalhadas dos componentes do grupo.

Os anos de primário foram anos felizes: estudo, festa, poesia... A escola 
tinha sensibilidade em valorizar o corpo através do esporte, danças juninas, 
folclore, danças populares, teatro, festivais de poesia, entre outros. Organismo, 
corpo,  inteligência,  desejo,  arte-expressão  e  criatividade  convergiam  e 
desabrochavam em eventos como olimpíadas estudantis,  festivais,  atividades 
cotidianas  e  nos  mais  variados  contextos  lúdicos  presentes.  Destaco  duas 
pessoas as quais menciono com  lembrança honrosa e saudosa a Ir. Jenny 
Furtado  Portugal,  responsável  por  um coral  de  crianças  do  qual  participei. 
Lembro que Ir. Jenny escreveu um dos mais belos hinos de louvor à Maria, 
padroeira da escola, que por gerações se mantém nas festividades marianas 
do mês de maio; Ir. Eunice Grossi montava peças de teatro e com paciência 
ensaiava as cenas, as expressões e gestos adequados, as entradas e saídas 
do palco. Em uma de suas peças fui ao mesmo tempo rainha-avó e lavadeira, a 
possibilidade de aprender com dois papéis sociais opostos. Aprendi com seus 
exemplos  a  capacidade  de  amar  as  crianças  e  empreender  esforços  para 
resgatá-las através da arte. Assim como aprendi com Ir. Carmelita Agrizzi a ter 
uma intimidade com Deus, através da catequese. Ir. Carmelita preparava-nos 
para receber a Eucaristia, isso era algo muito esperado por mim. A dimensão 
religiosa na escolaridade culminava num momento especial para nós crianças: 
a  Primeira  Comunhão.  As  lembranças  são  muitas:  participação  em  grupo 
jovem, passeios, retiros espirituais; momentos permeados pela música como 
uma forma de sentir o sagrado. Só assim pude compreender por que a escola 
tem  que  ser  muito  mais  do  que  conteúdos  selecionados  e  previamente 
organizados em um plano de aula. Escola tem que ser vida.
           Na época, a direção começou a investir na construção de laboratórios, 
auditório, quadras esportivas e outras inovações com o objetivo de inserir a 
instituição  no  cenário  da  vanguarda  educacional.  Os  quebra-cabeças  das 
reconstruções  do  espaço  físico  e  pedagógico  se  faziam  permanentemente 
presentes: ora um parque que se torna quadra, ora outra quadra que se torna 
parque; da horta e do pomar emergem o ginásio, as piscinas, e a própria vida 
escolar se revitaliza. É também do pomar que a escola infantil se amplia na 
busca de novos contornos para a infância. Esses anos de construção da parte 
física escolar foram anos de minha construção como pessoa, e passo a passo 
vejo-me crescendo junto com minha escola. Corro de um lado para outro e vou 
tentando me encontrar no compasso institucional.

No  início  do  antigo  ginásio,  por  volta  dos  doze  anos,  na  pré-
adolescência, pude perceber e sentir como era bom estar ali; a sensação de 
sentir-me  bem  participando  daquele  cenário,  onde  todos  os  personagens 
tinham um valor, um papel a desempenhar, formavam uma polifonia integrada 
de pessoas que em interação iam compondo o conjunto - a vida e a memória 
coletiva  que  permaneceriam  em  nós  por  toda  a  existência.  Nas  aulas  de 
redação orientadas por  Ir.  Emília  havia  um espaço  e  uma disposição para 
escrever sobre esses sentimentos que iam surgindo no cotidiano.
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           É certo que, como Halbwachs (2006, p. 29) assinala:  recorremos a 
testemunhos para reforçar ou enfraquecer e também para completar o que já  
sabemos... O primeiro testemunho a que podemos recorrer será sempre nosso. 
Se a impressão é minha, também poderá ser de outro;  a experiência pode 
também ser a de muitos que viveram aquele mesmo episódio e, portanto, pela 
importância  ou  nível  de  envolvimento  com o  vivido  pode  ou  não  tornar-se 
memória. E isso, vale lembrar, é por assim dizer um mecanismo próprio do 
nosso sistema nervoso central no que se refere às memórias. Assim,  nossas 
lembranças  permanecem  coletivas  e  nos  são  lembradas  por  outros 
(HALBWACHS,  2006,  p.  30),  são  nossos  pertencimentos  coletivos 
(JAGUARIBE,  2007).  Será  que  do  vivido  guardamos  lembranças  somente 
individuais? Sabemos que não. 

Nos anos de 1980, inicio o curso de magistério no CENSA. No trânsito 
de  cada  aluno  pelas  séries  e  segmentos,  ressalto  a  figura  tranqüila  de  Ir. 
Giuliana  Acerbis,  que  na  secretaria  executava  um  trabalho  silencioso  e 
impecável  de organizar a vida documental  de cada aluno da instituição,  de 
atender os pais e professores sempre com a mesma solicitude. 

Em  outro  momento  de  minhas  lembranças,  projeto-me  nas  carteiras 
unidas  a  outras  jovens  adolescentes  da  mesma época.  Nesse  período,  as 
Irmãs Luzia A. de Carvalho e Maria Aparecida Ferreira são as duas principais 
referências do campo da didática, da psicologia e da filosofia da educação. 
Conviver com elas era nos deixar guiar com firmeza, na opção pela profissão 
docente. Além de seus cargos institucionais, formavam conosco, suas alunas, 
uma parceria singular, pois fazíamos parte de um mesmo momento histórico. 
Ao pensá-las, percorro por outras figuras importantes do meu grupo: Aparecida 
Caldas,  Maria  Ignês  Burla  (in  memorian),  Maridelma,  Tereza  Cristina,  Ana 
Palmira,  Cristiana,  colegas  de  uma  mesma  turma.  Certamente,  nossas 
recordações não são necessariamente iguais, porque essas e outras pessoas 
reconstroem os eventos que viveram pelo eu e pelo nós e vice-versa.

Nesse ponto das recordações, a pessoa de Ir. Anita B. chega ao meu 
imaginário pelo zelo com que trata não só os assuntos da tesouraria, mas na 
interação com crianças e adultos, sempre pontuada de humor e amorosidade. 
Uma vida de missão e exemplo de trabalho. Do Curso Normal as lembranças 
são  muitas:  os  estágios,  os  primeiros  planos  de  aula  e  as  aulas  práticas 
repletas  de  inovação  e  ludicidade.  Durante  o  curso,  fico  à  espera  de  uma 
chance de que o professor titular me deixasse assumir a turma por algumas 
horas. A escola era um lugar para se ficar o dia inteiro. Lembro a voz de minha 
mãe dizendo que ia mandar minhas malas para a escola, pois só ao anoitecer 
retornava  a  casa.  De  uma  casa  a  outra,  o  mais  importante  era  conviver, 
estudar,  estagiar  e  trabalhar.  Os  sentidos  do  trabalho  e  da  profissão  vão 
ficando muito claros nesse período.

Vou  navegando  por  essas  lembranças  e  compreendendo  que  o 
individual e o coletivo estão em uníssono. Halbwachs (2006) descreve: não há 
lembranças  que  reapareçam  sem  que  de  alguma  forma  seja  possível  
relacioná-las a um grupo [...]. Segundo o mesmo autor:

 o conteúdo  das lembranças se destaca  pelo  fato  de estarem no  
ponto em que se cruzam duas ou mais séries de pensamento, pelos  
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quais elas se interligam a tantos outros grupos.[...] No primeiro plano  
da  memória  de  um grupo  estão  as  lembranças  dos  eventos  que 
dizem respeito à maioria...(2006,p.42-51)

Mas por que, então, cada um de nós tem uma história? Porque em cada 
consciência individual  as imagens e pensamentos que ficam dos ambientes 
que atravessamos passam por uma nova ordem, têm uma organização própria. 
É a ligação interna ou subjetiva de cada um, nos diz Halbwachs (2006, p. 58), 
ao  conceber  a  história  pessoal  como  intuição  sensível,  que  pertence  ao 
passado, mas está sempre no presente (id.).

Agora, avanço no tempo. Posso compreender que entre as lembranças 
que evoquei e as que parecem perdidas, encontrei o que precisava. É pelo 
grau  de  complexidade  que  uma  e  outra  ficam  mais  evidenciadas  e  (re) 
aparecem. Mas é certo que estas estarão sempre ao meu alcance porque se 
conservam em grupos nos quais tenho a liberdade de entrar quando quiser. 
Por  essas  veredas,  vou  construindo  outros  presentes  e  outros  passados. 
Continuo no CENSA e no ISECENSA, utopia que se concretiza pela força e 
vigor do pensamento de educadoras, tendo a liderança de Ir. Suraya, diretora 
geral.  No exercício da minha profissão como docente, crio outras formas de 
docência com as novas gerações. 

3 - AUXILIADORA: UMA EDUCAÇÃO HUMANÍSTICO-CRISTÃ NUM MUNDO 
PLURAL.

As  palavras,  diz  Paul  Ricoeur  (2005)  apud  Henriques  (2005)  são 
acumuladores semânticos;  nelas encontramos a história  das culturas e dos  
valores. As palavras são as memórias do tempo,  onde estão os sulcos,  as  
buscas humanas. Portanto,  as palavras que utilizo neste texto representam, 
sobretudo,  uma  sedimentação  de  minha  história  de  vida,  uma  memória. 
Henriques (id.) sugere que  a palavra está inserida como força vital  e como 
agente  de  mudança  na  construção  de  outros  presentes.  Ao  transitar  pelas 
palavras que uso para decifrar o Colégio Auxiliadora, posso referendá-las na 
figura  humana  de  maior  expressão  nesse  contexto:  Ir.  Suraya  Benjamin 
Chaloub, diretora de todos os tempos e aliada de todas as direções. Com ela, 
as  presenças  das  educadoras  salesianas:  Ir.  Maria  Carmem  Castanheira 
Avelar, Ir. Maria Léa Ramos, Ir. Rosa Idália Pesca, constituem um núcleo que 
se  formou  no  seio  da  comunidade  campista:  a  força  vital  de  impulsão 
institucional. Cada uma com projeções significativas dentro das necessidades 
dos institutos. Mas falar de Ir. Suraya com conhecimentos objetivos é correr o 
risco de passar por uma deformação.  O outro só se constitui  na alteridade 
quando é olhado face a face. E é esse movimento que nos constitui ao nível do  
ser  Pintasilgo (HENRIQUES, 2005, p. 211). Ir. Suraya é memória, presente e 
futuro, a síntese institucional encarnada, a presença do carisma na vida dos 
alunos, professores, pais e funcionários.

Estou no Auxiliadora de hoje,  ISECENSA, e os ideais  vão ganhando 
novas  ressonâncias  e  clamando  por  novas  ações  que  possam atender  às 
exigências  de  um  mundo  plural,  onde  tecnologia  e  ética  se  debatem  nas 
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interfaces  da  cultura  digitalizada,  na  desconstrução  do  humano  e  de  suas 
memórias, nos desafios que as gerações do agora vão impondo ao cenário 
educativo, como extensão que são das sociedades em ritmo global na qual se 
constituem. A busca de novas pedagogias e a necessidade de passar da era 
do conhecimento para a era do discernimento vão impondo à escola a criação 
de novas ferramentas de reflexão-ação da vida cotidiana. A responsabilidade 
social se impõe em nossa prática para que se possa assumir e compreender a 
vida social encarnada. 

A meta institucional foi sempre a de eleger a pessoa como valor-fonte de 
todo o processo educativo, a primazia é colocar a pessoa em crescimento no 
centro para promovê-la, para que tenha vida  plena. Observo que a dinâmica 
interna  sócio-político-pedagógica  do  ISECENSA  tem  o  compromisso  de 
empreender  uma  educação  para  o  ser,  o  aluno  como  protagonista,  a  real 
possibilidade de encontrar um lugar e um fazer no mundo.

Procuro as palavras e expressões de que necessito para finalizar esta 
autobiografia. No balanço dos fatos vividos, percebo que nessa caminhada há 
muito  o  que  comemorar  e  lembrar.  Estou  convencida  de  que  durante  a 
passagem do tempo,  o  Auxiliadora é um importante pilar  na construção da 
memória  de  nossa  cidade,  faz  a  nossa  própria  história  e  nos  inspira  a 
conservá-la . Este trabalho abre-se como um leque para a história institucional, 
considerando-a uma biografia nas (auto) biografias de todos nós, um tributo à 
memória,  um  ato  escrito  do  reconhecimento  de  que  a  travessia  pela  vida 
escolar  se  faz  no  diálogo do presente  com o  futuro,  na  medida  em que o 
passado não está simplesmente ali, na memória, mas deve ser articulado para 
se transformar em memória. 
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