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RESUMO
A pesquisa analisa questões relacionadas às experiências iniciais de escolarização,
as influências de familiares e de professores no processo de formação e
desenvolvimento profissional de professoras alfabetizadoras, no que se refere à
escolha pela docência e como se tornaram alfabetizadoras. Inscrita no movimento
de investigação-formação, a pesquisa fundamenta-se em princípios teóricoepistemológico-metodológicos da abordagem (auto)biográfica, tendo em vista
apreender, a partir das histórias de vida-formação das professoras, a implicação
dual vida-profissão e, consequentemente, as aprendizagens experienciais sobre o
conhecimento de si como processo formativo e (auto)formativo. Constituíram-se
como colaboradoras da pesquisa seis professoras que atuam nas séries iniciais do
ensino fundamental de uma escola pertencente à Rede Municipal de Educação, da
cidade do Salvador. Os desvelamentos de suas histórias foram alcançados a partir
de entrevistas narrativas individuais e do movimento de formação coletivo que tomou
como base os ateliês biográficos. A análise compreensiva-interpretativa das
narrativas permite elucidar que as colaboradoras se tornam professoras a partir das
influências que figuras familiares deixam em suas trajetórias e que o ser
alfabetizadora faz parte de uma identidade (re)construída no fazer docente. Na
contemporaneidade, em que as discussões em torno da temática da alfabetização
ganha ainda mais destaque, diante dos elevados índices de pessoas ainda não
alfabetizadas no Brasil, as professoras desse segmento docente ficam em evidência,
têm suas práticas esquadrinhadas e o trabalho que desenvolve é responsabilizado
por melhores resultados nesse processo. Portanto, apreendo que a pertinência da
pesquisa pode ser compreendida como um movimento que impulsiona a
alfabetizadora a se apropriar de seus percursos formativos e a resistir às formações
focadas em sua instrumentalização, mobilizadas a partir do trabalho com as histórias
de vida-formação, histórias que são validadas e imprimem outros sentidos e
significados à formação e ao saber-fazer docente.
Palavras-Chave: Histórias de vida; Professoras alfabetizadoras; Formação de
professores; Educação básica.
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ABSTRACT
Life Stories of literacy teachers: spaces of life-training

The research examines issues related to early experiences of schooling, the
influences of family and teachers in the process of training and professional
development of literacy teachers, with regard to the choice of teaching and how they
became literacy teachers. Inscribed on the movement of research-training, the
research is based on theoretical-epistemological and methodological principles of
(auto) biographical approach, in order to learn from the teachers stories of lifetraining, the dual implication life-profession, and, consequently, the experiential
learning about self-knowledge as formative process and (self)formative. Consisted as
research participants six teachers who work in the early grades of elementary school
belonging to the Municipal Education in the city of Salvador. The unveilings of their
stories were achieved from individual narrative interviews and collective movement
training that was based on the biographical workshops. The analysis of
comprehensive-interpretative narratives allows to elucidate that the collaborators
become teachers from influences which familiar figures make in their trajectories, and
to be literacy teachers is part of an identity (re)built at the time of teaching. In
contemporary times, where discussions around the theme of literacy become even
more prominent, and as a result of the high illiteracy rates in Brazil, the teachers who
teach in this segment are in evidence, and they have their practices scrutinized and
the work they develop is responsible for better results in this process. Therefore, I
learn that the relevance of the research can be understood as a move that boosts
literacy teachers to take over their training courses, and to resist the trainings
focused on its instrumentation, mobilized from the stories of life-training workshop,
which validated and print other senses and meanings to the training and to the knowhow teaching.
Keywords: Stories of life; Literacy teachers, Teacher training, Basic education.
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INTRODUÇÃO

Não se apegue à letra desta escrita, mas dela faça trampolim
para a sua imaginação criadora. Ler é descortinar muitas
leituras possíveis, é dilatar os horizontes das próprias
percepções, horizontes dos muitos mundos abertos à
inventividade criativa.
(MARQUES, 2006, p. 12)
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Começar é preciso1! Mas começar o que? “O ato de escrever por onde se
inicia o pesquisar”, é o chamamento feito por Marques nesse movimento de dar
início, ao considerar que o maior desafio da escrita é começá-la. O desafio de iniciar
a escrita está ligado à necessidade de evidenciar nossas escolhas; ao conhecimento
de que o que fica registrado pode ultrapassar as fronteiras antes por nós
imaginadas;

à companhia muda e desafiante do leitor que dá sentido à escrita

(MARQUES, 2008). Companhia esta que pode ser paralisante, pois minha
experiência enquanto leitora, que convive com outros tantos cultos leitores, revela o
quanto podemos ser severos com a escrita do outro. Todavia, o que seria de nós se
nos rendêssemos ao medo do julgamento alheio? Todo o risco é válido, já nos
lembra Damário da Cruz, diante da certeza de que não somos pássaros, mas
podemos voar. Assim, meu desejo é que possa sugar os leitores para dentro dos
textos que compõem essa escrita e contribuir para que outras reflexões sejam
promovidas a partir dos diálogos com os tantos interlocutores, das reflexões e
experiências aqui narradas. Nesse momento, a opção que acabo de fazer é pelo
desafio de entregar minha escrita a outros leitores, esse é um voo possível.
Dialogar

sobre

as

possíveis

articulações

entre

Educação

e

Contemporaneidade permite-me elucidar alguns fundamentos primeiros para situar a
pesquisa e as questões que mobilizam o objeto de estudo.
Segundo o dicionário (BUENO, 2007, p. 193) contemporaneidade significa
qualidade de contemporâneo; modernidade; atualidade. E contemporâneo tem como
adjetivo e sinônimo: que ou aquele que é de nosso tempo, atual, moderno. Todavia,
ainda que se vincule ao que é atual e moderno, uma análise mais profunda nos leva
a identificar que a ideia de contemporaneidade supera os paradigmas da
modernidade. Modernidade que promoveu grandes transformações demarcando,
como acentua Hobsbawn (2000), ao falar do “Breve século XX”, um mundo que
deixou de ser eurocêntrico; um processo de globalização, onde tudo passou a estar
conectado; a desintegração de velhos padrões de relacionamento social humano, e
com esta, a quebra dos elos entre as gerações, entre passado e presente – o que
gerou um individualismo associal. Uma sociedade formada por um conjunto de

1

Alusão ao título do livro de Mário Osório Marques (2008), Escrever é preciso: O princípio da
pesquisa.
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indivíduos egocentrados, sem conexão entre si, em busca da própria satisfação. Um
egocentrismo que repercute também em problemas demográficos e ecológicos,
diante da responsabilidade não assumida em relação ao meio ambiente.
Outra característica marcante da modernidade é a (des)contratualização,
compreensão de que as pessoas fazem parte da sociedade mediante um contrato
social, que as leva a perceber a relação dinâmica de pertencer ou não pertencer aos
grupos, a partir dos arranjos sociais. Esse contrato impulsiona as pessoas a se
deslocarem do seu modo de vida e buscarem se encaixar em outro modo de vida
mais aceito pela sociedade, por se sentirem desencaixadas (GIDDENS, 1991). Fazse então necessário um movimento de reencaixe, que não só revela o desejo de
voltar a pertencer ao(s) grupo(s), mas implica uma subordinação às características
ditadas pelo mesmo enquanto critérios “autorizados” de pertencimento.
Embora não tenha havido uma modernidade pura, mas momentos
hegemônicos, em que os paradigmas científicos modernos estiveram mais em
pauta, e se tenha tentado extinguir a ambivalência acerca do pertencimento, não foi
possível, pois pertencemos e não pertencemos; nós somos e não somos, pois
vivemos um tempo que são muitos tempos e são tempos dinâmicos. Ainda assim,
fomos forjados num paradigma dominante da ciência, que se assenta num “modelo
global de racionalidade”, totalitário, que nega o caráter racional a todas as formas de
conhecimento que não se pautarem em seus pressupostos epistemológicos e
metodológicos, os quais definem o que possui ou não alto rigor científico;
desvaloriza as outras formas de conhecer; busca a redução da complexidade; para
quem o mundo é matematizável (SANTOS, 1995). É esse paradigma que subjaz à
concepção e as práticas curriculares modernas, com o qual não foi/é fácil superar, e
por isso ainda persistem na contemporaneidade/pós-modernidade.
Somos, então, provocados a refletir sobre as questões que emergem no
contexto de um mundo em descontrole: o rompimento da vida em comunidade em
prol de uma vida que faz arranjos societários; que gera indiferença e desconfiança
nas relações entre os indivíduos; que leva as pessoas a se tornar individualistas; em
que o tempo do relógio rege o tempo de se relacionar com o outro. Bem como a
refletir em relação aos valores, à escola e à formação do educador. Rouanet (1994)
afirma que moderna seria a sociedade dotada de programas globais de
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emancipação de todos, todavia o projeto moderno não teve esse compromisso.
Assim, longe de demarcar o mundo moderno, pós-moderno e/ou contemporâneo
numa

linha

cronológica,

mas

compreendendo

ser

o

movimento

da

contemporaneidade aquele que transgride e inova a seu tempo, é que a ideia de
contemporaneidade busca a superação dos paradigmas da modernidade.
Nesse sentido é que, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em
Educação e Contemporaneidade (PPGEduC), temos procurado firmar,
através da ideia de contemporaneidade, um interesse de investigação dos
processos educativos, sociais, políticos, econômicos e ambientais que
expressem a superação dos paradigmas da modernidade, pela construção
de novos horizontes marcados pelo compromisso com a vida, com a ética
estribada na consciência moral dos indivíduos e com uma vivência
harmoniosa entre os diferentes.( NASCIMENTO; HETKOWSKI, 2009, p. 7).

Diante desta perspectiva, o que se discute é a crise de valores da educação
na contemporaneidade, e por extensão da formação da consciência crítica do sujeito
moderno, acostumado a um sistema que tende a fragmentá-lo. Assim sendo,
contemporâneo não é, necessariamente, sinônimo de ruptura com o pensamento
moderno, mas sendo a contemporaneidade um tempo de possibilidades, revela
práticas que, mesmo diante da complexidade vivenciada quando se busca a
“quebra” de paradigmas, são inovadoras e compromissadas com a sociedade em
seu tempo.
O contexto de transformações que marcam o momento contemporâneo
conduz a que tudo precise ser visto de outro ponto de vista, de um olhar desconfiado
e indagador, que não só é capaz de problematizar, mas também de construir
alternativas, numa perspectiva de presente que aprende com o passado e
impulsiona o futuro. Faz-se necessário também a compreensão de que os mundos
individuais e coletivos são plurais e que, diante deles, é preciso uma nova
racionalidade, uma nova temporalidade, um novo conjunto de saberes e atitudes,
que permitam a todos sobreviver como espécie humana. Logo, fica evidenciado que
a educação e a organização escolar não podem continuar a ser sustentadas pelos
mesmos paradigmas, necessitando se aproximar da vida, se apropriar das
mudanças, de formas mais contextualizadas de se construir conhecimentos.
Necessita repensar seu papel diante da vida e da sociedade, sendo propulsora da
17

emancipação e da resistência, na medida em que impulsione a conscientização, a
reflexão, a crítica num processo dialético (ADORNO, 1995).
As revisões, reflexões e proposições exigidas à educação, à organização
escolar e, consequentemente, à formação do educador, tornam o ato de pesquisar
premente. Não pautado no movimento dominante em que o pesquisador, de fora da
realidade que pesquisa, se apropria dos conhecimentos locais, analisa e avalia o
que deve ser revisto naquele contexto. Mas, uma pesquisa implicada, comprometida
com os sujeitos, que adentra a realidade em busca de compreendê-la, de escutar as
necessidades emergidas no contexto, para melhor intervir. Contudo, onde se
aprende a pesquisar sob essa perspectiva, uma vez que uma formação pautada na
reflexão, na pesquisa e na crítica ainda não ocorre suficientemente nos cursos de
graduação, sobretudo, nos cursos que formam professores?
Em meu percurso enquanto estudante de Pedagogia, essa formação para a
pesquisa somente aconteceu devido à minha disponibilidade, seja de tempo e de
abertura ao novo, seja pelas chances que busquei e que surgiram, por estar
disposta a vivenciar tudo que a Universidade pudesse proporcionar, além das
paredes da sala de aula. Assim que, ao ouvir sobre a existência de “grupos de
pesquisa” no espaço acadêmico, iniciei a participação no grupo de pesquisa da
Redpect2. E não tardou para surgir à oportunidade de participar de um dos projetos
do grupo enquanto bolsista, através do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica - PIBIC. No contato com pesquisadores de áreas e níveis
diversos, somados à forma cooperativa de trabalho, fui iniciada na trajetória
científica.
A experiência com a abordagem multirreferencial, podendo ser entendida
como uma pluralidade de olhares dirigidos a uma realidade, na busca da
compreensão de seus diversos sistemas de referências não redutíveis uns aos
outros; que aceita a heterogeneidade e, portanto, para compreender essa realidade
se faz necessário um amplo espectro de referenciais (FRÓES BURNHAM, 1998,
2001), possibilitou a construção de uma gama de conhecimentos que gerou
significativo crescimento acadêmico. Levou-me a ressignificar o percurso formativo
2

Grupo de pesquisa da FACED/UFBA: Rede Cooperativa de Pesquisa e Intervenção em
(In)Formação, Currículo e Trabalho, formada por grupos de pesquisa dos programas de PósGraduação de Ciência da Informação (ICI) e Educação (FACED).
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na graduação, tendo em vista que ao lado dessas experiências, vivenciava nas
disciplinas curriculares, discussões que passaram a me inquietar como a reiterada
dicotomia teoria x prática; a insistência em se falar de transmissão de
conhecimentos diante da apresentação dos processos de ensino-aprendizagem; a
constatação da distância entre as leituras e discussões da graduação e da pósgraduação, minimizada por alguns professores, conscientemente acentuada por
outros, que ainda se exaltavam na postura de detentores do saber.
Sabedora de que a “lembrança é a percepção de uma imagem que se
desloca de um tempo que já passou para o tempo presente” (CHIARA, 2001, p. 22),
e que não, necessariamente, segue uma ordem cronológica, é que ao falar da
postura dos professores que tive, recordo de um registro3 feito no grupo de formação
de estagiárias, quando realizei o estágio curricular, no 7ºsemestre da graduação:
“Juntei de cada um dos meus mestres um pedaço e protegi em minha
intimidade”. Como consigo discernir os professores que se colocaram junto
a mim enquanto aprendizes, os quais considero verdadeiros mestres,
daqueles que serviram como exemplos a não serem seguidos, e se só fosse
por isso, já teria valido a pena tê-los tido no meu percurso acadêmico, pois
aprendi que profissional não quero ser. Muitos são os espaços de
aprendizagem, logo, foram, são e serão muitos os professores! Faz-se
necessário que estejamos abertos a aprender sempre; não nos deixarmos
envenenar pela supremacia do saber científico sobre o senso comum, mas
sim estabelecer uma relação dialógica entre eles, entendendo que ambos
necessitam ser compreendidos em sua contextualidade.
Já fazia parte do meu repertório a colocação de Saint-Exupery, quando
escreveu que nos tornamos responsáveis por aquilo que cativamos. Há
poucas semanas, encontrei uma outra frase sua que finalizará bem esse
texto: “Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós.
Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós”.

Embora todo o envolvimento acadêmico tenha me levado ao espaço da
articulação teoria/prática, somente no sétimo semestre, quando o estágio docente
não podia mais esperar, é que pude constatar a real possibilidade de uma práxis
articulada

e

multirreferencial.

As

experiências

nos

diversos

espaços

da

3

Registro escrito em 2007, a partir do estudo do texto de: QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. Foram
muitos, os professores. In: ABRAMOVICH, Fanny (Org.). Meu professor inesquecível: ensinamentos
e aprendizagens contados por alguns dos nossos melhores escritores. São Paulo: Editora Gente,
1997.
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aprendizagem; as disciplinas e os professores que tive; o engajamento político
apreendido a partir da participação no movimento estudantil e atuação junto ao
Diretório Acadêmico, compuseram no escopo da minha história pessoal a
profissional que me tornei, na busca contínua de articular a reflexão, a pesquisa e a
crítica em todos os movimentos formativos que vivencio, ratificando que a
capacidade de (re)conhecer nossa própria pessoa se relaciona diretamente com a
nossa construção em torno do ser profissional (NÓVOA, 1992)
Em torno dessa constituição é Larrosa (2002) que me inquieta com suas
construções de pensar a Educação a partir da articulação entre experiência/sentido.
Ao ler seu texto poderia até me questionar se o que tenho narrado e demarcado
enquanto experiências vivenciadas são, de fato, experiências. A elaboração do autor
nos diz que a experiência é algo raro de se viver, pois, mesmo que vivamos muitos
acontecimentos

em

nossa

trajetória

de

vida,

poucas

coisas

nos

tocam

significativamente. E não nos tocam, por estarmos imersos num movimento de
constante busca por informações, para que saibamos e possamos opinar sobre
todas as coisas; encharcados de saberes advindos da facilidade de acesso as tantas
informações. Não nos tocam porque nos excedemos no trabalho, numa rotina
atribulada de compromissos que nos impedem de parar, silenciar e rememorar.
Sendo estes elementos “inimigos mortais da experiência”, realmente nada pode nos
passar, tampouco nos acontecer.
É experiência aquilo que “nos passa”, ou que nos toca, ou que nos
acontece, e ao nos passar, nos forma e nos transforma. Somente o sujeito
da experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação. Se a
experiência é o que nos acontece, e se o sujeito da experiência é um
território de passagem, então a experiência é uma paixão. [...] O sujeito da
experiência seria algo como um território de passagem, algo como uma
superfície sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz
alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns
efeitos. [...] O sujeito da experiência é, sobretudo um espaço onde têm lugar
os acontecimentos. [...] tem algo desse ser fascinante que se expõe
atravessando um espaço indeterminado e perigoso, pondo-se nele à prova
e buscando nele sua oportunidade, sua ocasião (LARROSA, 2002, p. 24,
25).

Assim sendo, compreendo que, mesmo imersos em um movimento que nos
impede de viver a experiência nesta dimensão complexa, é imperativo que vivamos
em nosso percurso, outro movimento que seja de resistência e que nos permita, na
dimensão formativa, viver a experiência em sua plenitude, a partir do momento em
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que possibilita que paremos, silenciemos, lembremos e narremos nossa história, e
sejamos capazes de nos modificar e transformar as outras dimensões de nossas
vidas. “Este é o saber da experiência: o que se adquire no modo como alguém vai
respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo como vamos
dando sentido ao acontecer do que nos acontece” (Idem, p. 27). Em busca da
potência em torno desse conhecimento outro, é que, senti a necessidade de
mergulhar nesse campo de estudos, a saber, da abordagem (auto)biográfica ou
biografia educativa.
Mergulho iniciado com leituras solitárias, que me levaram a participar do
Simpósio Memória, (Auto)Biografia e Ruralidades, organizado pelo GRAFHO4, na
UNEB. Foi essa participação que revelou o campo consolidado de estudos existente
aqui na cidade de Salvador, reafirmando o desejo de aprender/apreender e construir
conhecimentos nessa dimensão na pós-graduação, dando corpo ao projeto que
estava sendo gestado em torno da metodologia das Histórias de Vida. O interesse
por abordar a discussão em torno da escola, da profissionalização e formação do
professor tem por objetivo suscitar reflexões, alimentar debates e discussões
fundamentadas e conscientes, na busca de alternativas que, longe de utópicas, mas
próximas das possibilidades, recolocam o professor no centro dos debates e de
nossas investigações. Nessa perspectiva, a formação de professores, é “um
processo de conhecimento que se constrói ao longo da vida e que se materializa nas
experiências e aprendizagens constitutivas de identidades e subjetividades”
(SOUZA, 2008a, p. 88), tendo na escrita de si e/ou nas narrativas autobiográficas a
potencialização para a reflexão e a construção de sentido das experiências vividas.
É nesse sentido que a pesquisa buscou nas Histórias de Vida das professoras
alfabetizadoras, a compreensão de como se tornaram professoras, utilizando-se de
suas narrativas de vida e profissão, possibilitando que o movimento de narrar-se
trouxesse contribuições à ressignificação de seus processos formativos. Para essa
gestação, leituras e reflexões se entrelaçam e dão corpo a esse trabalho.
O capítulo I, intitulado “Contextualizar para problematizar: o objeto de
pesquisa e seus entrelaçamentos”, objetiva problematizar e apresentar a origem do

4

Grupo de Pesquisa (Auto)biográfica, Formação e História Oral, da UNEB, coordenado pelo
Professor Elizeu Clementino de Souza.
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objeto de pesquisa, em torno do interesse pela formação de professores, e
especificamente, das professoras alfabetizadoras, recorte impregnado de minhas
implicações pessoais e profissionais. Nesse ínterim discute questões referentes a
um campo complexo, seja este as elaborações sobre a alfabetização e/ou
letramento; articulação entre a educação infantil e o ensino fundamental; suas
implicações na formação e profissionalização docente.
No capítulo II, Narrar percursos, Percorrer caminhos, sistematizo questões
teórico-metodológicas da pesquisa, sua fecundidade no trabalho de formação inicial
e continuada, capaz de permitir às professoras o protagonismo frente a sua própria
formação. Explicito os caminhos trilhados na investigação, como a aproximação do
campo de pesquisa e das professoras alfabetizadoras; os procedimentos de
levantamento das informações: o ateliê biográfico e a entrevista narrativa, bem como
a sistematização em torno da análise interpretativo-compreensiva.
A formação da professora Alfabetizadora é abordada no capítulo III,
Formação da Alfabetizadora: entre discursos, complexidade e o conhecimento de si,
onde são apresentadas leituras sobre a formação de professores e documentos
oficiais, a exemplo da LDB n º 9394/96, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil, os documentos relativos ao Ensino Fundamental de Nove Anos, o
Plano Nacional de Educação, a Rede Nacional de Formação Continuada de
Professores de Educação Básica, com o intuito de buscar em seus textos o que
dizem acerca da formação docente desse nível de ensino e como as discussões em
torno dela se vinculam às especificidades de formação do segmento docente
pesquisado. Outra discussão instaurada no capítulo envolve a complexidade do
ser/fazer da alfabetizadora na contemporaneidade, diante da responsabilidade e
crescimento das expectativas a elas direcionadas acerca de seu fazer. A valorização
do conhecimento de si é apresentada enquanto defesa do movimento em torno das
histórias de vida, para que este adentre os espaços de formação e as professoras
possam ter potencializados o conhecimento de si em seus percursos formativos.
O Capítulo IV, “Quando falam as professoras alfabetizadoras: histórias que
nos contam”, se constitui como espaço de análise das narrativas das colaboradoras
da pesquisa, através do movimento de investigação-formação. Para tanto, utilizo as
unidades temáticas que tratam do início do processo de escolarização – com seus
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dispositivos pedagógicos e o processo de alfabetização; a escolha da docência
como profissão – e suas influências; o magistério e a faculdade – enquanto espaços
de formação; as figuras marcantes no processo escolar; as trajetórias profissionais –
que revelam a iniciação profissional e as experiências formativas desse processo; e
a contribuição do movimento de formação, autoformação – promovido pelas
entrevistas e ateliês biográficos.
As considerações são apresentadas sob o título E assim nos tornamos
alfabetizadoras, espaço no qual sistematizo as evidências das narrativas das
colaboradoras em torno da compreensão das questões e do problema da pesquisa.
Ao chegar ao final da pesquisa, posso convidar o(a) leitor(a) a trilhar os
caminhos

percorridos

em

torno

das

Histórias

de

Vida

das

Professoras

Alfabetizadoras, que imprimem suas marcas nesse trabalho.
Chegar ao fim? Depois de dois anos perseguindo e sendo perseguida pelo
objeto de estudo, compreendo que somente chegamos ao final pela necessidade de
cumprir o prazo que já expira e porque a defesa está agendada! Pois quando está
próximo o final é que vem a forte necessidade de “começar de novo”!
Assim, a presente pesquisa se entrelaça na minha história pessoal e
profissional, e a dimensão formadora das experiências inscreve em mim a
necessidade constante de rever os meus processos e trajetórias de formação.
O investimento no potencial das narrativas, como movimento de investigaçãoformação, estabelece construções singulares como são as histórias de vidaformação-profissão de cada um de nós.
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I. CONTEXTUALIZAR PARA PROBLEMATIZAR:
o objeto da pesquisa e seus entrelaçamentos

[...] me entrego agora a uma nova experiência, sempre
desafiadora, sempre fascinante, a de lidar com uma temática, o
que implica desnudá-la, clareá-la, sem que isto signifique
jamais que o sujeito desnudante possua a última palavra sobre
a verdade dos temas que discute.
(FREIRE, 1994, p. 9)
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1.1 Do chão da escola nasce a pesquisa

A pesquisa Histórias de Vida de Professoras Alfabetizadoras: espaços de
Vida-Formação tem sua origem nas experiências vividas no estágio curricular da
graduação em Pedagogia, cursada na Universidade Federal da Bahia (UFBA). O
Estágio foi efetivado num espaço escolar privado, que atende aos segmentos da
Educação Infantil e Fundamental I, nos anos de 2006 e 2007, neste espaço a
concepção de aprendizagem e de ensino considera os aspectos da cultura como
fundamentais ao desenvolvimento pessoal; a importância do desenvolvimento global
do sujeito, o que “inclui as capacidades de equilíbrio pessoal, de inserção social, de
relação interpessoal e motora”, tal como propõe Coll (1997, p.19), um dos teóricos
que embasa as práticas da escola a qual faço referência. Trata-se de uma instituição
que concebe a aprendizagem como fruto de uma construção pessoal, mediada por
“outros” significativos.
Adentrar esse espaço educativo enquanto estagiária foi privilegiador, na
medida em que, revelou a possibilidade de desconstruir o discurso que dicotomiza
teoria e prática e apreender outras possibilidades de fazer Educação, tendo em vista
a defesa de Freire (1983, p. 149) de que “ação e reflexão e ação se dão
simultaneamente”, logo a práxis - teoria do fazer, não poderia se dividir em uma
etapa de reflexão e outra, distante, de ação. Para tanto, é necessário ao educador a
compreensão de que o vínculo entre teoria e prática forma um todo, onde o saber
tem um caráter libertador, logo teoria e prática não se separam.
A concepção e as práticas de formação realizadas na instituição onde realizei
o estágio promovem que seus profissionais aprofundem suas reflexões acerca de
suas

ações,

através

dos

relatos

escritos

e

orais;

discussões

teóricas;

compartilhamento entre docentes sobre situações cotidianas vividas com os alunos,
um exercício dialético de ação-reflexão-ação (SCHÖN, 2000). As estagiárias
também participam de um grupo de formação, onde o cotidiano da sala e outros
temas são discutidos, relatos são escritos e as concepções que embasam a
proposta da escola são estudadas.
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As ações educativas da instituição incluem a formação intra e interpessoal,
o desenvolvimento geral e a ampliação do conhecimento de mundo do
sujeito, acreditando que o investimento nestas áreas curriculares
instrumentaliza o aluno para a criação de uma postura de estudante além
de favorecer a construção de sua identidade e sua inserção crítica e
reflexiva na sociedade. [...] O papel do professor assume a perspectiva de
mediação/facilitação tanto na aprendizagem do grupo quanto no
crescimento individual de cada aluno. Acolher, escutar, estabelecer relações
de afeto e confiança mútuas passa a se constituir numa marca da prática
desse educador. [...] Utiliza os aspectos do desenvolvimento infantil não
mais como conteúdos, e sim, como base para uma ação pedagógica
direcionada a implicar o aluno na construção de seu conhecimento,
respeitando suas diferenças e peculiaridades, promovendo a interação e
possibilitando que o grupo seja enriquecido pelas experiências de cada
indivíduo. [...] Dentre as funções da Escola, vale salientar aquela que
possibilita a construção do conhecimento através da interação do educando
com a cultura, na medida em que proporciona ao sujeito o aprender a
compreender, o atribuir sentido, o interpretar, o (re)significar os saberes
acumulados pela humanidade ao longo de seu percurso histórico (Trechos
5
retirados do Projeto da Instituição ).

Todavia, percebi que o lugar de estagiária no primeiro ano em que vivenciei
na escola, não estava bem definido para alguns profissionais – professoras das
classes. A prática destas revelava que a estagiária era uma “tarefeira”, colaboradora
responsável pela organização de murais, manutenção dos materiais da sala, por
cuidados

com

os

alunos

quando

estavam

no

parque,

mas

não

compartilhava/participava, oficialmente, do processo ensino/aprendizagem. Ao ter
essa percepção, surgiram alguns questionamentos: como podia uma profissional
participante de uma proposta que sugeria uma prática articulada, incentivava e dava
espaço ao fazer reflexivo e ao trabalho coletivo, não ver uma estudante de
Pedagogia, em processo de formação, como coparticipante competente do processo
ensino-aprendizagem? E como não se sentir também responsável pela formação
daquele sujeito, uma vez que a mesma participava do cotidiano da sala de aula?
Somente no segundo ano de estágio, pude elaborar que, se a cultura institucional6
5

Fiz a escolha por não revelar o nome da Instituição a qual faço referência, por acreditar não ser
significativo para a pesquisa.
6
Cultura para Santos (1994), diz respeito a todos os aspectos da vida social, sendo um produto
coletivo da vida humana. Ao relacioná-la à dimensão institucional, a considero enquanto construção
dinâmica a partir do acontecer dentro desse espaço, o que concede um senso de continuidade e
identidade ao grupo, contribuindo para a compreensão dos processos que ocorrem em seu interior.
Essa construção foi realizada no âmbito de minha monografia intitulada: Aprendizagem
Organizacional: uma discussão para pedadogos(as)? Proveniente dos estudos realizados enquanto
bolsista de iniciação científica no interior da REDPECT (Rede Cooperativa de Pesquisa e intervenção
em Currículo, (In)Formação e Trabalho), grupo de pesquisa da FACED/UFBA.
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não garantia que membros de seu corpo docente tivessem internalizados seus
princípios, tão garantidos no trabalho com os educandos, seria a história de cada
professora e seus percursos formativos aspectos que contribuiriam com as
construções subjetivas que se externalizavam em suas práticas.
A elaboração proveniente da experiência vivenciada no estágio curricular fez
nascer o desejo de investigar a formação do professor. De maneira mais específica,
tentar compreender quais os elementos contidos na formação que, de fato,
influenciavam a forma de o professor ser professor, ou de como ele se via enquanto
professor, e ainda, como isso refletiria em sua prática. Após ter contato com a
abordagem (auto)biográfica veio a compreensão de que, um estudo que a tivesse
como lastro metodológico possibilitaria adentrar o espaço das discussões sobre
formação com olhares lançados sob outras perspectivas para além dos modelos de
formação encapsulados em disciplinas, que transcendem os espaços tradicionais de
formação, rumo a processos que valorizam o conhecimento de si.
É nessa direção que, a partir da construção em torno da expressão Espaços
de Aprendizagem7, compreendo serem as Histórias de Vida espaços, ainda que
subjetivos, onde se dá a vida-formação, pois embora a escola ainda seja um espaço
privilegiado na/para socialização e sistematização dos conhecimentos produzidos na
humanidade, não pode ser considerada, contemporaneamente, como único lócus
onde ocorrem processos de aprendizagem. Inúmeros espaços de aprendizagem,
“institucionais ou não”, como ressalta Fróes Burnham (2000), surgem como lugares
de interação na dinâmica das relações estabelecidas pelos sujeitos em contato com
seus pares, com outras culturas e vivências, e “começam a ter visibilidade e a se
impor como socialmente relevante, provocando profundos impactos na educação, na

7

Conceito construído no Projeto REDPECT/1997 – Demandas da Globalização e de Novas
Tecnologias na Formação do Cidadão – Trabalhador. A partir dos estudos de Santos (1995), essa
expressão é amplamente discutida no ambiente do Grupo de Pesquisa em torno das chamadas
organizações de aprendizagem, denominadas como especialistas (as instituições formais de
educação) e as não especialistas (locais de trabalho, movimentos sociais e políticos, etc) e da
chamada sociedade de aprendizagem (considerada como característica da sociedade
contemporânea onde o conhecimento, a informação e a aprendizagem, assumem papéis
estruturantes da própria sociedade) resgata um forte questionamento sobre o papel a ser
desempenhado pela instituição escolar na formação do cidadão-trabalhador, visto que os processos
de aprendizagem têm crescentemente ocorrido nos diferentes espaços onde existem as relações
sociais.
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escola e, em particular, na formação de indivíduos e coletivos sociais de diferentes
sociedades” (p. 285).
Quando buscamos identificar e compreender os diferentes espaços
multirreferenciais de aprendizagem desta nossa sociedade e a partir daí
construir esquemas teórico-práticos de referência, desafiamos formas
hegemônicas de lidar com a informação e o conhecimento, de tratar a
formação de indivíduos e de coletivos sociais. Assim, explicitar os espaços
multirreferenciais de aprendizagem como loci sócio-culturais onde as
interações se processam no sentido da construção de indivíduos e coletivos
sociais – que tem na produção material e imaterial lastros para tecer a
autoria de suas produções e tem autonomia coletiva para compreender o
significado de sua participação na constituição e na construção social de si
mesmos, do conhecimento e da sociedade – é um propósito a ser
alcançado para ajudar a edificar uma sociedade mais digna e solidária
(FRÓES BURNHAM, 2000, p. 296-297).

Essa reflexão permite conceber que as histórias de vida singulares de cada
sujeito, desvendadas a partir de suas narrativas, possibilitam emergir no percurso
formativo desse sujeito, “uma mediação do conhecimento de si na sua
existencialidade”, como acentua Josso (2008, p. 19), o que o autoriza a uma
“tomada de consciência dos vários registros de expressão e de representação de
si”, constituindo-se como mais um espaço onde se processam aprendizagens que
promovem reflexões e orientam sua formação.

1.2 (Re) pensar a Educação/Formação

O contexto no qual nasce o desejo da pesquisa remete à compreensão de
que (re)pensar a educação necessita conduzir ao esclarecimento da necessidade
de se oferecer para diferentes pessoas, em diferentes realidades, oportunidades
também diversas de desenvolvimento de suas potencialidades, evocando a história
de cada um enquanto elemento potencializador. Premente é o despertar da
consciência desse direito em cada sujeito, uma vez que não somos “formados” com
vistas à emancipação – liberdade de estar à frente do próprio processo com
autonomia e criticidade.
De fato, “a única concretização efetiva da emancipação consiste em que
aquelas poucas pessoas interessadas nessa direção orientem toda a sua energia
para que a educação seja uma educação para a contradição e para a resistência”
(ADORNO, 1995, p.183), exigindo-se mais de uma formação que a mera
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instrumentalização. Entretanto, o currículo, o projeto político-pedagógico, a prática
pedagógica e, especialmente, a formação dos profissionais de educação, não
passaram pelas transformações necessárias, ou estas ainda são insuficientes, para
responder aos desafios propostos à escola: conhecer o contexto para melhor
intervir; repensar a forma de conceber o conhecimento; a possibilidade do livre
exercício da criatividade; a compreensão da condição humana (MORIN, 2001); a
inclusão, a diversidade e pluralidade cultural dos sujeitos que a compõe.
Giroux (1997), ao discutir que a pedagogia tradicional desconsidera a
natureza política do ensino público, que tem a escola como local de instrução,
reduzindo o ensino ao treinamento de habilidades práticas, em que o currículo é
fragmentado e o conhecimento tem caráter meramente objetivo, propõe embasado
na teoria educacional crítica e nas ideias emancipadoras de Freire, desvelar as
maneiras como a dominação e a opressão são produzidas nos mecanismos
escolares; revelar como as escolas reproduzem a lógica do capital e problematizar
acerca destas serem espaços de democracia e mobilidade social. “Reconceber as
escolas como esferas públicas democráticas nas quais professores e alunos
trabalhem juntos para tecer uma nova visão emancipadora da comunidade e da
sociedade” (Idem, 1997, p.31), implica que os professores sejam concebidos como
intelectuais transformadores, pois se trata de uma concepção que não se pauta na
diferenciação entre os que pensam, e por isso estariam autorizados a ser chamados
de intelectuais, e os que executam.

Quando se define entre intelectuais e não-intelectuais, faz-se referência, na
realidade, tão somente à imediata função social da categoria profissional
dos intelectuais, isto é, leva-se em conta a direção sobre a qual incide o
peso maior da atividade profissional específica, se na elaboração intelectual
ou se no esforço muscular-nervoso. Isto significa que, se se pode falar de
intelectuais, é impossível falar de não-intelectuais, porque não existem nãointelectuais. [...] Não existe atividade humana da qual se possa excluir toda
intervenção intelectual, não se pode separar o homo faber do homo
sapiens. Em suma, todo homem, fora de sua profissão, desenvolve uma
atividade intelectual qualquer, ou seja, é um “filósofo”, um artista, um
homem de gosto, participa de uma concepção de mundo, possui uma linha
consciente de conduta moral, contribui assim para manter ou para modificar
uma concepção de mundo, isto é, para promover novas maneiras de pensar
(GRAMSCI, 1982, p.7-8).
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Embasado pelas elaborações de Freire e Gramsci, Giroux ao conceber os
professores como intelectuais transformadores, o faz por compreender que toda
atividade humana envolve alguma forma de pensamento; capaz de tornar o
pedagógico mais político e o político mais pedagógico; tornar a ação crítica e a
reflexão partes fundamentais de um projeto social; que assume um papel
responsável na formação dos propósitos e condições de escolarização; articula
conceitualização, planejamento e organização curricular; desenvolve um discurso
que une linguagem da crítica e linguagem da possibilidade em prol da promoção de
mudanças.
A categoria de intelectual mobiliza o educador a compreender que a
autonomia e a emancipação acontecem com base no compromisso ético e
humanitário daquele que abre mão do autoritarismo do saber e que se realiza
enquanto educador quando, ao longo da trajetória formativa do educando, contribui
no sentido de assegurar-lhe a conquista da emancipação efetiva. Para que os
professores se legitimem sob essa concepção, os espaços de formação também
precisam ser reconhecidos como esferas públicas, espaço crítico, na medida em que
esclarece os tipos de condições ideológicas e práticas necessárias para que atuem
como intelectuais, reestrutura a natureza da atividade docente e seu papel na
produção e legitimação de interesses políticos, econômicos e sociais variados,
através das pedagogias por eles endossadas e utilizadas. Ou seja, promove uma
redefinição da natureza da atividade docente e da função do ensino.
As mudanças na/da formação bem como na/da escola precisam acontecer
num movimento articulado e não como é senso comum de que é um educador bem
formado que desenvolverá um trabalho tão diferenciado a ponto de transformar a
realidade da escola solitariamente. Como defende Barroso (2004), o desafio é “uma
abordagem isomórfica entre a mudança da formação e a mudança dos contextos de
trabalho dos professores” (2004, p.49).
Os modelos de formação contínua de professores têm de estar orientados
para as mudanças dos comportamentos e das práticas, o que exige um
trabalho simultâneo sobre a pessoa do professor, sobre seu universo
simbólico e sobre suas representações. [...] Para isso, é preciso que as
escolas disponham de espaços significativos de autonomia e que a sua
gestão seja assegurada de modo participativo (BARROSO, 2004, p.58).
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Para que haja mudança, faz-se necessário que os docentes assumam a
responsabilidade do seu trabalho e a direção de sua profissionalidade. Esse é um
grande desafio por ser imprescindível um processo de conscientização crítica para
que os próprios professores sintam a necessidade de se profissionalizar, e fazendo
disso sua luta, busquem que os projetos de mudança se articulem com os seus
projetos de professores. Que tomem as rédeas dos processos de formação inicial e
continuada, a partir da consciência de que a formação necessita ser construída na
negociação entre os diversos sujeitos implicados.
Ao “compreender que a formação implica em estarmos, a partir da nossa
existência implicada, nos aproximando, nos disponibilizando, interpretativa e
sensivelmente, diante de outras existências em formação” (MACEDO, 2010, p.42),
não aceitem que modelos hegemônicos de formação que “dão” o necessário para
manter o controle sobre o desempenho dos professores, continuem a ser oferecido
sem que questionem seus fundamentos. Mesmo porque a crise vivenciada pela
ciência e por seus princípios rígidos, nos conceitos de razão, totalidade, indivíduo,
verdade, gerou mudanças, autorizou os sujeitos a questioná-la e possibilitou a
proposição de outros princípios ao estatuto científico, ao passo que abriu uma nova
perspectiva da legitimação do conhecimento na cultura contemporânea. Gerando
assim, uma transformação radical de como o saber é produzido, distribuído e
principalmente legitimado e abriu espaço para o oferecimento de ofertas
diversificadas de atuação na vida e na sociedade.
Destarte, modelos pautados no racionalismo técnico, academicista e
tradicional (RAMALHO et al, 2004), formam o professor tecnicista, a quem é dito o
que deve ser feito; que sabe bem aplicar métodos e técnicas; que não problematiza
a realidade, tampouco cultiva a criticidade. Torna-se um professor que atua com
práticas descontextualizadas, concebe o aluno como passivo no processo de
conhecer, exercendo sobre ele um autoritarismo, e, sobretudo, que compreende a
teoria e a prática de maneira dicotomizada. Um professor formado a partir das
concepções desse modelo continuará com uma concepção simplista e equivocada
de autonomia enquanto independência para exercer o seu poder, na crença de que
tem liberdade para decidir sobre o seu fazer quando a porta de sua sala de aula se
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fecha. Essa é uma concepção que em nada contribui com a formação de uma
classe de professores intelectuais.
Não obstante esse modelo de formação, senão em sua completude, mas
parte dele insista em fazer parte dos conteúdos e metodologias de formação
oferecidas aos professores ainda hoje, podemos visualizar um modelo de formação
inserido no paradigma emergente, como classifica a autora citada, pautado na
reflexão, na pesquisa e na crítica. A utilização dos termos “modelo” e “paradigma”
podem nos levar a concepção de que se trata de um novo enquadramento formativo,
com dicas e “receitas” do que fazer para promover uma formação de sucesso, sendo
assim, é pertinente assumir a noção de outra perspectiva de formação para evitar
esse entendimento equivocado. Logo, falamos de uma perspectiva pautada na
concepção do professor construtor da sua própria identidade8 profissional, capaz de
conhecer os problemas de seu cotidiano e a partir deles pensar soluções para
melhor intervir em sua realidade, tendo uma prática ética, crítica e reflexiva, com
vistas à conquista/construção de uma legítima autonomia.
Para Contreras (2002) não é possível falar da autonomia de professores sem
fazer referência ao contexto trabalhista, institucional e social em que realizam seu
trabalho. O autor mostra o equilíbrio necessário requerido entre diferentes
necessidades e condições de realização da prática docente, e propõe que as
condições pessoais, institucionais e sociopolíticas que uma autonomia profissional
deveria ter, não signifiquem nem individualismo, nem corporativismo, tampouco
submissão burocrática ou intelectual. A autonomia necessita ser entendida como a
independência intelectual que se justifica pela ideia da emancipação pessoal da
autoridade e do controle repressivo, da superação das dependências ideológicas ao
questionar criticamente nossa concepção de ensino e de sociedade.
A profissionalização, implicada no processo de formação inicial e continuada,
é um importante caminho para se conseguir a real autonomia. Esta não é uma
capacidade que os indivíduos possuem, “mas um exercício, uma qualidade da vida
que vivem”, daí ser coerente se falar “de processos e situações sociais nas quais as
8

Identidade aqui é compreendida segundo Nóvoa (1992), enquanto “um espaço de construção de
maneiras de ser e estar na profissão”. O autor destaca que se falar em processos identitários, é mais
apropriado ao debate pois a ideia de processo sugere a necessidade de tempo e, para se construir
identidades esse fator é imprescindível. “Um tempo para refazer identidades, para acomodar
inovações, para assimilar mudanças” (p.16).
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pessoas se conduzem autonomamente e, nesses processos, constroem sua
identidade ética” (Idem, p.197). É uma forma de intervenção nos contextos concretos
de prática onde as decisões são produto de considerações da complexidade;
processo de emancipação. Defender a autonomia dos professores “é defender um
programa político para a sociedade e um compromisso social com a profissão”
(Idem, p. 205).
As dimensões apresentadas que colaboram com outra perspectiva de
formação são intrínsecas a uma formação enquanto processo contínuo com foco na
reflexão, na crítica e na investigação sobre a prática, possibilitando a construção e
entendimento de que teoria e prática se articulam dialeticamente, investem em
mobilizar saberes e competências para além da construção de habilidades,
assumem a complexidade ultrapassando as simplificações. É uma perspectiva que
busca o compromisso do formando com/na formação, dando visibilidade aos
projetos pessoais, apostando assim em seu desejo e considerando seus limites,
necessidades e suas histórias de vida.
Todos esses elementos constituem uma perspectiva de formação desafiadora
para a contemporaneidade, pois responsabiliza também as agências formadoras a
passarem a serem espaços mediadores em relação ao contexto real do exercício da
profissão, vendo a formação inicial para além do momento de construção dos
saberes necessários a quem ensina, mas desde o início articule esses saberes com
a dimensão da vida pessoal dos formandos. Vida esta, detentora de uma história,
que necessita ser considerada no processo/projeto formativo dos educadores.

1.3

De

minha

implicação

e

história:
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Em um capítulo que se propõe contextualizar a pesquisa desenvolvida e já
tendo exposto como nasceu, no chão da escola, o interesse pela formação de
professores, passo a mencionar os elementos que motivaram e teceram o recorte
em torno das professoras alfabetizadoras, elementos estes alimentados a partir das
múltiplas referências surgidas no caminho trilhado durante a construção de minha
profissionalidade.
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Pesquisas como a de Dias e Engers (2005) marcam essa tessitura, pois
abordam como o ensino da língua materna, colocado como responsabilidade das
professoras que trabalham diretamente em classes de alfabetização, justifica o
receio de professoras recém-formadas em atuarem nos primeiros anos do ensino
fundamental. Argumentos apresentados pelas políticas-públicas e organismos
internacionais, a exemplo da UNESCO, “que depositam grande parte da
responsabilidade referente ao progresso socioeconômico da sociedade nas mãos da
alfabetização, conferindo, assim, às pessoas que aprendem a ler e a escrever o
status de superiores” (DIAS; ENGERS, 2005, p. 518), dissemina uma concepção
reducionista da alfabetização, que alimenta concepções dentro da própria escola, no
seio das famílias dos educandos, e interfere na (re)construção das identidades
dessas profissionais.
No estudo, as pesquisadoras, utilizaram a abordagem (auto)biográfica como
possibilidade de entender a (re)construção dos percursos identitários das
professoras alfabetizadoras, e destacaram a maneira como os cursos de formação
inicial tratam a alfabetização. Perceberam que, por vezes, no contexto brasileiro se
tem desconsiderado os demais fatores que influenciam nesse processo, conferindo
a quem “alfabetiza” reconhecimento no contexto social e escolar, importância que
impulsiona as professoras a investir na identidade de alfabetizadora, ou na mesma
medida, a abandonarem com o tempo essa identidade, por serem consideradas
“péssimas alfabetizadoras”.
A escolha pelo estudo sobre a identidade destas profissionais em específico
diz respeito à responsabilidade pelo processo de ensino e de aprendizagem
da língua materna que a escola, ao longo dos tempos, tem remetido a elas.
E, embora, já no final dos anos oitenta, o discurso sobre alfabetização,
baseado nas teorias construtivista e sócio-interaconista, tenha concebido a
alfabetização como uma aprendizagem não exclusiva do primeiro ano
escolar, ainda hoje, no contexto da escola e na sociedade em geral, essa
ideia não foi totalmente apropriada. O índice considerável de fracasso nos
primeiros anos do Ensino Fundamental é culturalmente justificado, ora
rotulando o aluno como incapaz de aprender, ora rotulando o professor
como incapaz de ensinar, o que coloca a alfabetização ainda como um
grande desafio que a escola precisa enfrentar. (DIAS; ENGERS, 2005,
p.506).
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A constatação das autoras explicita que nem mesmo os cursos de formação
inicial em Pedagogia, e/ou Normal Superior, conseguem, em um ou dois semestres
de estudos referentes à temática da alfabetização, aprofundar as discussões diante
da complexidade desse processo, principalmente pela ausência de articulação,
nessa formação, com práticas reais também em relação a outros temas. Sobre essa
distância ainda tão presente na formação inicial, as professoras9 Maria e Maria Flor
acentuam:
“Eu comecei numa escola ensinando geografia, eu fui crua, porque a
gente vê que na faculdade, que a prática está no dia a dia, na sala de
aula, então eu topei ir, fui com a cara e a coragem para o ginásio
ensinar Geografia, tinha que estudar muito para ter esse
conhecimento e foi com adolescentes. Não foi fácil, mas eu acho que
foi aí que me deu suporte, me deu força ser jogada de uma hora para
outra assim na sala de aula, e eu fui descobrindo que era aquilo que
eu gostava de fazer, que era ensinar” (Prof.ª Maria flor).
“A parte de didática, como eu já trabalhava, eu já sabia aquilo tudo
mastigado, plano de aula, objetivo, metodologia, eu fazia aquilo ali,
mas para mim não foi assim, porque eu não sei você, mas o discurso
de outras colegas também, a gente não aprende a ser professor na
faculdade não, a gente recebe os conteúdos, o conhecimento, mas a
gente começa a fazer a reflexão daquilo que é passado depois”.
(Prof.ª Maria).

Enquanto Maria Flor sentiu a angústia de não ter vivenciado experiências
docentes ainda quando cursava Pedagogia, para Maria, que já havia cursado o
magistério, o curso trouxe mais contribuições teóricas, pois já tinha muita
experiência com o fazer, compreendendo então que a reflexão passava a ser
possível quando em contato com a prática docente. Suas falas revelam a reiterada
dicotomia presente na formação inicial.
Temos como implicação da ausência de articulação entre teoria e prática
como parte integrada dos componentes curriculares dos cursos, os altos
investimentos dos governos em programas e ações de formação continuada de
professores, ao longo dos anos. Sem querer com isso dizer que não são
necessárias, porém vale a intenção de provocar a reflexão sobre os conteúdos

9

Os excertos das narrativas aqui utilizados correspondem as entrevistas realizadas com as
professoras colaboradoras da pesquisa. Destaco que no próximo capítulo as professoras serão
apresentadas mais detalhadamente.
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dessas formações, que nem sempre atingem as reais necessidades das realidades
docentes, e que nem sempre tem realmente como foco a qualidade da educação
oferecida, mas a elevação dos índices nos resultados das avaliações. No tocante à
temática da alfabetização, dentre outros, destaco o atual programa do Governo
Federal, o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa10, que tem o objetivo de
promover a alfabetização dos estudantes até os oito anos de idade, no final do
terceiro ano do ensino fundamental da educação pública, o que será medido por
avaliações periódicas, gerando a ampliação de investimento na formação continuada
de professores desses três primeiros anos do ensino fundamental. A formação
continuada é e será sempre necessária, assim como imperativo é que as
necessidades que tentam sanar, sejam assuntos de discussão e intervenção já nos
currículos da formação inicial nas Universidades, para que outras demandas de
formação continuada possam surgir.
Ao acessar minhas memórias e inscrições, passo a expor outro fio da
contextura que revela o interesse pelas alfabetizadoras: minha trajetória profissional,
que me impulsiona a concordar com as conclusões das autoras, uma vez que me
desencorajei a “encarar” o primeiro ano do ensino fundamental quando iniciei minha
profissionalização, por receio de não ser bem sucedida, tendo em vista não me
sentir “preparada”, bem como por ter visto os altos níveis de exigência aos quais
eram submetidas crianças e professoras, que por trás das concepções mais
construtivistas relacionadas à alfabetização, revelavam diante da cobrança das
famílias e, consequentemente, das escolas, práticas de treinamento que
desconsideravam, dentre outros elementos, a importância de se ter assegurada uma
transição responsável para aquelas crianças que saíam da educação infantil para o
ensino fundamental.
Iniciei, então, minha trajetória aos 23 anos, incluindo nessa contagem o
estágio curricular (dois anos) em turmas da educação infantil e ensino fundamental.
Enquanto regente, atuei no segmento da Educação Infantil, no qual trabalhei com
crianças que entravam pela primeira vez no espaço escolar (com dois anos de

10

Até a data de escrita desse texto (Fevereiro de 2013), não havia documentos no site oficial do MEC
que pudessem ser utilizados para que outras informações sobre o Pacto fossem acessadas. Somente
pude identificar links de webconferências, iniciadas no mês de setembro de 2012.
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idade), onde todo o trabalho pedagógico necessita passar por propostas que
aproximem os conceitos do mundo concreto, vivencial, exploração da oralidade e
das expressões plásticas, tendo em vista as características dessa fase. Aprendi que
para essas crianças serem agentes ativos na construção do conhecimento de si
mesmas e na conquista da autonomia, jamais poderia conceber um processo de
aprendizagem sem que o corpo fosse visto como uma importante via de acesso à
aprendizagem.
Na atuação com as crianças de cinco anos (última etapa da educação
infantil), além da continuidade do trabalho na socialização entre os pares, do
desenvolvimento contínuo da autonomia, da promoção de espaços em que a
criatividade e a imaginação fossem estimuladas, bem como, de possibilidades para
que criassem argumentações para resoluções de problemas do cotidiano, e de
acesso às diversas linguagens, surgiam os questionamentos acerca da formação de
palavras. Ao tempo em que essas crianças revelavam acentuadamente o desejo de
ler sozinhas os livros de história enquanto criavam seus próprios textos, pois a
leitura e a escrita faziam parte do ambiente e das vivências, de maneira que as
crianças percebiam sua função social, sentiam o desejo e a necessidade de as
acessar e se familiarizar com essas linguagens.
Assim, apesar de não ter atuado como professora em classes concebidas
oficialmente como de alfabetização, as séries iniciais do Ensino Fundamental (1º, 2º
e 3º anos), considerava-me alfabetizadora não por atuar sob o entendimento de que
aquelas crianças necessitavam ser preparadas, treinadas a codificar/decodificar
símbolos e números para realizarem as leituras e as escritas, mesmo porque essa
não é a melhor maneira de conceber esse processo até mesmo no ensino
fundamental. Mas pela compreensão da alfabetização como uma aprendizagem não
exclusiva do primeiro ano escolar; de que antes mesmo da entrada na escola, os
ambientes dos quais as crianças participam, já as insere em um contexto letrado, “o
que é outra designação para o que também se costuma chamar de ambiente
alfabetizador” (SOARES, 2009, p. 6), termo considerado também pelos RCNEI
(1998). Contexto no qual é dada continuidade às vivências que tinham antes de
chegarem à instituição de educação infantil.
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A importância de viver as experiências nesse segmento é abordada por
Morena, ao acentuar o quanto essas contribuem com o desenvolvimento da escuta,
da expressividade, e a articulação essencial desses elementos para aprendizagem
no ensino fundamental, elementos da educação infantil por vezes despercebido
enquanto essenciais ao crescimento da criança.
“A educação infantil teve uma reviravolta assim, de que é lá que a
gente consegue desenvolver muitas habilidades que colaboram para
que tenham um bom desempenho; que eles cresçam. Porque
chegam sem essas habilidades e a questão mesmo do aprender os
conteúdos de português, matemática fica comprometida porque não
estão acostumados a ouvir. [...] Interessante isso, porque antes e até
hoje também, as pessoas acham que a educação infantil é para
brincar, ficar ali um tempinho. E como eu já trabalhei também no
fundamental a gente vê algumas habilidades que não foram
desenvolvidas na educação infantil e os meninos tem problema hoje.
Um exemplo disso é o ouvir história. A gente não desenvolve isso, a
necessidade de ouvir, de sentar na rodinha, de observar um livro,
para depois ter o reconto do jeito deles mesmo. E a gente vê no
ensino fundamental que os meninos não gostam de história porque
essa habilidade não foi desenvolvida”. (Prof.ª Morena)

Como aborda Baptista (2010), a cada ano que vivenciam a escola, onde o
trabalho pedagógico traça objetivos de aprendizagens coerentes com as
características

dinâmicas

de

cada

fase,

aprendizagens

significativas

são

construídas, o que amplia o repertório das crianças, e são integradas e constitutivas
(não prévias) do processo mesmo da alfabetização.
É Soares que convoco em prol de contribuir com o entendimento acerca da
discussão do letramento e da alfabetização na educação infantil, que imprimia em
mim, com suas concepções, a identidade alfabetizadora.
É preciso reconhecer que o acesso inicial à língua escrita não se reduz ao
aprender a ler e escrever no sentido de aprender a grafar palavras e
decodificar palavras – não se reduz à alfabetização no sentido que é
atribuído a essa palavra. Na impossibilidade de determinar que a palavra
alfabetização passe a significar não só a aprendizagem do sistema
alfabético, mas também a aprendizagem dos usos sociais e culturais desse
sistema, é que a “invenção” da palavra letramento tornou-se necessária. Na
educação infantil, devem estar presentes tanto atividades de introdução da
criança ao sistema alfabético e suas convenções – alfabetização – quanto
às práticas de uso social da leitura e da escrita – letramento (SOARES,
2009, p. 2).
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É nesse sentido que seria equivocada a permanência de práticas e
compreensões que dissociem o processo de alfabetização do processo de
letramento. Soares (2004) ressalta a necessidade de se manter claras e distintas as
duas facetas do ensino da leitura e da escrita – a alfabetização e o letramento – para
que não haja a supervalorização de um em detrimento do outro, pois são processos
específicos, mas indissociáveis. O ideal seria que, ao falarmos de alfabetização,
essas formulações pertencessem ao mesmo corpo teórico e prático. Contudo, ainda
existindo discursos e práticas que os dissociam, faz-se necessário continuar a
discussão acerca de seus entendimentos, ao passo que a autora destaca ser
“metodologicamente e até politicamente conveniente”, propondo assim a “reinvenção
da alfabetização”.
É preciso reconhecer a possibilidade e necessidade de promover a
conciliação entre essas duas dimensões da aprendizagem da língua escrita,
integrando alfabetização e letramento, sem perder, porém, a especificidade
de cada um desses processos, o que implica reconhecer as muitas facetas
de um e outro e, consequentemente, a diversidade de métodos e
procedimentos para ensino de um e de outro, uma vez que, no quadro desta
concepção, não há um método para a aprendizagem inicial da língua
escrita, há múltiplos métodos, pois a natureza de cada faceta determina
certos procedimentos de ensino, além de as características de cada grupo
de crianças, e até de cada criança, exigir formas diferenciadas de ação
pedagógica (SOARES, 2004, p. 15).

Temos Pérez (2008) que, embora defenda que a teorização existente em
torno da perspectiva do letramento, “reduz e simplifica o processo de alfabetização”,
contribui com um conceito de alfabetização enquanto conceito “plural, complexo,
multidimensional (envolve dimensões políticas, sociais, culturais, econômicas,
epistemológicas, pedagógicas etc.) e dialógico”. Ao se articular à perspectiva
propagada por Freire, da alfabetização como ato político, capaz de possibilitar aos
sujeitos a construção de sua cidadania e permitir sua participação crítica/ativa na
sociedade, rumo a sua emancipação e transformação da realidade, avalia que neste
cenário ganha sentido conceber este processo como alfabetizações, o que “implica
um enfoque integrado e flexível, articulado a todos os aspectos da vida cotidiana e
que, para além da comunicação oral ou escrita, traduz uma concepção complexa de
linguagem” (p. 199). Por certo, essa é uma temática que ao se complexificar na
sociedade contemporânea, assimilou novos desafios.
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Nos excertos das entrevistas, as dimensões social, cultural, epistemológica e
pedagógica, das quais fala Pérez, estão insinuadas na importância que aprovam à
educação infantil, enquanto momento de aprendizagens significativas que colaboram
com o processo da alfabetização, e mais, com sua atuação no mundo.
“Então são essas etapas de construção social, os valores, saber
dividir, trabalho em equipe. Nos cantinhos das brincadeiras já
trabalha o cuidar. Isso insere a criança nesse contexto social, no
âmbito escolar”. (Prof.ª Maria flor)
“É a base, é a parte mais importante, inclusive o sistema nervoso
central se desenvolve 50% nessa fase, os primeiros anos de vida da
criança. É uma fase em que tudo que você ensina a criança aprende,
é o momento de você estar ali desenvolvendo habilidades que
servirão para ela a vida toda”. (Prof.ª Ione)

Trabalhos anteriores como os de Ferreiro e Teberosky já consideravam o
processo de aquisição da escrita (entenda-se alfabetização) como processo
contínuo e não apenas como aprendizagem do código. Assim sendo, tendo a
educação infantil o intuito do desenvolvimento pleno da criança, é possível permitir a
ela participar desses processos de maneira articulada, como necessitam serem
concebidos esses conceitos, garantido sua participação ativa na construção de seu
conhecimento, atentando às suas experiências de vida e ao processo de
apropriação da cultura humana.
A professora Luíza demonstra a preocupação com esse entendimento
ampliado em relação à discussão de práticas alfabetizadoras na educação infantil.
“Pensar a alfabetização apenas como decodificação, eu fico muito
preocupada. Ter contato com livro, com as letras, isso vai despertar
nela o desejo de saber o que está escrito ali, isso é muito importante
se incentivar na educação infantil. Mas daí exigir que saia lendo! A
gente não pode se omitir, deixar de fazer, acho que o cantinho da
leitura é importante, momento da história vai aprender a ouvir, o
momento de se expressar, principalmente eles aqui que tem uma
experiência com a violência muito de perto, e através da expressão
oral essa criança põe para fora muito além de palavras. Com as
histórias vai ter contato com o mundo mágico das palavras, dos
textos e aí ela vai querer saber o que tem naquele livro. Quando
chegar no primeiro ano já se tem um terreno fértil para se trabalhar.
O menino de 4 anos já lê. Se você pegar um livro que só tenha
imagens ele cria uma história. Quando eu pegá-lo aqui no 3º ano e
pedir que crie uma história, ele não vai ter dificuldade nenhuma. A
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criatividade, essa é importante ser despertada naquele momento.
Dar mais material, deixar fazer o nome com alfabeto móvel, brincar
com o nome dele, com o dos colegas, reconhecendo a letra do nome
dele, está ótimo! (Prof.ª Luíza)

Podemos apreender de sua fala a noção de ambiente alfabetizador, onde
experiências com a linguagem oral e escrita estão presentes. Uma concepção ampla
de linguagem ao demarcar que as crianças desse segmento já realizam leitura e o
quanto a expressão e a criatividade são elementos imprescindíveis na continuidade
de suas experiências escolares e de vida, na medida em que o trabalho em prol do
incentivo a oralidade, pode contribuir com sua saúde mental ao expor emoções e
sentimentos, bem como, serem protegidas diante de situações de violência
presentes no cotidiano.
Não há como aprender a ler e a escrever sem que nesse processo os objetos
culturais e os comportamentos cognitivos estejam associados, conforme elabora
Britto (2012), caso se tente ainda conceber letramento e alfabetização como opostos
entre si, sendo curioso que o debate sobre a questão da alfabetização ainda se
restrinja a seu sentido mais restrito, o que não contribui para uma educação crítica.
Dessa maneira, apresenta enquanto desafio para a educação infantil à construção
das bases para que participem da cultura escrita, o que “implica valores,
conhecimentos, modos de comportamento que não se limitam ao uso objetivo do
escrito” (Idem, 2012, p. 15). Ao propor que as crianças leiam com os ouvidos e
escrevam com a boca, quando podem “aprender a sintaxe escrita e aprender as
palavras escritas”, para que se desenvolvam como pessoas plenas e de direito, e
possam participar criticamente da cultura escrita, considera que somente assim, a
alfabetização (ou letramento) pode ser considerada condição fundamental da
educação infantil.
Penso que o desafio proposto pelo autor amplia, mas não se contrapõe às
abordagens feitas pelas outras autoras. Mantêm-se a compreensão de que a
educação infantil não está alheia a esse contexto que possibilita a ela participar de
todas as propostas possíveis, acessar às diferentes linguagens, sem desrespeitar
seu tempo de ser criança, bem como expande o entendimento de que não se
começa a alfabetização somente a partir das primeiras séries do ensino
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fundamental.

Compreendo,

ainda,

que

outro

desafio

a

ser

encarado,

inevitavelmente, se encontra na formação de professores para que tenham
concepções, práticas, comportamentos e atitudes, que se contraponham a ações
pedagógicas focadas numa perspectiva redutora.
A questão do dever ou não ensinar a ler e a escrever na pré-escola, para
Ferreiro (2011), é uma pergunta “reiterada, insistente e mal colocada”. Pois se a
resposta for negativa, corre-se o risco de que das salas desse segmento sejam
banidas qualquer tipo de linguagem escrita; e se a resposta for afirmativa podemos
ver as salas se assemelharem às salas de primeiro ano e as práticas das
professoras seguindo modelos tradicionais: exercícios motrizes, cópias, repetições e
“nenhum uso funcional da língua escrita”. A autora explica que os pressupostos
contidos nessa questão não são problematizados: a suposição de que é o adulto
quem decide o momento em que permitirá à criança o acesso à língua escrita, e que
elas só aprendem algo quando são ensinadas. E além do mais, são pressupostos
falsos porque ao participarem de situações de compra e venda, de ordenamento de
objetos, as crianças iniciam o aprendizado das noções matemáticas antes da escola
e ao transitar nos mais variados contextos, iniciam o aprendizado da leitura e do
sistema de escrita.
A atitude de um adulto de ler um jornal, de consultar uma agenda telefônica,
de escrever/ler uma carta, ou e-mail, por exemplo, ainda que não tenha o interesse
de informar a criança, contribui para que perceba que a escrita transmite
informações, serve como suporte à memória, permite a comunicação à distância,
impulsionando-a a concluir que ler e escrever também são atividades importantes.
A pré-escola deveria permitir a todas as crianças a liberdade de
experimentar os sinais escritos, num ambiente rico em escritas diversas, ou
seja: escutar alguém lendo em voz alta e ver adultos escrevendo; tentar
escrever (sem necessariamente estar escrevendo um modelo), tentar ler
utilizando dados contextuais, assim como reconhecendo semelhanças e
diferenças nas séries de letras; brincar com a linguagem para descobrir
semelhanças e diferenças sonoras. [...] Em vez de nos perguntarmos se
“devemos ou não devemos ensinar”, temos de nos preocupar em DAR ÀS
CRIANÇAS OCASIÕES DE APRENDER. A língua escrita é muito mais que
um conjunto de formas gráficas. É um modo de a língua existir, é um objeto
social, é parte de nosso patrimônio cultural. (FERREIRO, 2011, p. 98, 99
grifos da autora)
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São os elementos trazidos por Ferreiro, tanto quanto as narrativas das
professoras, que permitem a sustentação em torno da consideração de que tanto as
professoras da educação infantil quanto as que atuam no fundamental I, podem
sentir-se/considerar-se como professoras alfabetizadoras, o que analiso dentro da
unidade de sentido – identidade alfabetizadora:
“Me identifico não só na questão de alfabetizar, do letramento, assim,
no papel, mas como alfabetização para vida também, enfrentar o
mundo como ele está. Eu gosto desse título”. Prof.ª Morena).
“Eu acho que sempre, desde quando eu comecei lá no projeto
alfabetização, todas as turmas que eu já tive experiência de projeto
de leitura; enquanto vice-diretora, enquanto, tudo, a nossa maior
dificuldade é a alfabetização então, inevitavelmente a professora do
5º ano é alfabetizadora, porque ela tem menino na sala dela, sempre
a gente tem esse problema de menino com dificuldade de leitura e de
escrita, e a nossa busca maior é pra que ele aprenda a ler e a
escrever, porque o mundo da leitura e da escrita abre horizontes pra
você, de expectativa, de várias coisas. O maior trabalho que a gente
tem com esses meninos é justamente isso, de alfabetização e
letramento porque eles não tem essa coisa que meu filho tem, por
exemplo, de incentivo a leitura. (Prof.ª Ione)

Desponta das narrativas o ser alfabetizadora enquanto sentimento intrínseco
ao ser professora, para além do trabalho envolto nas práticas de leitura e escrita,
mas ao encontro do ser/sendo no mundo. Encontram-se com a constatação de Dias
e Engers (2005), de que a alfabetização ainda é um grande desafio que a escola
precisa enfrentar, ao passo que amplia a concepção do ser alfabetizadora para a
professora que está ao final do ensino fundamental I, e para os cargos de gestão,
desvelando assim, a magnitude de compreensão. Fica explícito que o desafio se
exacerba diante do público com o qual trabalham, diante da necessidade de
possibilitar no espaço escolar que as ocasiões que lá vivenciam, sejam todas
“ocasiões de aprender”.
Essas elaborações são terreno fértil à reflexão de que ao possibilitar que
tivessem essas vivências dentro do espaço escolar não feria o direito de serem
crianças, do mesmo modo que não estava equivocada quanto a compreensão de
si/mim construída em torno do “ser alfabetizadora”. Garantir que sejam respeitadas
em seus processos e necessidades, passa pelo entendimento de que são sujeitos
de direito, cidadãs, produtoras de cultura e por esta produzidas. Sarmento (2009)
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afirma que os estudos da infância são um campo em progresso e desenvolvimento.
O autor retoma a perspectiva da sociologia da infância de “considerar a criança
como sujeito que tem uma produção simbólica diferenciada, produzindo na
interlocução com a cultura mais ampla, produção que define uma cultura infantil com
identidade própria”; uma sociologia que “concebe as crianças como atores sociais e
a infância como socialmente construída” (Idem, p. 22). Concebê-las por essa
perspectiva, enquanto sujeitos históricos e sociais as coloca enquanto participantes
ativos da sociedade contemporânea, não sendo possível negar a elas a
participação, resguardando as necessidades de cada momento, nos diversos
movimentos culturais que compõem esta sociedade.
Contudo, ao desenvolver os estudos para essa escrita, na medida em que
encontrava com os autores citados (Baptista (2010), Ferreiro (2011), Kramer (2010,
2011), Morais (2010), Soares (2004, 2009), e similarmente com as narrativas das
professoras alfabetizadoras dessa pesquisa, que me diziam que os sentimentos que
nutria em relação às práticas desenvolvidas, às concepções dos meus primeiros
anos de docência e à identidade que estava construindo eram coerentes com a
produção científica em torno das questões, encontrei-me11 também com autores
12

(Brito (2012); Faria (2009, 2012); Mello (2009); Arelaro (2012) que promoveram

reflexões acerca das práticas escolarizantes na educação infantil, o que descortinou,
para mim, questões pertencentes a um campo polêmico e de divergências.
Ainda que essa discussão não seja o foco desse estudo, sinto-me movida a
abrir espaço para que ela seja aduzida, mesmo que sem o devido aprofundamento,
por entender que os critérios de escolha das professoras colaboradoras, conduzem
a esse diálogo. Sejam eles: atuarem nos primeiros anos do ensino fundamental, o
que sem questionamento as insere na classificação de alfabetizadoras, e nas
discussões pertencentes a esse universo, do mesmo modo, terem tido em suas
trajetórias a vivência com a educação infantil, critério este pensado a partir da minha
11

Foi a realização de parte do mestrado na Universidade de São Paulo - USP, através do Programa
Nacional de Cooperação Acadêmica Novas Fronteiras – PROCAD, que possibilitou a vivência de
novas experiências e o contato com novas leituras a partir da interação com a Profª. Drª. Mônica
Appezzato Pinazza, professora da Faculdade de Educação da USP– FEUSP, quem acompanhou
oficialmente minhas atividades no período em que lá estive.
12
Os trabalhos integram discussões apresentadas no seminário, intitulado Seminário de Linguagens
na Educação Infantil, realizado no 14º Congresso de Leitura do Brasil (COLE), em 2003.
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própria história de vida-profissão. Por isso suas narrativas já ganharam espaço no
texto, antes mesmo que as tivesse apresentado.

1.4 Questões que se entrecruzam: educação infantil, educação fundamental,
formação e profissionalização docente.

Com a Constituição de 1988, a Educação Infantil se tornou dever do Estado,
direito de todas as crianças, sendo dada às famílias a opção de escolhê-la. Na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº 9.394/96, este segmento é
reconhecido como primeira etapa da Educação Básica, tendo como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade
(Art. 29). Saviani (2012) pondera que a lei avança ao considerar a educação infantil
como primeira etapa da educação básica, “fruto do movimento que já se consolidava
no intuito de reivindicar que as instituições destinadas às crianças pequenas se
tornassem espaços de educação e não simplesmente de assistência social” (p. 68).
Todavia, destaca dois obstáculos contidos nesse avanço: a não obrigatoriedade
dessa etapa e a visão “propedêutica” implícita na denominação da segunda etapa, a
pré-escola, ou seja, a define como educação básica, mas ao considera-la préescola, não a considera como escolar.
A Emenda Constitucional nº 59 (BRASIL, 2009) coloca a Educação Básica
como obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade, e o Parecer
(CNE/CEB n.20/2009) que tratou da revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (BRASIL/ MEC/CNE, 2009), o qual além de ressaltar, como
outros documentos que tratam desse segmento, a importância de que o
desenvolvimento das práticas pedagógicas articulem experiências motoras,
sensoriais, diferentes linguagens e formas de expressão, a interação com a
linguagem oral e escrita, diante do “intenso processo de revisão de concepções
sobre a educação de crianças em espaços coletivos, e de seleção e fortalecimento
de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do desenvolvimento das
crianças”, ainda observa que:
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Também a linguagem escrita é objeto de interesse pelas crianças. Vivendo
em um mundo onde a língua escrita está cada vez mais presente, as
crianças começam a se interessar pela escrita muito antes que os
professores a apresentem formalmente. Contudo, há que se apontar que
essa temática não está sendo muitas vezes adequadamente compreendida
e trabalhada na Educação Infantil. O que se pode dizer é que o trabalho
com a língua escrita com crianças pequenas não pode decididamente ser
uma prática mecânica desprovida de sentido e centrada na decodificação
do escrito. Sua apropriação pela criança se faz no reconhecimento,
compreensão e fruição da linguagem que se usa para escrever, mediada
pela professora e pelo professor, fazendo-se presente em atividades
prazerosas de contato com diferentes gêneros escritos, como a leitura diária
de livros pelo professor, a possibilidade da criança desde cedo manusear
livros e revistas e produzir narrativas e “textos”, mesmo sem saber ler e
escrever (CNE/CEB n. 20/2009, p.15-16).

As crianças são sujeitos que nascem inseridas numa cultura e na medida em
que se desenvolvem vão assimilando e construindo o arcabouço necessário para
compreender o mundo, com ele interagir e nele inscrever as suas marcas. O
universo da leitura e da escrita, nesse movimento de conhecimento/exploração do
mundo, envolve seu ambiente, em maior ou menor grau a depender de qual cultura
participe. Os estudos de Morais (2010), baseados nas pesquisas de Teberosky
(1987, 1998), permitem compreendermos que as crianças podem cedo internalizar
as propriedades dos gêneros textuais, quando têm oportunidades de com eles
conviver e que “tal aprendizado, marcado pelas oportunidades sociais, começa
muitas vezes antes do domínio da escrita alfabética” (MORAIS, 2010, p. 27).
O processo de revisão de concepções e orientações das práticas
pedagógicas acerca da educação infantil, a evolução histórica dos seus objetivos e
sua organização, são questões polêmicas no cenário brasileiro e na América Latina.
Quando o destaque é feito em torno das questões da alfabetização, a presença de
currículo específico, rotina com horários e atividades planejadas, fica ainda mais
complexa e aberta à discussão (ARELARO, 2012). A autora destaca que a
educação infantil guarda uma peculiaridade em sua organização: “o atendimento às
crianças começou com a organização das chamadas classes de pré-escola, que
atendiam às crianças de 6 anos de idade, classes estas consideradas “preparatórias
para a alfabetização”, e somente depois foram organizadas classes para crianças de
5, e, mais tarde ainda, para as de 4 anos (Idem, p. 23).
A autora ressalta ainda que aconteceu dessa forma, da mais “velha” para a
mais “nova”, porque a formação da escrita e da leitura no atendimento infantil foram
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“bem-sucedidas”, o que motivou que o “sucesso escolar” fosse garantido através
dessas classes “preparatórias”. Foi esse o papel da educação infantil, preparar as
crianças para que quando fossem para a escola propriamente dita, não tivessem
dificuldades para aprender.
Pesquisas como as apresentadas por Kramer (2010) demonstram que a
discussão ainda é fecunda e necessita ser ampliada, principalmente no tocante à
formação de leitores nesse segmento, apontado pela autora como tema polêmico e
sem consenso na área, conforme demarcado por Arelaro. Os resultados das
pesquisas demonstraram escolas ainda com visão compensatória e atividades
mecânicas de apropriação do sistema da escrita, “o que fortalece a necessidade de
se enfrentar o debate sobre letramento e alfabetização, cultura letrada e escrita no
campo da Educação Infantil e na articulação com as demais etapas da Educação
Básica”, e evidencia a “necessidade de orientações curriculares de como se
trabalhar com a leitura e a escrita nesse segmento” (idem, ibidem, p.120). Sobre
essa questão, Kishimoto afirma que:
A preocupação com alfabetização na Educação Infantil inicia-se no final do
século XIX, enfatizando uma atividade centrada nos sons e símbolos. Já no
século 20, psicólogos começam a explorar a “prontidão” para a leitura e a
escrita em torno da idade de 6 anos e meio, em razão, talvez, da
proximidade do início da escolarização (GILLEN, HALL, 2003). No Brasil, a
pré-escola, instituição anterior ao ensino fundamental, deveria assumir o
eixo da “prontidão para a alfabetização”, entendida como exercícios motores
para a aprendizagem da escrita. Dessa percepção surge a indústria das
cartilhas preparatórias que perpetuam a noção de aprendizagem da leitura e
escrita como uma atividade associativa, de orientação behaviorista.
(KISHIMOTO, 2010, p.136).

Em virtude dessa percepção é que Faria (2012) assevera que a polêmica do
alfabetizar ou não na educação infantil vem do pré-escolar, que fragmenta a creche
e a pré-escola, uma vez que essa discussão não perpassa pelas creches. “A
professora de pré não é uma alfabetizadora. Ela faz coisas da alfabetização” (Idem,
p. 100). Utiliza-se dessa formulação para ressaltar que a antecipação da escola
obrigatória antecipa conteúdos e a exclusão presente na série inicial.
A classificação de pré-escola, que carrega em si a concepção de um “vir a
ser”, de que é este o momento em que a criança é auxiliada a preparar um repertório
para um ensino considerado realmente fundamental, e concebida como um “espaço47

tempo de preparação para a escola corresponde a uma visão de infância como um
‘tempo de espera’ para a vida adulta” (PEREZ e SAMPAIO, 2003, p. 49).
É com base na experiência profissional e nos argumentos delineados até aqui
que, resisto a aceitar que diante dos avanços nos olhares dirigidos às crianças e às
maneiras de conceber seus processos de aprendizagem, ainda em meio à polêmica
apresentada; da necessidade da articulação entre os processos vivenciados na
Educação infantil e a continuidade no Ensino Fundamental, que se continue,
oficialmente, a dividir o segmento da Educação infantil em creches e pré-escolas,
termo este que para alguns desavisados pode estar somente no domínio das
nomenclaturas.
Esse é um entendimento implícito na fala das professoras Maria e Ione,
embora o conjunto das narrativas apresentadas demonstre possuírem uma
concepção de educação infantil em prol do desenvolvimento pleno da criança, com o
compromisso de que participem da construção do conhecimento e de vivências em
ambientes alfabetizadores. Elaboro que, a forte presença do termo pré-escola nas
escritas de autores renomados, ainda que acompanhado de argumentação oposta a
um momento preparatório, e ainda mais forte, sua autorização oficial, entenda-se,
presença nos documentos que regem e orientam a educação infantil, continua a
impregnar o discurso das professoras, mesmo quando ao tempo em que falam como
o faz a Prof.ª Ione, façam a reflexão sobre qual concepção deseja cunhar em seu
discurso.
“Querem que a criança saia da educação infantil sabendo ler,
escrever as letras maiúscula e minúscula, separar sílaba, mas não é
isso, é como o nome já diz é pré-escola, é o período que antecede
aquela parte mais complexa da aprendizagem. Ela vai colocar para
fora o potencial que ela já tem, ninguém chega sem ter conhecimento
nenhum. Então é na troca, no trabalho em grupo, com a arte,
coordenação motora, com os movimentos, hábito de ouvir, esperar
falar. Mas os pais não entendem essas questões e muitas vezes
atrapalham, até tiram da escola por achar que não estão aprendendo
nada”. (Prof.ª Maria).
“Então, a alfabetização começa na educação infantil com essa
preparação, preparação fica parecendo aquilo que existia,
preparatório para alfabetização, treinamento, (risos), mas não é
nesse sentido não, no sentido de desenvolver habilidades que vão
ajudar o aluno nesse processo de alfabetização propriamente dito de
aprendizagem de letras, de ditado, palavrinha, texto”. (Prof.ª Ione)
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Entender o histórico acerca do atendimento das crianças dessas faixas
etárias poderia ser suficiente para, nesse movimento de avanços, de novos desafios,
olhares e diálogos, avançar também nas nomenclaturas utilizadas. Uma vez que
revelam que cada etapa necessita respeitar os ritmos, características das crianças e
não fazer antecipações prévias de nenhum segmento, diante do entendimento da
importância fundamental de todos nas experiências e construções culturais na vida
das crianças, se torna contraditório continuar a considerá-las como pré-escola,
diante do que a nomenclatura comporta de herança.
Assim sendo, tenho gestado que, ao falar de Educação Infantil, falamos da
educação de crianças, tenham elas de 0 a 3 anos, ou crianças de 4 e 5 anos, o que
é mais significativo e define uma posição política em relação ao saber/fazer dos
professores que nesse segmento atuam, e em relação ao protagonismo infantil.
A compreensão de se ter uma prática pedagógica articulada, nessa
perspectiva, necessita passar pela formação inicial e continuada de professores,
bem como a tomada de consciência das dimensões políticas e ideológicas
subjacentes a esse saber/fazer, uma vez que como acentuado por Kramer (2010, p.
113), “educação infantil é um campo político, de pesquisa e de prática social”,
afirmativa feita ao identificar em suas investigações que a produção acadêmica
sobre a infância se dá no interior desta complexidade.
Com o objetivo de contribuir com uma Pedagogia não antecipatória do ensino
fundamental e que inclua também as crianças que ainda não sabem ler e escrever,
pois crianças e adultos não leem e escrevem somente com letras, Faria (2009),
integra o movimento da (des)escolarização da educação infantil. “Com conteúdo
não-escolar, próprio da primeira etapa da educação básica (portanto, educação
formal), a educação infantil não é obrigatória, é uma opção da família, mas é um
dever do Estado na esfera municipal” ( p.1).
Pela compreensão de que a escrita não é a única forma de expressão e de
grafia, recorre à poesia de Malaguzzi (1999), “As cem linguagens”, para dizer que
“quando somos pequenos começam a roubar 99 (dessas linguagens) e nos deixam
só sabendo falar e escrever” (Idem, p. 101), exatamente no momento em que essas
outras linguagens podem ser mais possibilitadas tendo em vista as prioridades da
sociedade na qual estão inseridos. Não deixa de acentuar a necessidade de
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profissionais formados, que “não dão aulas, mas com intencionalidade educativa
para além do espontaneísmo e sem acelerar o crescimento infantil, (des)organizem
o espaço e o tempo para as crianças produzirem entre elas culturas infantis” (FARIA,
2009, p. 22). Assim sendo, pensar uma pedagogia da educação infantil não escolar,
tem implicações direta sobre os currículos das universidades que precisam ser
mudados, para que a formação de professores seja realizada sob outras
concepções: “professora de creche, professora de pré-escola não é a mesma
profissão de professora que dá aula, é professora de criança e não de uma disciplina
de um conteúdo escolar” (Idem, p.111).
Ao introduzirem o debate sobre “educação infantil versus educação escolar”
Arce e Jacomeli (2012) defendem que a educação infantil não seja vista em
oposição ao processo de escolarização, mas seja vista como o início desse
processo, com a ressalva da necessidade de que essa escolarização se dê em
respeito às características do desenvolvimento de cada criança, logo, longe de ser
preparatória para o ensino fundamental. As autoras destacam que a dicotomia
instalada entre ensino, escolarização e educação infantil “gera uma falsa questão
para a área e seus profissionais, afetando suas proposições curriculares, o cotidiano
escolar, a já tão frágil articulação com o ensino fundamental, e de certa maneira não
alterando o processo de precarização das condições de trabalho desse profissional”
(ARCE; JACOMELI, 2012, p. 2), e diria ainda, a organização dos professores
enquanto categoria profissional e a (re)construção e (re)afirmação de suas
identidades.
Saviani (2012) elabora que a tendência a se descartar a ideia de que a
educação infantil comporte o currículo se baseia numa concepção de currículo
enquanto rol de disciplinas, pela concepção de que a esta etapa, a educação se
restringe ao cuidado, a ênfase no lúdico, o que dispensaria organização, exercícios
e avaliação, “em favor da realização espontânea de atividades, improvisadas,
conforme demandas do cotidiano” (Idem, p. 53). Cunha a concepção de currículo
enquanto “uma construção social e que consiste em uma seleção de elementos da
cultura global da sociedade, organizados para fins de ensino e aprendizagem em
situações de educação escolar. Ele não é a cultura tal e qual, mas também não
acontece à margem dela” (SAVIANI, 2012, p. 54).
50

Sendo a escola um espaço de apropriação dos múltiplos elementos culturais,
ainda que limitado na medida em que não dá conta de dar acesso a tudo, cabe a
educação escolar “contribuir para elevar o nível de pensamento do aluno,
desenvolver suas capacidades, propiciar-lhe condições para descobertas e acesso
independente aos conhecimentos” (Idem, p. 64), onde reside o papel das pessoas
mais experientes na mediação. São nas dimensões da mediação em que se afirma a
distinção entre a educação infantil e o ensino fundamental e não “na contradição
espontâneo versus sistematizado (brincar, jogar versus estudar)”, pois

“a

sistematização, a organização, a disciplina estão presentes também no brinquedo e
no cotidiano das crianças” (Idem, p. 71).
Nessa discussão se ressalta um aspecto imprescindível, o atendimento das
camadas populares. Arce e Neto (2012) ao apresentarem uma pesquisa que
constatou a diferença na educação ofertada para as crianças das camadas
populares nas escolas públicas, da ofertada as crianças de camadas mais elevadas
nas escolas particulares, consideram que no processo de se colocar a educação
infantil em oposição à educação escolar, as crianças das escolas públicas estão
perdendo. “O direito do conhecimento foi extirpado do interior das escolas a elas
oferecidas e, consequentemente, ao se incluírem essas crianças no ensino
fundamental, as dificuldades destacaram-se” (ARCE; NETO, 2012, p.145). Por esse
motivo é que, os autores contrários à acentuação da contradição infantil versus
escolar, exacerba que é essa população que mais necessita dessa educação “pois
as famílias, em geral, não dispõem de recursos nem dos conhecimentos necessários
a uma formação capaz de estimular, desde cedo, o desenvolvimento da criança nos
múltiplos aspectos” (SAVIANE, 2012, p. 67).
Esse aspecto foi revelado nas narrativas das professoras colaboradoras:
“Os meninos daqui às vezes chegam ao grupo 4 e não sabe nem
manusear um livro, então nossa preocupação da alfabetização e do
letramento, para alfabetização funcionar, ser algo funcional na vida
do sujeito, a leitura e a escrita, ela precisa vim acompanhada do
letramento e aqui a gente tem dificuldade nisso. Os meninos não
vivem essa preocupação fora daqui, que a gente tem com nossos
filhos, o gosto pela leitura, de incentivar a leitura” [...] (Prof.ª Ione).
“A parte mais importante da educação infantil é a criança perceber
qual o papel da escola para vida dela. A interação com as outras
crianças; criar essa rotina do que é uma escola, saber “o que eu tô
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fazendo aqui?”, dentro do nível de cada uma, para poder sentir
crescer essa importância, porque a própria criança não tem. A família
não conhece a importância de levar seu filho a escola no segmento
da educação infantil. Alguns dizem, “vou levar a criança só para
brincar?” Não sabem da importância que o lúdico está
desempenhando para uma criança na fase de alfabetizar. (Prof.ª
Maria)

Fica evidenciada a preocupação com a função social da leitura e escrita,
assim como a importância de se construir na criança o significado do papel da
escola, para que faça sentido para a vida. E essa é uma preocupação recorrente em
suas falas por sentirem a responsabilidade de dar acesso e possibilitar que as
crianças vivam as experiências e aprendizados que o meio cultural e familiar do qual
participam, em sua maioria, não possibilita. Sendo assim, não há como abrir mão de
um ambiente alfabetizador; de se ter práticas alfabetizadoras, ou, “fazer coisas da
alfabetização”, pois revelam ser este um dos maiores desafios da realidade escolar.
Nas discussões em torno do ensino fundamental provocar a educação infantil
a “serví-lo”, encontro nas elaborações de Mello (2009) elementos significativos com
implicações de mudança: vivenciarmos um movimento contrário em que, o que é da
educação infantil “contamine” o ensino fundamental. Embasada nos estudos
desenvolvidos por Vygotsky, a autora argumenta o quanto as atividades
classificadas como menos importantes como as representações simbólicas do fazde-conta e do desenho livre, bem como a pintura, a construção e a própria fala são
práticas não mecânicas e se constitui em “etapa anterior e uma forma de linguagem
que leva à linguagem escrita” (MELLO, 2009, p. 25).

Ressalta com isso não a

exclusão da linguagem escrita, mas que esta seja concebida como mais uma
linguagem de expressão da criança. “O fato é que essas linguagens não podem
estar separadas, nem entre si e nem separadas de experiências significativas que
tragam conteúdo à expressão das crianças nas diferentes linguagens” (Idem, p. 32).
A importância dada às vivências e aprendizagens constituintes da educação
infantil e sua direta influência no ensino fundamental foi aguçada pelas professoras
que, pelas experiências profissionais e de vida, percebem a diferença no cotidiano
das crianças que viveram o movimento da educação infantil, para aquelas que não
tiveram a oportunidade de vivê-las.
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“A criança que chega que passou pela educação infantil, é diferente
da que chega no 1º ano e que nunca estudou. As habilidades que
você tem que trabalhar com ela, o que você tem que mobilizar nela,
na criança que não passou pela educação infantil é bem diferente
daquela que fez, que já passou por todo um trabalho de coordenação
motora, raciocínio lógico, conhecimento de cores, várias outras
coisas de estímulo a percepção visual, auditiva, tudo isso é feito na
educação infantil, ela já passou por esse processo, então ela chega
ali meio que, os canais estão abertos. A criança que não passou por
isso não é que chegue totalmente fechada, mas não é igual a uma
criança que passou pela educação infantil. É onde começa tudo”.
(Prof.ª Ione)
“Eu vejo que é o momento mais importante para a criança. A gente
não repara, mas quando ele está no 3º ano é muito reflexo do que
ele fez, do trabalho realizado na educação infantil. Em termos gerais,
eu fico observando, o manuseio de materiais, jogos, no pegar do
lápis. A gente não dá importância, “que nada esse menino brinca na
rua”, mas tem sim uma influência muito forte. A compreensão de
espaço, quando ele vai pro caderno pautado, a questão da margem,
do pular uma linha, isso tudo a gente trabalha lá na educação infantil,
a gente não percebe, mas como eu atuei, eu sei que isso influencia.
Menino da educação infantil que não tenha trabalhado oralidade, que
não desenvolve aqueles jogos teatrais que a gente faz, dele se vestir
de um personagem, aquela brincadeira de faz de conta, quando a
criança vai pro 1º ano, 2° ano, 3° ano, se ela não tiver isso, poxa é
muito difícil. Tem uns alunos que apesar de serem tímidos sabem se
posicionar, e tem uns alunos que são extrovertidos, conversam, mas
não sabe recitar um poema lá na frente. Eu vejo a diferença, eu
percebo isso claramente em minha sala, aqueles que vieram direto
pro 1º ano e que precisam conhecer a dinâmica da escola, de
habilidades que não foram trabalhadas na educação infantil,
oralidade, coordenação motora, expressão e acabam tendo algumas
dificuldades” (Prof.ª Luíza).

Com efeito, a ausência de vivências que articulem as linguagens, do exercício
da livre expressão, e a insistência em práticas mecânicas de escrita, leva a que
tanto na escola de educação infantil não se tenha um trabalho educativo que forme
as bases para o aprendizado complexo da escrita, assim também o é na escola
fundamental, que “sem ter o que dizer”, devido às impossibilidades de expressões
vivenciadas, impede que estas bases se formem na escola fundamental, “com isso,
vai acumulando uma história de fracasso e de cansaço em relação à escola que
condiciona sua expectativa e sua relação futura com a escola” (MELLO, 2009, p.
27).
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Tendo essa consideração em vista, a Prof.ª Morena defende a necessidade
da articulação entre os segmentos, quando concebe que a alfabetização perpassa
os dois segmentos e que os elementos lúdicos da educação infantil deveriam estar
presente ainda no momento posterior que já carrega consigo maior formalidade.

“É um choque muito grande quando saem do lúdico da educação
infantil, que deve ser também, deve ter essas habilidades
desenvolvidas, mas não deixa de ter fantasia, de cantar, de brincar.
E aí a alfabetização como o nome já tá dizendo, o compromisso de
alfabetizar, já começa pelo móvel da sala que é diferente, a
responsabilidade de margem de caderno, cabeçalho, então eu acho
que é um susto muito grande para eles. Mas eu acho que deveria
trazer ainda essa ludicidade, sem perder a seriedade da
alfabetização mesmo”. (Prof.ª Morena)

Fica compreendido, assim, pelos excertos que as estratégias implementadas
pelas professoras em torno do trabalho com as diversas linguagens já fazem parte
do processo de alfabetização, na perspectiva cunhada aqui, e de que essa
concepção permite que trabalhem em prol da valorização da educação infantil e
busca de que o ensino fundamental seja contagiado por seus elementos e ganhe
leveza. Mesmo classificadas como alunas do Ensino Fundamental, continuam a ser
crianças, e o brincar e a ludicidade, permanecem sendo elementos importantes para
o seu desenvolvimento. Permitir a articulação do estudar/aprender ao brincar, permiti
a formalização dos conteúdos e faz com que as aprendizagens sejam mais
significativas, possibilitando às crianças a voltarem a confiar em si próprias.
É em presença de dados do Ministério da Educação (veiculados em 2010)
acerca do alto índice de reprovação de crianças de seis anos no ensino
fundamental, que apresentava como motivos para o fracasso – ausência de
experiência da criança na pré-escola ou o despreparo dos professores pré-escolares
– o que reforça a marca de que a pré-escola não cumpriu bem o preparo para o
ensino futuro, que Kramer problematiza: “o problema está na pré-escola ou no
ensino fundamental? Acentua-se a fragmentação da educação básica sem atentar
para as transições” (KRAMER 2011, p. 74, 75).
A temática da transição novamente se reporta a questão que vem sendo
discutida, o lugar do letramento e alfabetização nesses dois níveis de ensino, é o
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que mostra Neves et al (2011) ao fazerem o levantamento e análises de publicações
acerca desse tema, por identificar que a entrada das crianças no ensino
fundamental, tem sido marcada por um maior controle corporal e desenvolvimento
de atividades de caráter repetitivo. A pesquisa mostra como um grupo de crianças
vivenciou a passagem da educação infantil para o ensino fundamental, e revelou
que ao serem inseridas no ensino fundamental, se depararam com uma distância
significativa entre as experiências desenvolvidas na educação infantil e as práticas
educativas da nova escola. As pesquisadoras verificaram que as práticas educativas
em ambos os segmentos, apesar de se estruturarem em torno da brincadeira e do
letramento, se situavam diferentemente.
A escrita estava presente na sala de aula em diversos suportes e gêneros
textuais; diferentes participantes eram produtores ou destinatários de textos escritos;
o trabalho educativo enfatizava o brincar, em um ambiente com grande presença da
escrita; experimentavam atividades exploratórias da escrita sem demanda explícita
da professora; a participação ativa era incentivada. Na mudança de escola,
identificaram menor autonomia; cadeiras individuais; brincadeiras permitidas na hora
do recreio; maior tempo na sala de aula; a realização das atividades seguia uma
lógica individual de apropriação do conhecimento. Ademais, que a professora da
turma havia sido definida somente em reunião anterior ao início das aulas, a qual
retornava à sala de aula após quatro anos na direção da escola, ou seja, o processo
de (re)adaptação seria vivenciado não só pelas crianças, mas pela professora
também. “Atuar nas transições pode contribuir para criar nas escolas de educação
infantil e ensino fundamental espaços para a prosa do dia a dia, onde as narrativas
tecidas favoreçam os nexos, os sentidos, as mudanças institucionais e pessoais”
(KRAMER, 2011, p. 82).
Kramer (2006) defende a superação da oposição da educação infantil e do
ensino fundamental, propondo que seja considerada a articulação entre experiência
e cultura, uma vez que o público, constituído por crianças se encontra nos dois
segmentos. “Considerar as crianças brasileiras de 0 a 6 anos como crianças e não
só alunos implica ver o pedagógico na sua dimensão cultural, como conhecimento,
arte e vida, e não só como algo instrucional, que objetiva ensinar coisas” (Idem, p.
809).
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Conforme pode ser visto, expressivos autores têm refletido e realizado
estudos em torno das questões aqui abordadas, sejam elas: letramento (e/ou
alfabetização); a transição da educação infantil para o ensino fundamental;
educação infantil e educação escolar, entre outras. Fiz a opção, como já dito, de
trazê-las por enunciarem premências do cotidiano das professoras que estão
imersas nesses segmentos.
Ao me encontrar com essas discussões elaboro que não há equívoco na
professora da educação infantil se sentir alfabetizadora, ainda que existam
argumentos contrários. Discuti até aqui uma perspectiva não redutora da
alfabetização, e autores autorizados demonstram concepções que sustentam
perspectivas contrárias a essa redução, bem como ser este um processo que ocorre
durante toda a vida do sujeito. Quem realmente define a identidade do ser professor
(a), senão quem mesmo assume a direção dessa construção. Não estariam as
professoras autorizadas a definir em qual classificação se incluir, caso assim sintamse movidas, ou a criar outras classificações a partir de suas histórias de vidaprofissão, do conhecimento de si, de suas maneiras de estar na vida e na profissão?
Saber da existência, ainda hoje, de práticas que negam às crianças outras
possibilidades de expressão; do caráter assistencialista e compensatório da
educação oferecida; ver que nosso país está mais voltado para uma política de
avaliação que para uma política de formação, que culpabiliza professores e crianças
pelos insucessos; participar de uma sociedade cujo não saber ler e escrever ainda é
sinônimo de exclusão, possibilitam compreender as motivações dos argumentos
contrários a escolarização, todavia também concebo que a questão fulcral, já
apresentada em minhas elaborações, e abordada pelos autores e documentos
oficiais, é a formação; são as práticas de mediação; é a ação pedagógica; a
qualidade da educação que é oferecida às crianças, em todos os níveis, ramos e
graus de ensino.
Quando acentua a necessidade de que os currículos das universidades sejam
revistos, falam de repensar a formação dos profissionais, e conforme Barroso
(2004), já citado em discussão anterior, a mudança necessita passar pelos espaços
de formação e pelos espaços de prática na mesma medida. Que a formação inicial
e continuada destaque a importância do conhecimento de si para que concepções
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possam ser (re)construídas e diferentes ações sejam formuladas. Portanto, para
além da contradição, proponho o diálogo polifônico, em que os discursos se
complementem em prol da qualidade da educação e contra a precarização do
trabalho pedagógico, conforme acentua Saviani (2012), no prefácio do livro
“educação infantil versus educação escolar”, assim como, a favor da (re)construção
do sentimento de pertença ao segmento docente, fragilizado e atacado pelas
diversas demandas sociais. Faço minha uma das provocações de Faria (2012) ao
augurar que os elementos trazidos aqui possam provocar concordâncias e
discordâncias, consentindo que o assunto continue em pauta num esforço de
estabelecer diálogos e entrecruzamentos.
É preciso sublinhar que essas questões estão imbricadas e insere a docência
nas discussões do campo da profissionalização, estando ela situada ainda no âmbito
de uma profissão que engatinha com vistas a uma efetiva profissionalização.
Clareza sobre essa questão pode ser encontrada em Nóvoa (1991), que evidencia
historicamente como a profissão docente se constituiu diante da demonstração de
que a responsabilidade de educar as crianças e adolescentes passou primeiro pelas
“mãos” das famílias e comunidades, depois pela igreja e então para o Estado.
Somente na medida em que se instaurou a escola, como espaço de ensino é
que surge a necessidade de “profissionais” para nela atuar. De um trabalho
enquanto doação, por ser resultado de uma “vocação”, o ensino passa a receber a
chancela do Estado e os professores passam a receber salário pelo trabalho, o que,
consequentemente, modifica a natureza do trabalho ofertado. Só em meados do
século XIX, quando as escolas normais são instituídas é que passa a ser oferecida
formação para se tornar professor, contudo, somente àqueles classificados como
pessoas de bom caráter, idôneas e de valores, poderiam se tornar professores.
Tais evidências revelam que a docência não é uma profissão que nasce no
seio da categoria docente, como outras profissões liberais que vivenciaram
ativamente um movimento endógeno, mas sendo reflexo de um movimento
exógeno, é marcada pelas ambiguidades que conhecemos e vivenciamos.
Ambiguidades estas consideradas por Charlot (2008) como contradições: os
professores são profissionais da contradição que se deparam com tarefas
complexas e necessitam conviver, nem sempre harmonicamente, entre os modelos
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do passado e os modelos mais inovadores e críticos da contemporaneidade,
presentes no cotidiano da escola. Tensões e contradições que são reflexo das
próprias contradições sociais.
A discussão em torno da profissionalização foi trazida de maneira mais
marcada por Leandra em toda a sua narrativa, e o faz associada a duas
perspectivas. Uma ligada à questão da afetividade e a outra à relação que se
estabelece entre colegas de trabalho. Em relação à primeira, afirma:
“Não gosto de dizer isso, mas acho que não sou professora – não
com o toque de pieguice que a modernidade impôs. Eu não me sinto
professora, eu sou profissional sabe, eu procuro ser profissional. [...]
O professor profissional ele tem consciência de que em primeiro
lugar ele está ali para ajudar a formar, para ensinar. Educar é
consequência. Que a parte do educar do professor eu vejo, é mais
social, é o aluno na sociedade. Porque a partir do momento que você
ensina seu aluno a conviver com o outro, a respeitar as regras e a
questioná-las também, você está educando. Eu tenho consciência de
que eu não sou obrigada (fala com ênfase) a amar os meus alunos,
eu tenho responsabilidade como profissional de amar o que eu faço.
Se eu não conseguir amar, pelo menos buscar gostar e procurar
fazer bem. Eu tenho a obrigação, a responsabilidade e tenho que ter
a consciência que eu tenho que ensinar, fazer o meu papel direito.
Eu não tenho que estar levando balinha para sala, para enrolar
menino não! Ai quem olha diz, Leandra é dura! O ano passado com
aquela turma eu suei sangue, mas esse ano está todo mundo em
minha porta e a professora desse ano diz, eles te amam, mas, só
quem percebe isso é quem tem o olhar sensível”.

Apesar de, em outros momentos de sua narrativa, reafirmar o amor por seus
alunos, fala de sua orientação para que as famílias dos mesmos não interfiram na
relação de intimidade que com eles estabelece, demarca o lugar de profissional
diante dos equívocos que se tem em relação ao sentimento de afeto e o trabalho
com crianças. Demarca as dimensões de ensino enquanto diretamente ligada ao
trabalho do professor e a dimensão do educar, enquanto aquela que contribui para a
vida em sociedade. Isso surge ao se reportar a suas experiências profissionais no
ensino fundamental e na educação infantil, um dos momentos em que esteve em
desvio de função por ter sido contratada para uma função administrativa, mas por
ser formada em Pedagogia ter ocupado o lugar de docente. A relação entre educar e
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cuidar ficou latente para ela, por ter adentrado uma realidade de creche com
perspectiva compensatória.
Essa é uma discussão que reporta a pensar nos aspectos que influenciam e
nutrem às identidades profissionais daqueles que atuam na educação infantil, bem
como à abordagem sobre a transição da educação infantil para o ensino
fundamental, visto que recoloca a importância das dimensões do educar e do cuidar
transversalizarem todos os níveis de ensino. Essa é uma ressalva presente também
no texto do Parecer (CNE/CEB n. 20/2009), o que deixa claro não ser uma relação
restrita às práticas das professoras da educação infantil ainda consideradas como
“tias” em algumas instituições, concepção que nutre o imaginário de famílias, e
revela um posicionamento encharcado de ideologia, tendo em vista que:

A ideologia do poder não apenas opaciza a realidade, mas também nos
torna míopes, para não ver claramente a realidade. [...] Ensinar é profissão
que envolve certa tarefa, certa militância, certa especificidade no seu
cumprimento enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. Ser
professora implica assumir uma profissão, enquanto não se é tia por
profissão. [...] Aceitar a identificação da figura da professora com a da tia,
significa, retirar algo fundamental à professora: sua responsabilidade
profissional de que faz parte a exigência política por sua formação
permanente. [...] A recusa, de um lado, se deve a evitar uma compreensão
distorcida da tarefa profissional da professora, de outro, desocultar a
sombra ideológica (FREIRE, 1994, p. 11).

É na tentativa de exercer esse desocultamento que situo a narrativa de
Leandra, ao passo que apresento outro excerto que aponta para ausência da
valorização da docência e para a presença do individualismo presente no cotidiano,
entre colegas que dividem a mesma tarefa e enfrentam os mesmos desafios.

“Eu não admitia estar fazendo papel de professora em um lugar que
eu não ganhava como professora, porque eu acho que você não tem
que abrir mão, você tem um preparo profissional, você não vê isso
em profissão nenhuma, um advogado não dá um conselho sem
cobrar, porque professor tem que fazer papel de professor sem
cobrar, perde o valor gente, e isso está sendo perpetuado, por mais
luta que tenha entendeu, por mais luta que tenha na classe, que eu
nem considero uma classe. Uma classe tem que todos se unir, então
era isso que me doía”.
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“O colega não reconhece, poxa você fez um bom trabalho fulano está
bem, não, talvez eu lute para não sentir falta disso, mas eu sinto
sabe, eu sinto falta disso porque eu reconheço no colega entendeu.
Então eu acho que isso não precisa ser todo dia não, uma vez ou
outra, não faz mal pra ninguém não, acho que falta muito no
professor sabe”.

Ainda que estivesse mobilizada diante da marca de “dureza” impressa nela
por algumas colegas, sua denúncia é pertinente principalmente por ser seu estado
emocional o que a leva à sensibilidade para as questões que aborda: desunião,
ausência de reconhecimento entre os pares.
A profissionalização se dá na coletividade, fator contrário ao isolamento que
fragiliza a categoria. Não há como fortalecer os professores, tampouco a escola, se
forem vistos, compreenderem-se individualmente e se acomodarem no isoladamente
de seus guetos.
[...] O trabalho do professor é cada vez mais coletivo, tendo em vista que as
aprendizagens resultam não da intervenção de um único docente, mas de
um grupo de docentes que, de forma diacrônica ou sincrônica, trabalham
com e sobre os mesmos alunos [...] Essa é uma tendência contemporânea
que contribui para redefinir o coletivo docente sobre uma base orgânica, e
não simplesmente mecânica, e tem implicações não somente em termos de
sua identidade, mas também sobre os processos de formação inicial e
permanente dos professores (FANFANI, 2009, p. 41).

Emerge dessa reflexão o desafio reiterado aqui de se (re)pensar o processo
de formação de professores em que a superação dos limites impostos nas práticas
pedagógicas, ajude-os a pensar sobre o trabalho que desenvolvem e a encontrar
soluções para seus desafios cotidianos no seio do seu fazer docente, pois dele
emerge o conhecimento da experiência que precisa ser valorizado e que dá sentido
ao próprio fazer. Para Nóvoa (1991), uma formação continuada entre a pessoaprofessor e a organização-escola são eixos estratégicos de uma formação que pode
contribuir para a mudança desejada e redefinição da profissão docente.
Um processo formativo que desenvolve o pensamento crítico, que promove o
conhecimento de si e de vivências tão significativas de exercício da autonomia, de
práticas emancipadoras, que os coloca no lugar que lhes pertence de intelectuais
transformadores, e ao transformarem-se, transformam seus espaços, suas relações
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e acirra a necessidade de que essas experiências de si norteiem também a
formação que venham a promover aos seus educandos.
É no âmbito de toda essa problemática, de todos os fios aqui entrelaçados,
sendo a metodologia das Histórias de Vida um caminho que comporta a
complexidade de uma Vida, em prol da compreensão das dimensões formativas
subjacentes a ela, e a alfabetização, um processo de muitas facetas, complexidade
e multidimensionalidade (PÉREZ, 2008), que a investigação com as professoras
alfabetizadoras sobre suas histórias é o espaço onde se insere a pesquisa, cujo
problema é assim colocado: Como as professoras se tornaram alfabetizadoras?
Como construíram seu saber/fazer?
Em suas reflexões Dominicé (2010), afirma que:
[...] a história de vida é outra maneira de considerar a educação. Já não se
trata de aproximar a educação da vida, como nas perspectivas da educação
nova ou da pedagogia ativa, mas de considerar a vida como o espaço de
formação. A história de vida passa pela família. É marcada pela escola.
Orienta-se para uma formação profissional, e em consequência beneficia de
tempos de formação contínua. A educação é assim feita de momentos que
só adquirem o seu sentido na história de uma vida (p. 199). (DOMINICÉ,
2010, p.199)

A compreensão de suas histórias de vida revelam aspectos, pessoas, marcas
que contribuíram para que fizessem a escolha pela docência e de como nutriram a
identidade alfabetizadora. A partir da revisão de concepções que as responsabilizam
por fracassos/sucessos, se conscientizam de quão significativo é que conheçam
seus próprios percursos formativos e potencializem suas itinerâncias.
O próximo capítulo delineia a pesquisa dentro da metodologia das Histórias
de Vida, sua ancoragem epistemológica e explicita os caminhos percorridos, com
suas dores e delícias, na investigação das Histórias de Vida dessas mulheresprofessoras.
.
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II.

NARRAR PERCURSOS,
TRILHAR CAMINHOS

Compreendo que a dimensão interativa e dialógica, muito
fortemente utilizada na abordagem biográfica, possibilita
apreender as memórias e histórias de formação no sentido da
investigação/formação tanto para o pesquisador, quanto para
os sujeitos envolvidos e implicados com o projeto de formação.
(SOUZA, 2006, p. 4)
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O interesse crescente nos últimos anos pelo debate sobre o método
biográfico, segundo Ferrarotti (2010), “se situa numa encruzilhada da investigação
teórica e metodológica das ciências do homem” (p. 36), responde a uma dupla
exigência: a de renovação metodológica e a necessidade emergida dos sujeitos de
compreenderem a sua própria vida em relação à vida da sociedade da qual
participam e os problemas que dela emergem.
Ainda que as elaborações do autor tenham sido impulsionadas pela
necessidade de promover novas reflexões ao uso sociológico da biografia, sendo a
educação perpassada pela influência também dos estudos sociológicos, suas
construções são pertinentes para pensarmos a relação do indivíduo com a
sociedade.
O indivíduo não é epifenômeno do social. Em relação às estruturas e à
história de uma sociedade, coloca-se como um polo ativo, impõe-se como
uma práxis sintética. Mais do que refletir o social, apropria-se dele,
mediatiza-o, filtra-o e volta a traduzi-lo, projetando-se numa outra dimensão,
que é a dimensão psicológica da sua subjetividade (FERRAROTTI, 2010, p.
44).

Assim, o indivíduo age ativamente na sociedade, é por ela influenciado e
afetado, todavia não perde sua capacidade de realizar ressignificações singulares,
não redutíveis, a partir dessa relação, já que não se constitui enquanto objeto
passivo na relação com o mundo, vítima dos determinismos sociais.
Essa compreensão está em consonância com o modo de fazer de uma
ciência emergente, conforme discutida por Santos (1995), que rompe com a suposta
neutralidade dos procedimentos investigativos, e autoriza e valida que modalidades
diferentes de conhecimento interajam e possam viver, sem reduções, a diversidade
e a singularidade que emerge de cada construção/contexto/complexidade em que é
produzido, abrindo espaço para uma epistemologia que admite a coexistência das
racionalidades.
Portanto, é nesse espaço aberto ao entrecruzamento de formas outras de
conhecimento que proponho a metodologia das Histórias de Vida como caminho
para realização do trabalho aqui exposto. De cunho qualitativo, a pesquisa tem como
problema de investigação: como as professoras se tornaram alfabetizadoras? Como
construíram seu saber/fazer? Seu objetivo é o de apreender como as histórias de
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vida de professoras alfabetizadoras revelam a escolha pela docência e como o
conhecimento de si pode contribuir para sua formação pessoal/profissional.
Buscas em torno do objetivo construído para essa pesquisa foram acentuadas
após a realização de uma pesquisa13 no banco de teses e dissertações da CAPES,
na tentativa de encontrar investigações que se articulassem com a que apresento e
com elas dialogar. Utilizei como descritores14 Professoras Alfabetizadoras,
Professores

Alfabetizadores,

Formação

de

Alfabetizadoras,

Formação

de

Alfabetizadores, Memórias de professores, Memoriais de formação, Histórias de vida
de professores (as) e Autobiografias de professores, foi preponderante nos trabalhos
o interesse pela dimensão da prática nas investigações com as professoras
alfabetizadoras.
Foi possível identificar, acerca desse grupo de professoras, a ausência de
pesquisas realizadas na cidade de Salvador-Bahia, lócus de minha pesquisa. Sendo
assim, pretendo que a indubitável potência da metodologia e o fértil terreno de sua
discussão ocupem os contextos de emergência da formação docente e que, as
histórias de vida dessas professoras sejam reconhecidas como espaços de vida e
formação.
Diante da ressalva feita por Dominicé (2010), de que os autores que utilizam a
abordagem biográfica sentem a necessidade de se justificar diante dos modelos que
dominam a investigação em ciências sociais, ressalto que a opção metodológica
abarca em si as dimensões teóricas, metodológicas e epistemológicas, pois se
13

A pesquisa na Biblioteca Virtual de Teses e Dissertações da CAPES foi realizada, compreendendo
o período de 2006 a 2010 e destaco os seguintes trabalhos por ano, a saber: 2006: Margaret Ferreira
do Vale de Souza – A fábrica de professores e a padronização do conhecimento; 2007: Luciene
Cerdas Vieira - As práticas das professoras alfabetizadoras como objeto de investigação: teses e
dissertações dos programas de pós-graduação em educação do Estado de São Paulo (1980-2005);
2008: Fabrícia Barêa Gomes – A formação do formador: sujeitos formadores a sujeitos em formação;
Viviane do Rocio Barbosa – Estudo comparativo entre as concepções teóricas e a prática pedagógica
de professores alfabetizadores; Elianeth Dias Kanthack Hernandes – Formação de professores
alfabetizadores: os efeitos do programa Letra e Vida em escolas da região de Assis; Jussara
Cassiano Nascimento - Professoras alfabetizadoras: as narrativas (auto)biográficas entrelaçando fios
da formação; 2009: Daniela Silva – Práticas de professoras alfabetizadoras; Luci de Lima Andrade
Aquino – O trabalho docente para além do ensino: o uso do tempo destinado ao preparo de aula por
professoras alfabetizadoras de Escola Estadual de Ciclo I do Ensino Fundamental; Tatiane Batista
Macedo – História de formação de alfabetizadoras: a disciplina didática da linguagem no magistério 1971 a 1985; Fragmentos de construção da identidade docente: um estudo dos memoriais de
formação de alunas do PROESF; 2010: Tanija Mara de Souza Maria Teixeira – PROFA: olhares de
professores alfabetizadores.
14
O resultado conseguido com os descritores se encontra ao final do trabalho nos apêndices
(Apêndice I).
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insere no movimento que traz o debate epistemológico sobre “o papel da
subjetividade na elaboração do conhecimento”, aspecto de difícil aceitação aos
modelos empírico-analíticos (2010, p.145), e, contudo, é uma opção que garante o
rigor e a flexibilidade necessários a uma pesquisa acadêmica.
O rigor da pesquisa qualitativa diz respeito à qualidade de rigor do
pesquisador e nada tem a ver com uma exteriorização metodológica de
passos e regras de como conduzir uma investigação científica consistente.
É preciso lembrar, então, como estamos contaminados de um falso rigor
que mal sabe avaliar os efeitos nefastos de sua atuação acadêmica e
social. [...] É estupidez pensar que o rigor seja um procedimento exclusivo
dos filósofos lógicos e dos cientistas matemáticos e geômetras. O rigor, a
rigor, é um comportamento atitudinal de quem faz qualquer coisa com arte.
[...] Afinal a qualidade é algo próprio de quem sente, percebe, julga,
conceitua, afeta e é afetado por aquilo que percebe (GALEFFI, 2009, p. 446).

Para os que defendem a impossibilidade da existência de uma ciência do
subjetivo, dizemos que a proposição Aristotélica de que só pode haver ciência do
geral, foi em muito superada. “A ultrapassagem do quadro lógico-formal e do modelo
mecanicista

que

caracterizam

a

epistemologia

científica

dominante”

é

a

especificidade do método biográfico (FERRAROTTI, 2010, p. 49). O aspecto
qualitativo da pesquisa não se refere à ação de qualificar simplesmente seu objeto,
mas por ser composta por outros pressupostos e superar as dicotomias clássicas:
sujeito/objeto; ciências humanas/ciências da natureza. Galeffi (2009) aconselha que
produzir pesquisa qualitativa só tem sentido se seus efeitos trouxerem modificações
para o meio onde ela acontece. Sendo assim, a minha busca é contribuir com a
construção de saberes para a potencialização e a reflexão acerca da formação de
sujeitos, “um saber relativo à sustentabilidade da existência humana em sua morada
planetária” (2009, p. 27).
Nessa busca, encontro acolhimento em referências teórico-metodológicasepistemológicas de Nóvoa (1991, 1992, 2010), Nóvoa e Finger (2010), Josso (1992,
2007,2010), Dominicé (2010), Goodson (1992), Pineau (2006), Souza (2006a, 2006,
2008a, 2008), Ferrarotti (2010), Delory-Momberger (2006, 2011), os quais
apresentam

reflexões

e

sínteses

sobre

a

importância

das

narrativas

(auto)biográficas e do alcance permitido por essa investigação no domínio da
formação.
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A importância dos métodos (auto)biográficos e das histórias de vida ganha
destaque numa lógica de se repensar a formação dos adultos. Nóvoa (2010)
apresenta uma reflexão fundante que contribui para a compreensão da lacuna
existente nesse segmento formativo. Ressalta que o modelo escolar das sociedades
ocidentais dos finais do século XVIII, embora tenha sofrido transformações,
continuou a influenciar os modelos atuais, sobretudo no tocante à dicotomia entre o
tempo de formação e o tempo da ação.
Dessa separação, outra ganhou terreno, a separação entre os espaços de
formação e ação, que trazem em seu corpo lógicas distintas: as “situações de
formação” são pensadas e organizadas em torno dos conteúdos e das disciplinas a
serem ensinadas, e as “situações de trabalho” são regidas pelos projetos a serem
realizados e pelas questões concretas a serem resolvidas. Procederia daí, então, a
reiterada dicotomia teoria/prática, presença constante na formação de professores?
Essa herança fundamenta a perspectiva de formação racionalista técnica que se
apresenta sob a forma de saberes específicos, exteriores ao sujeito e formam o
profissional especialista, que não é, e tampouco se sente responsabilizado por seu
processo de formação.
A partir dessa elaboração, fica evidente que a formação tem alicerce na
perspectiva de “progresso e desenvolvimento”, como se fosse possível viver um
tempo para consolidar os saberes necessários à futura atuação docente, para
depois, então, viver o tempo de consolidar o espaço da prática. É esse pensamento
(de)formativo que impede ao sujeito “pensar-se na ação”.
Ora, é evidente que o adulto tem que construir a sua própria formação com
base num balanço da vida (perspectiva retrospectiva) e não apenas numa
ótica de desenvolvimento futuro. Desse modo, o conceito de reflexividade
crítica deve assumir um papel de primeiro plano no domínio da formação de
adultos (NÓVOA, 2010, p. 166).

A questão fulcral que se coloca é a necessidade de outra perspectiva de
formação, que mobilize outros tipos de saberes críticos, reflexivos, históricos,
capazes de implicar as pessoas e tornar esse movimento formador e emancipador
para a pessoa e para a sociedade. Finger (2010) propõe que a Pedagogia se faça
uma indagação que deveria ser sua primeira preocupação, acerca dos saberes que
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a deveriam constituir, no que se refere a (re)elaboração de seus projetos de
formação.
É uma indagação de cunho mais político que epistemológico, por ser uma
área do conhecimento capaz de atuar diretamente na formação dos sujeitos, com
vistas a uma atuação crítica e cidadã, “é essa a tensão que vivemos, no movimento
contraditório entre o desejo por uma formação emancipadora e a necessidade e/ou
interesse colocada pela sociedade por uma formação técnica” (2010, p. 125).
Ainda que seja um movimento contraditório, é incontestável que não
aceitemos menos de uma formação, senão que aconteça na existência de um ser
social que transforma em experiências significativas a sua vida e a vida daqueles
com os quais se relaciona em prol de uma auto/hetero/transformação mútua e
contínua. Tendo em vista o objeto, o problema e os objetivos da pesquisa aqui
apresentada, estou certa de que a opção teórico-metodológica e seus pressupostos
epistemológicos e ontológicos contribuem nessa direção.

2.1 Uma corrente de investigação-formação

As pesquisas com Histórias de vida tem tradição ligada aos estudos da
Escola de Chicago (durante o século XX), e “provém de uma herança intelectual
pluridisciplinar que lhe dá uma legitimidade e uma fonte multiforme de inspiração”
(DOMINICÉ, 2010, p. 145). Integra o movimento que repensa as questões da
formação e prioriza o papel do sujeito na sua formação, o que quer dizer que a
própria pessoa se forma mediante a apropriação de seu percurso de vida, ou do
percurso de sua vida escolar. Admite-se, por isso, a existência de uma nova
epistemologia da formação (NÓVOA, 1992), na qual a fecundidade está na
elucidação de que “a maneira como cada um de nós ensina está diretamente
dependente daquilo que somos como pessoa quando exercemos o ensino” (Idem,
Ibidem, p. 15). Ressalta-se, então, a necessidade que a formação faça mais pelo
conhecimento de si do professor, que pela disciplina que ele ensina.
Dominicé (2010) afirma ter sido o estudo aprofundado de Pineau (1980),
sobre a utilização da biografia nas diferentes ciências humanas, que introduziu a
abordagem biográfica no domínio das ciências da educação. O autor tem como foco
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de investigação a perspectiva da Educação Permanente, a autoformação,
“entendida como processo de apropriação de cada um do seu próprio poder de
formação”. Existe ainda, a Biografia Educativa, perspectiva em torno da qual
Dominicé faz suas elaborações, que resguarda o respeito ao contexto da Educação
dos Adultos, e permite enumerar a série de processos específicos que marcam o
domínio da formação.
Nesse sentido, as teorizações sobre a epistemologia da prática e a
fenomenologia da existência marcam a contemporaneidade, enquanto perspectivas
de formação, calcadas sobre a construção da profissão docente no, sobre e com o
terreno profissional. A epistemologia da prática investiga o conjunto de saberes
utilizados pelos professores em sua prática profissional, sejam eles específicos,
pessoais, não sistematizados e reconhece essa prática como produtora de saberes.
Tardif (2002, p. 65), ao discutir sobre os saberes docentes, afirma que existe
um “pluralismo epistemológico” em relação à construção dos saberes dos
professores “provenientes da história de vida individual, da sociedade, da instituição
escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de formação”. Sendo assim, as
concepções que constroem sobre sua prática são alimentadas “de sua realidade
cotidiana e biográfica e de suas necessidades, recursos e limitações”. Portanto, a
prática docente é construída no fazer cotidiano, no conhecimento de suas
especificidades e, no seio da práxis, saberes são mobilizados e (re)construídos.
Tendo em vista o grande número de pesquisas que investigaram/investigam a
prática docente, esta é a dimensão que absorve maior parcela das reflexões
educativas, tendo como justificativa que é nesse contexto onde surgem os
problemas que necessitam de intervenção, preterindo assim os aspectos
relacionados à pessoa do professor.
É assim que, aliada a epistemologia da prática, temos as teorizações em
torno da fenomenologia da existência, onde se encontra a tendência ligada às
autonarrativas ou escritas (auto)biográficas, que dá destaque a pessoa do professor,
em todas as dimensões que o constitui e como se entrelaçam em sua própria
formação:
Os caminhos trilhados desde o início do século XX e os embates travados
em diferentes campos do conhecimento têm permitido melhor compreender
e reafirmar a abordagem biográfica e a utilização da narrativa (auto)
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biográfica como opção metodológica para a formação de professores, visto
que a mesma possibilita inicialmente um movimento de investigação sobre o
processo de formação e, por outro lado, possibilita, a partir das narrativas
(auto) biográficas, entender os sentimentos e representações dos atores
sociais no seu processo de formação e autoformação (SOUZA, 2006, p. 10).

É preciso sublinhar que as várias terminologias utilizadas até aqui (biografia,
método autobiográfico, abordagem biográfica, método biográfico, abordagem
(auto)biográfica, histórias de vida, biografia educativa), diz respeito a “polifonia de
aportes teóricos”, encontrados durante as leituras. Os campos disciplinares mais
citados como referência de filiação aos trabalhos desenvolvidos são a Sociologia, a
História, a Antropologia, a Psicologia e a Filosofia – as Ciências Humanas, sendo a
polifonia, “a marca teórico-metodológica das pesquisas e práticas que articulam
história de vida e formação” (BRAGANÇA, 2008, p. 67).
As diferentes nomenclaturas, e termos utilizados se ligam as especificações
dos objetos de investigação de cada teórico/autor e suas buscas pelas
singularidades que não negam participarem de um mesmo movimento, numa
mesma corrente de pensamento centrada na abordagem biográfica (DOMINICÉ,
2010; JOSSO, 2010).

Nas áreas das ciências sociais as pesquisas com história de vida têm
utilizado terminologias diferentes e, embora considerem os aspectos
metodológicos e teóricos que as distinguem como constituintes da
abordagem biográfica que utiliza fontes orais, delimitam-se na perspectiva
da História Oral. Autobiografia, biografia, relato oral, depoimento oral,
história de vida, história oral de vida, história oral temática, relato oral de
vida e as narrativas de formação são modalidades tipificadas da expressão
polissêmica História Oral. Nas pesquisas na área de educação adota-se a
história de vida, mais especificamente, o método autobiográfico e as
narrativas de formação como movimento de investigação-formação.
(SOUZA, 2006a, p. 1-2).

Sendo assim, dentre as diferenciações terminológicas apontadas por Pineau;
Le Grand (2002) apud Pineau (2006): biografia, autobiografia, relato de vida e
história de vida, e tendo minha pesquisa situada na área de Educação, faço a opção
pela utilização de histórias de vida, tendo como motivação também a relevância
dada pela biografia educativa aos processos de formação, próprios de cada
narrativa da história de vida, sendo esta a própria história de formação de cada
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sujeito. “A formação de um adulto não pertence a ninguém senão a ele próprio. Não
se explica em referência a um modelo. A noção de processo tem, pois, a ver com a
especificidade de cada uma dessas histórias” (DOMINICÉ, 2010, p. 199).
Outra opção a ser demarcada, está relacionada aos modelos extraídos,
quando se toma como referência o posicionamento do pesquisador-formador em
relação ao sujeito social. Segundo Pineau (2006), os modelos podem ser: modelo
biográfico, o modelo autobiográfico e o modelo interativo ou dialógico. A escolha que
faço é pelo modelo dialógico tendo em vista que para este a relação entre o
pesquisador e os sujeitos sociais é de “co-construção de sentido”, sentido este que
“não é redutível à consciência dos autores nem à análise dos pesquisadores” (Idem,
2006, p. 341). Interativa e dialogicamente é possibilitado um espaço de reconstrução
das experiências, compreensão da própria prática e reflexão sobre seus percursos
formativos.
As histórias de vida em formação aparecem em fins dos anos 1970, num
contexto marcado por transformações econômicas e sociais, por questionamentos
políticos e ideológicos que modificaram a sociedade: a vivência de valores coletivos
deu lugar ao individualismo e cada um passou a ser responsabilizado por sua
atuação no mundo.
A corrente das histórias de vida em formação desenvolve-se então no
momento em que os indivíduos têm, cada vez mais, dificuldades de
encontrar seu lugar na história coletiva, quando eles são remetidos a si
mesmos para definirem suas próprias referências e fazerem sua própria
história (DELORY-MOMBERGER, 2011, p. 47).

O processo de formação pelas histórias de vida apresenta-se enquanto
movimento de reivindicação, reconhecendo os saberes subjetivos, não formais, e
adquiridos nas experiências e nas relações sociais. Pineau (2006) a considera como
método de investigação-ação, que estimula a autoformação e promove a tomada de
consciência individual e coletiva; coloca o sujeito da formação como ator e
investigador de seus processos e lhe atribui, assim, estatuto de produtor de saber e
não apenas de consumidor do que os outros produzem.
Ao ocupar o protagonismo na construção de conhecimentos de/sobre si, a
história de vida, narrada pelo sujeito, constitui-se como “uma mediação do
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conhecimento de si na sua existencialidade” e promove a reflexão e a reconstrução
de suas experiências (JOSSO, 2008). A autora utiliza a expressão “experiência
formadora” como conceito que implica uma articulação conscientemente elaborada
entre atividade, sensibilidade, afetividade e ideação.
A abordagem experiencial, conforme Josso (2008) institui inelutavelmente um
movimento de investigação-formação ao longo da vida, na formação de adultos e na
formação inicial e continuada de professores, o que permite a esses profissionais
saírem do isolamento, viverem as experiências que lhes passa, que lhes toca, “a
partir do momento que fazemos certo trabalho reflexivo sobre o que se passou e
sobre o que foi observado, refletido e sentido” (2008, p. 48). O que está em jogo na
formação, sob a perspectiva das histórias de vida, é que seja percebido pelos
formandos que suas narrativas carregam em si o conhecimento de uma
existencialidade singular, que tem sentido e se insere numa existencialidade plural, e
que os institui como sujeitos e dá acesso aos seus projetos/processos formativos.

2.2 Contexturas e Procedimentos: aproximações com o campo e as
colaboradoras

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola municipal da cidade do SalvadorBahia, situada no bairro de São Cristóvão. A escolha da escola foi feita a partir de
levantamento prévio pela lista disponibilizada no site da Secretaria Municipal da
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, atual Secretaria Municipal de Educação, da
Prefeitura Municipal do Salvador. A referida lista está dividida por segmento e por
bairro. Priorizei elencar escolas que tivessem os segmentos da Educação Infantil e
Ensino Fundamental I.
Em relação ao bairro de localização da escola, fiquei entre os pertencentes ao
subúrbio ferroviário e o bairro de São Cristóvão, tendo em vista as carências sociais
continuamente reveladas por colegas professoras que circulam por essas
comunidades.
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Assim, São Cristóvão foi o bairro15 escolhido pensando na viabilidade do
trabalho de campo, devido à proximidade ao meu bairro de residência, primeiro
Simões Filho depois Lauro de Freitas, tendo em vista a necessidade de considerar
os vários deslocamentos diários que necessito realizar através do transporte público.
Da lista geral selecionei 11 escolas, apresentadas como escolas situadas no
referido bairro. No primeiro contato busquei identificar quantas professoras a escola
teria com o perfil necessário à participação na pesquisa: conforme já foi dito,
professoras que atuassem nas séries iniciais do Ensino Fundamental, mas que
tivessem experiência também na Educação Infantil.
Algumas escolas da lista eram consideradas de difícil acesso, mais distantes
do centro do bairro, o que inviabilizou a visita e por esse motivo, o levantamento das
informações foi feito por telefone. Com duas outras a visita não foi possível, pois
uma iria entrar em reforma e o telefone da outra não atendia. Assim sendo, o contato
presencial só foi possível com seis escolas da lista.
No contato, a conversa foi realizada com a coordenadora e/ou diretora das
escolas e a partir das informações prévias fornecidas sobre as professoras, optei
pela escola São Cristóvão, onde identifiquei a presença do maior número de
professoras que atendiam aos critérios estabelecidos. Outro fator considerado na
escolha foi o fato de cinco das seis professoras possuírem 40 horas/aula na própria
escola, o que inicialmente passou a ideia de maior tranquilidade para a realização do
momento de investigação-formação coletivo.
Após essa definição, organizei junto à coordenadora da escola um horário no
dia da Atividade Complementar – AC para apresentar a proposta de investigação, na
tentativa de conquistar as professoras a participarem da pesquisa.
Apesar de acharem a proposta interessante, a disponibilidade para participar
só foi imediata por parte de uma das professoras. Enquanto algumas já revelavam
não estarem dentro dos critérios, as outras que atendiam ficaram receosas diante do
novo e pela dúvida de que, se o participar implicaria levar mais trabalho para casa.

15

Caracterização sobre o bairro de São Cristóvão é apresentada nos apêndices (Apêndice II), para
que seja alcançada maior compreensão sobre a realidade com a qual as professoras trabalham, tão
acentuada em suas narrativas.
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Necessitei, então, explicar que o que fosse produzido seria nos momentos de
encontro, o que, junto ao incentivo por parte da coordenadora, fez com que as
outras colaboradoras fossem se revelando, mas ainda com certo receio.
Mesmo com esse sentimento, consegui as seis colaboradoras de minha
pesquisa. Vale ressaltar que, a professora que logo se prontificou, era a única sem
experiência

como

docente

efetiva

na

Educação

Infantil,

tendo

somente

acompanhado uma professora durante alguns meses nesse segmento. Todavia, por
ter sido a primeira a demonstrar o desejo em participar e por sua larga experiência
nas séries iniciais do ensino fundamental, validei sua participação, flexibilizando os
critérios previamente estabelecidos.
Nesse primeiro contato consegui através de um questionário, algumas
informações para estabelecer o perfil sócio profissional das professoras (Apêndice
III), o qual passo a apresentar, articulado à apresentação das “MulheresProfessoras” (PÉREZ, 2003), com os pseudônimos que escolheram no primeiro
encontro do Ateliê Biográfico ocorrido após dois meses (sobre o qual falarei no
próximo tópico), ocasião na qual assinaram a Carta de Cessão.

2.2.1 As Mulheres-Professoras e seus perfis

O

segmento

de

atuação

escolhido

enquanto

recorte

da

pesquisa,

predominantemente ocupado por mulheres, por si só justificaria a questão do gênero
explícita na escrita desse trabalho.

Ainda que essa predominância não esteja

relacionada ao lugar de protagonismo social permitido à mulher, desejo poder
possibilitá-lo sendo a metodologia escolhida fecunda para atingir esse objetivo.
A história desses sujeitos, que são reais, corporificados, tem sexo e
pertencem a uma raça/etnia e a uma classe social, é uma história que
acaba por direcionar a sua forma específica de ser estar no mundo,
constituídas pelas maneiras de enfrentar os desafios, de aprender os
caminhos possíveis e descobrir os atalhos ocultos; essas maneiras são
peças dos quebra-cabeças de suas histórias de vida – no nosso caso, como
mulheres, ou como alunas que, seguramente, têm muitos traços em comum
com outras histórias de vida de outras mulheres, alunas ou professoras. Em
cada uma dessas histórias é preciso, mais uma vez, desvelar, tirar o véu de
sua protagonista para trazer à luz uma trajetória que começa na infância,
passa pela adolescência e juventude e chega à idade adulta, e onde
influências variadas tiveram e ainda têm lugar. Família e escola são os
espaços onde se educa e se constrói a mulher e, mais adiante, a
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professora. Essa meninas, que se tornaram moças e mulheres, muitas
delas esposas, mães e, finalmente professoras, passaram e ainda passam,
por muitas formas de acomodação e resistência diante das “experiências
estereotipadas de papéis sexuais. (BUENO et al, 1993, p. 313).

A escolha metodológica recoloca a professora no centro do debate e não tem
como

preocupação

principal

instrumentalizá-la

para

uma

melhor

prática.

Participantes de um segmento social que, continua a sofrer diferentes e por vezes,
sutis formas de exclusão e opressão, a opção por desvelar suas histórias de vida
tem o sentido de elevar a qualidade da formação: “o desafio de tomar a palavra
coloca às professoras o estado inédito de aprender/praticar a assunção de si por si
mesmas” (PERÉZ, 2003, p. 52). E mais, se as mulheres se veem muitas vezes como
apêndices masculinos, pela escrita e reflexões de suas vidas conseguem
transformar suas existências (SCHOLZE, 2006).
Divido aqui com o(a) leitor(a), a satisfação de conhecer quem são essas
mulheres, que já no Capítulo 1 desse trabalho tiveram o espaço aberto para que
suas vozes fossem ouvidas, a quem dedico músicas que me reportaram às histórias
que comigo compartilharam, autorizando-me a propaga-las por onde passar.
Ione – a responsabilidade assumida
[...] Cativou disse alguém, Laços fortes criou
Responsável tu és, Pelo que cativou.
(Cativar – Grupo Arte nascente)

O encanto da primeira professora, que se dedicava a aprendizagem de seus
alunos e aos quais dirigia muita atenção, foi o motivo que estimulou a escolha pelo
pseudônimo Ione, nome de sua “pró” da alfabetização: “os primeiros professores
marcam muito, professor de alfabetização marca muito, professora Ione marcou
muito”. Será que a real professora Ione tem noção da responsabilidade que assumiu
ao cativar a Ione aqui apresentada? Sem dúvidas, a marca da afetividade e
consciência no exercer de sua profissão, foi fundamental para que marcasse a vida
da garota de outrora, que agora lhe presta uma homenagem.
Garota que, ao se tornar Mulher e Professora, continuou a trilhar o caminho
da docência assumindo a responsabilidade diante daqueles que se agregam a sua
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própria história. Por isso a música que dedico a Ione, tem por inspiração a frase de
Saint-Exupéry, e o fato de tê-la associado durante a minha trajetória escolar, às
professoras especiais, que cativam e assumem a responsabilidade de alguém que
se torna importante nas vidas de outras pessoas.
Ione é mãe de um menino de dois anos, esposa, participa de grupo religioso e
professora com carga horária de trabalho de 40h semanais. Encontra-se na faixa
etária entre os 31 a 40 anos de idade e reside próximo ao bairro onde a escola está
localizada: Itinga.
Cursou Magistério no ano de 1996 e após passar no concurso da Rede
Municipal de Salvador, teve a possibilidade devido ao convênio da Prefeitura com a
Faculdade Jorge Amado, de cursar em 2006 o curso Normal Superior.
“Concorri a bolsa de estudo na Jorge Amado, passei, saí do noturno
para ir cursar, fiquei trabalhando de manhã aqui, de tarde em Lauro
de Freitas e estudando de noite, eu tinha 23 anos, então eu já tinha 5
anos de magistério. Era um sonho, porque eu já tinha perdido
dinheiro naquelas faculdades que abria e que eram ilegais. Foi a
realização do meu sonho de vida que era fazer uma faculdade, de
vida quer dizer, a partir do momento que eu soube que a faculdade
existia, porque eu só soube que a faculdade existia depois que eu saí
do 2º grau. Eu gostava da Jorge Amado, ela tinha um currículo em
rede que você estudava a mesma disciplina várias vezes em vários
semestres, só que com enfoques diferentes”.

Ione, com doze anos de docência nas séries iniciais do ensino fundamental,
viveu a experiência de ocupar 20 horas de sua carga horária de trabalho na vicedireção da escola, quando foram avisados que iriam ser contemplados com uma
sala de recursos multifuncionais para fazer um atendimento especializado com
alunos deficientes, projeto do Governo Federal, e que seria necessário que uma
professora com habilidades em informática, assumisse a responsabilidade pelo
funcionamento da sala.
A professora que assumisse essa responsabilidade, necessitaria passar por
uma especialização à distância fora de seu horário de trabalho, critério que foi
preenchido somente por ela própria, pois as outras colegas já tinham feito PósGraduação e não tinham interesse em disponibilizar mais esse tempo fora de sala
de aula à formação para a sala de recursos. Assim, cursou a especialização em
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Atendimento Educacional Especializado, ministrada pela Universidade Federal do
Ceará e paga pela Prefeitura em convênio com o MEC.
“Então, hoje a sala de recursos tem em poucas escolas aqui da rede.
A rede tem 400 e tantas escolas e somente 13 escolas, ou são 14,
que tem uma sala como esta para dar suporte ao professor. Nós
somos privilegiados em ter a sala de recursos, ela dá possibilidades
ao aluno especial e dá suporte ao professor, porque também não
adianta jogar o aluno lá, como eu já recebi aluno especial e não
sabia nem a quem pedir ajuda. Os professores já tem a quem pedir
ajuda, a gente faz encaminhamento para outros lugares, para o
psicólogo, a gente observa o aluno na sala para ver se realmente
tem alguma necessidade, mas eu não tinha isso na minha época.
Isso é o processo de inclusão, descobrir o que em determinado
momento, não todos, mas o que em determinado momento eu posso
fazer que serve para todo mundo e que aquele aluno também pode
conseguir participar”.

Ione relata que ao entrar na rede municipal como professora viveu
experiências angustiantes: falta de apoio para lidar com as questões de indisciplina
em sala e com as dificuldades vividas pelas crianças na comunidade diante da
ausência de saneamento básico. Deparava-se em sala com crianças mal
alimentadas e ainda vivia o sofrimento de não saber como trabalhar com os alunos
com necessidades especiais, e ainda ser cobrada por resultados. Afirma que lhe
faltou maturidade para compreender qual era o processo dessas crianças e cobrar
da direção da escola o apoio para que conseguisse os resultados que eles
cobravam dela.
Avalio que a experiência, apesar de dolorosa, foi fundamental para sua
contínua implicação com o trabalho na sala de recursos e no trabalho em parceria
com as professoras das classes. Por ter vivido a ausência de apoio naquele
momento inicial, sabe quais são as dificuldades que as colegas passam, as
angustias que vivenciam diante das condições reais que as escolas possuem para
realizar o processo de inclusão.
“Hoje eu estou com um filhinho e me dedico mais a ele e a essa nova
atividade que é trabalhar com alunos especiais, que tem requerido
muito de mim, mobilizar coisas, mobilizar conhecimentos, mobilizar
atitudes que eu não tinha antes, mudar o olhar tanto para esses
alunos como para os outros também”.
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Essa é Ione, mobilizada pela maternidade e pelo profissionalismo, professora
consciente de seu papel e do alcance de seu trabalho, que divide com a comunidade
escolar a responsabilidade pela Educação das crianças inseridas na realidade da
qual participa.

Leandra: a conquista do reequilíbrio

De todo o amor que eu tenho
Metade foi tu que me deu
Salvando minh`alma da vida
Sorrindo e fazendo o meu eu [...]
(Dona Cila – Maria Gadú)

A música “Dona Cila” foi composta por Maria Gadú em homenagem a sua
avó. Não encontrei outras informações acerca da inspiração, mas pela composição
deve ter sido alguém de extrema importância em sua constituição pessoal.
Em meu texto, a utilizo para homenagear a professora Leandra, que ao
escolher o nome de sua avó como pseudônimo, a homenageia por ter sido uma de
suas principais referências em sua trajetória. Leandra foi criada por seus pais, na
companhia dos avós a quem agradece pelos valores construídos, importantes na
interação com a vida e com as outras pessoas. Apesar de terem estudado pouco,
seus avós se constituem também enquanto referências escolares, logo, foram
responsáveis por “metade”, do amor e da educação que recebeu.

“Muita coisa é referência dos meus avós sabe, de respeitar o ser
humano, cada um, não julgar, muitas vezes o freio, essas referências
que eu tenho são o meu freio (ênfase), de respeitar o outro, de lidar
com o outro, de não julgar pela aparência, de saber que o outro
apesar de ser capaz de te decepcionar não é uma pessoa ruim”.

Mãe de um menino de cinco anos, divorciada, tem uma carga horária de
trabalho de 60 horas, sendo 40horas dedicada à docência e 20horas como técnica
em setor administrativo referente ao protocolo de documentos. Encontra-se na faixa
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etária entre os 31 a 40 anos de idade e reside em rua próxima à escola em São
Cristóvão.
Cursou Magistério no ano de 1990, e ao finalizar o curso fez vestibular,
passou e foi cursar Pedagogia na Universidade Estadual da Bahia – UNEB, em
1996. Fez duas especializações na modalidade presencial, uma em Gestão Escolar,
ministrada pela UNIFACS e paga 80% do valor pela Prefeitura, pois já era
concursada no ano de 2004. E outra, paga por ela, em Gestão de Qualidade em
Educação, ministrada pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão-IBPEX.
Leandra tem 22 anos de docência nas séries iniciais do ensino fundamental e
três anos na educação infantil. Em Agosto de 2012, quando concedeu sua
entrevista, atuava no 4º ano, já em 2013, quando voltamos a nos comunicar, revelou
que, pela primeira vez, teve seu desejo atendido, e foi trabalhar com as crianças de
quatro anos na educação infantil.
O despertar para a educação infantil se deu sem que ela mesma esperasse.
Trabalhava na Fundação Carlos Chagas – FUNDAC, com meninos em situação de
risco social, quando a unidade fechou e as profissionais que tinham nível superior
foram redirecionados a outras instituições. Leandra foi trabalhar em uma Casa de
Convivência, uma creche, e assumiu o lugar de professora, mesmo sem que tivesse
sido contratada para tal função.
“Então lá eram mais de não sei quantas crianças, 26, 27 crianças e
eu sozinha para arrumar, para dar comida, brincar [...] Os meninos
eram todos pobrezinhos, carentes, 3 e 4 anos, tudo filho de
prostituta, marginal, traficante [...] Eu nunca tinha trabalhado com
menino pequeno porque eu achava que meu perfil não era de criança
pequena. Passei por várias coisas lá, ruins sabe, mas de bom eu
trago o seguinte, eu aprendi a lidar com criança”.

Caso direcionasse somente o olhar para a quantidade de tempo em que
atuou no ensino fundamental, não seria possível compreender sua identificação com
o segmento da educação infantil, entretanto, o trabalho com narrativas permite o
aprofundamento das análises. A professora afirma que “mudaria para a educação
infantil para trabalhar”, sem se quer imaginar que no ano seguinte ao seu relato,
teria a oportunidade de viver o seu desejo.
78

A ressalva do “para trabalhar” se liga à avaliação que faz acerca da prática de
outras colegas que não validam esse segmento enquanto momento de ricas
aprendizagens, da internalização da rotina escolar, de procedimentos necessários, e
acentuam a presença do brincar, somente como passa-tempo.
O contato de Leandra com realidades horrendas que afetam às crianças,
como abuso sexual, doenças contagiosas, são lembranças que ainda a emociona
fortemente: “não penso muito nisso não sabe Fulvia, porque é muito doloroso
(choro) muito ruim você ver como o ser humano pode ser tão ruim”, e possibilitam
compreender como a experiência toca e afeta sentimentos em relação a si próprio, e
(re)constrói identidades que se acreditavam formalizadas.
A máxima de Nóvoa acerca do entrecruzamento entre a pessoa e a profissão,
fica explícita na narrativa de Leandra, marcada por alguns momentos de crise em
relação a sua profissão e as questões inerentes à mesma.
“É um ambiente que eu gosto sabe, eu acho que estou passando por
uma crise, não sei se é existencial, não sei, de 2010 para cá, apesar
de que algumas pessoas acham que a vida pessoal não interfere na
vida profissional na minha interfere porque eu sou uma só, eu sou
uma só, minha palavra é uma só, no céu, na terra, no inferno em
qualquer lugar”.

Mais de suas convicções e (des/re)equilíbrios em torno do ser professora
será possível conhecer a medida em que as unidades de sentido, surgidas nas
narrativas, forem dialogadas no próximo capítulo.

Luíza: anseio por conhecer a vida

Vem cá, Luiza
Me dá tua mão
O teu desejo é sempre o meu desejo
Vem, me exorciza
Dá-me tua boca
E a rosa louca
Vem me dar um beijo
E um raio de sol
Nos teus cabelos
Como um brilhante que partindo a luz
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Explode em sete cores
Revelando então os sete mil amores
(Luiza – Tom Jobim)

De acordo com o Guia dos Curiosos, em um dia chuvoso, Tom Jobim, Chico
Buarque e Carlinhos de Oliveira estavam em um bar do Rio de Janeiro, e uma moça
entrou no lugar para se proteger. Era Ana Luíza, musa inspiradora para as músicas
“Ana Luíza” e “Luíza”. Em 1986, Tom Jobim se casou com Ana Beatriz Lontra, e um
ano mais tarde teve uma filha chamada Maria Luíza. Por isso chegou a declarar que
havia feito “uma canção premonitória”.
Assim também anuncio mais uma mulher-professora, que por gostar do
nome, escolheu ser chamada simplesmente, Luíza. Ao buscar uma música para
homenageá-la, encontrei-me com a Luíza de Tom, aquela mulher que ele tenta sem
sucesso esquecer, por ser marcante e inspirar a paixão. Converto a paixão
apresentada na música, para a Luíza aqui apresentada, que com avidez e
entusiasmo diante da vida, é movida pelo desejo de mudança e arrebata os
corações daqueles que com ela convive, não sendo facilmente esquecida.
Sua euforia e inquietação revela um grande desejo que a mantém como
aprendiz no fazer da docência. É ela quem diz: “Me dá tua mão”, caminho com você,
àqueles que com ela dividem a sala de aula e com os quais se mistura.
“Eu lembro que quando eu atuava no pré, eu rolava no chão com o
menino, eu acho que (risos) no fundo, no fundo, eu estou pensando
aqui agora, eu tenho a impressão que na sala de aula eu volto a ser
criança, eu tenho que pensar como meu aluno para compreender
como é que eu vou fazê-lo chegar até as habilidades que ele precisa.
Eu tenho que me abaixar um pouquinho, ou seja, me nivelar, ficar
lado a lado com ele para poder entender como ele está pensando,
pensar como ele para ele chegar a pensar até onde eu quero”.

A narrativa de Luíza é marcada pela preocupação em conhecer o contexto de
vida dos educandos, para que compreenda as questões que a levam para sala e
interfere em seus processos de aprendizagem: “eu passei assim, a querer saber
quem eram os pais, eu via que a família pesa muito”.
Professora que se encontra na faixa etária entre os 31 a 40 anos de idade,
participa de grupo religioso, reside em rua próxima à escola em São Cristóvão e
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que, somente depois de iniciado o movimento de investigação-formação coletivo,
descobri ser irmã de Leandra. Motivo que explica serem citadas enquanto referência
importante na trajetória uma da outra e as semelhanças formativas, “é como se ela
fosse abrindo caminhos e eu fosse seguindo”.
Luíza cursou Magistério no ano de 1994, e posteriormente passou no
vestibular para cursar Pedagogia na Universidade Estadual da Bahia – UNEB, em
2000. Fez um especialização em Gestão Escolar na modalidade presencial,
ministrada pela UNIFACS e paga 80% do valor pela Prefeitura, pois já era
concursada no ano de 2005. E outra paga por ela, em Psicopedagogia no ano de
2006, ministrada pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão-IBPEX.
Tem 12 anos de docência, sendo cinco anos na educação infantil e sete anos
nas séries iniciais, e desde o ano passado, continua a atuar no 3º ano.
Quando fala da experiência que viveu na gestão da escola, relembra uma das
fases mais tristes de sua vida e dá uma lição, “você não pode mandar no que é do
outro, escola pública não é sua é do outro, é do público”. Sua decepção se associa à
burocracia que impede que as melhorias aconteçam na escola e a corrupção em
torno das questões de licitação, o que a fez entrar em choque com seus valores e a
adoecer fisicamente a entrar em depressão profunda.
“Você depende do poder público para fazer as coisas enquanto
gestor e tem que lutar por uma coisa que é direito (ênfase) não dá
pra entender, não entrava na minha cabeça. A gente fazia um curso
também de gestão, e você vem cheio de ideais, mas tem uma coisa
que parece que tem uma parede que não deixa você fazer nada
(bate com as mãos). Você vem cheios de sonhos, de projetos,
pensando fazer tudo diferente. O mundo não comporta isso, não é
que eu sou a melhor não, é porque pelo menos tem que pensar
diferente, pensar que tem uma criança, ainda mais que eu vim para
cá pequena, então vejo esses meninos se envolverem, a escola que
eles têm no mundo é mais atrativa do que essa escola aqui”.

O fato de conhecer o entorno e sua implicação com/na comunidade era fator
que maximizava a revolta por não conseguir realizar mais. Apesar da dor, do não
gostar de lembrar essa fase, revela que incentiva e apoia às pessoas a fazerem
parte da gestão, mas que não viveria esse outro lugar novamente.
Acredito que agora fique ainda mais claro minha escolha por Luíza, para
homenagear essa forte mulher-professora, que apaixonada pela docência,
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“revelando então os sete mil amores”, resiste, permanece e luta pela qualidade da
educação oferecida na escola pública.

Maria: o esforço recompensado
Mas é preciso ter força,
É preciso ter raça
É preciso ter gana sempre
Quem traz no corpo a marca
Maria, Maria,
Mistura a dor e a alegria
(Maria, maria – Milton Nascimento)

Encontrar uma música para homenagear essa professora não foi difícil, uma
vez que a composição de Milton Nascimento se articula com sua história de vida e
com o pseudônimo escolhido. A escolha por ser chamada de Maria é a sua
homenagem para quem, de forma especial, lhe possibilitou escrever outra História e
mostrou-lhe que ter fé na vida, mesmo diante das dores e alegrias, vale a pena –
Maria é o nome de uma mulher, professora aposentada, que aos 70 anos se tornou,
por opção, sua mãe adotiva.
Sendo filha adotiva de um casal de idosos, que já tinham outra filha adotada
de 16 anos quando passou a fazer parte da família, Maria somente teve contato com
crianças na escola. Em casa, brincava de dar aula a suas bonecas e se mantinha
imersa no mundo dos livros porque apesar de ter os brinquedos que desejava,
ganhava mais livros do que brinquedos de presente.
“Era mãe e eu chamava avó porque como ela era bem idosinha, era
voinha, mainha, e ai misturava tudo! Ela se preocupava muito em me
botar numa banca, porque ela não tinha mais energia, e como era
professora primária os conteúdos às vezes eram mais complexos, eu
sempre ia para uma banca, nunca perdi de ano, nunca fiz
recuperação sabe, sempre fui assim, não era CDF, não era a
primeira da sala, mas também sempre ficava um pouco acima da
média”.

Maria revela não ter vivido restrições e dificuldades durante sua trajetória
escolar e durante o curso de magistério, em 1979, pois sempre teve o apoio dos
pais. Participa de um grupo religioso e se encontra na faixa etária entre os 41 a 50
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anos de idade e reside no mesmo bairro da escola, em São Cristóvão. Sua carga
horária de trabalho é de 40horas, continua como docente do 2º ano do ensino
fundamental, e sua larga experiência na docência é composta por oito anos na
educação infantil e 33 anos com os anos iniciais do ensino fundamental.
O incentivo para que fizesse o curso superior veio por parte de Bárbara,
marcante em sua caminhada, diretora que contribuiu com suas primeiras
experiências profissionais. Assim, com 34 anos Maria se lançou a fazer cursinho, e
viveu a contradição de sentimentos, entre o querer ou não passar, porque não via
perspectivas de condições de como arcar com os custos do curso, uma vez que já
não contava com a ajuda dos pais.
“Ela estudou o pré, a alfabetização nesta escola, eu sempre estava
presente sabe, nas reuniões, sempre que eu ia levar (se refere a sua
filha) conversava muito com a dona da escola, a gente até criou um
laço, quando chegou no outro ano ela me chamou para trabalhar lá.
E essa escola para mim foi tudo de bom porque, a partir de quando
eu entrei nessa escola, eu tive muito apoio da diretora, da escola
Bárbara, porque era assim, ela queria muito investir na gente como
professora, “tem que fazer uma faculdade e tem que estudar”, então,
na época, eu não tinha carteira assinada, eu ganhava pouco, salário
mínimo, e ai ela me incentivou a fazer cursinho. Me inscrevi, um
monte de jovens e eu coroa, tinha 34 anos, lá no meio. Mas nem fiz o
ano todo, no meio do ano eu passei na Católica”.

Sua avó faleceu um ano depois que terminou seu curso de magistério e no
ano seguinte Maria se casou, “depois que a gente casa, que a gente não tem mais
quem sustente, a vida é diferente, você corre atrás de uma casa para morar, você
corre atrás do sustento dos filhos (voz emocionada)”.
A presença de Barbara em sua vida foi fundamental. Maria passou no
vestibular para Pedagogia na Faculdade Católica do Salvador em 2001 e foi ela
quem deu todo o suporte necessário ao início do curso, até que fosse possível
conseguir o crédito educativo.
“Passei e foi assim, a matrícula ela me ajudou a pagar, o meu
transporte ela me dava, e outra coisa, ela fazia tudo isso escondido,
não era assim para as outras colegas saberem sabe, ai ela me dava
meu salário, não gosto nem de lembrar disso que eu fico emocionada
(choro), ela me ajudava com merenda, com lanche, com dinheiro de
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transporte, (pausa por conta da emoção). [...] Um dia ela chegou em
minha casa querendo saber se eu tinha feito enxoval para começar
na faculdade, queria ver meu guarda-roupas, eu mostrei que tinha
duas calças jeans e um par de sapato, 3 blusas que dava para usar.
Ela chegou, na minha sala, no meu sofá, derrubou três sacolas de
roupas, você acredita, até calcinha ela me deu! Eu usei a roupa o
semestre todo, ainda usei no outro, eu disse assim, meu Deus, será
que eu mereço tudo isso (choro), devia merecer né, porque se eu
não tivesse, aí ela dizia assim, você fez por merecer, você é
esforçada, você é boa professora, você quer crescer, eu ajudo a
quem não merece, quanto mais a quem merece (pausa)”.

Ao iniciar o curso, só pagou a matrícula e confiou que receberia o benefício
do crédito. Recebeu a visita de uma Assistente social, que pode constatar as
informações por ela fornecidas e recebeu assim o benefício de pagar, até se formar,
somente 10% do valor da mensalidade.
“Eu passei em pedagogia, mas não foi assim uma decepção para
mim não, foi bom, eu queria fazer uma faculdade, mas não foi assim:
eu quero fazer pedagogia, a minha questão de letras não era nem
para ensinar português, eu gosto da língua portuguesa, me deleito,
eu amo a língua portuguesa, então para mim era isso, era mais para
estudar a língua portuguesa e nem pensei se eu fizer letras vou ser
professora de língua portuguesa sabe, naquela época eu não me vi,
não fiz essa ligação”.

Nesse ínterim, em 1999, ingressou no município como professora e em 2005,
fez uma especialização em Psicopedagogia na modalidade presencial, ministrada
pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão-IBPEX tendo 80% do valor
pago pela Prefeitura.
A “estranha mania de ter fé na vida”, mesmo em meio às adversidades em
volta da escola e da vida das crianças, está inscrita no corpo e na alma de Maria,
que, com força e gana, agarrou a chance que teve de ser escolhida a fazer parte de
uma família que se dedicou a ela e que lhe concedeu o direito de acreditar que
sonhos podem se tornar realidade.
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Maria Flor: a marca da resiliência
Flores se reparadas
Ficam mais belas prosas por todo ser
Flores sempre tão enfeitadas
Só necessitam de atenção.
(Flores – intérprete Marjorie Estiano.
Compositores: Alexandre Castilho,
Victor Pozas, André Aquino)

Maria Flor, mulher, mãe, esposa, situa-se na faixa etária entre 41 a 50 anos,
reside em bairro próximo ao bairro de São Cristóvão - em Vila de Abrantes. É a
única professora colaboradora que não cursou o Magistério no Ensino Médio, mas
Administração. Fez seu estágio na Secretaria da Fazenda, e logo após terminar o
ensino médio, parou de estudar, diante da necessidade de trabalhar para ajudar nas
despesas de casa após o falecimento de seu pai.
Ao falar do início de sua trajetória escolar na educação infantil, sua mãe
aparece como aquela que se responsabilizava em leva-la à escola até a fase da
“alfabetização”.
Após esse momento, deixa marcas pela falta de acompanhamento nessa
trajetória, de cobrar seu desempenho na escola, de orientar. Sentia-se solitária, o
que se estendeu também ao seu percurso no ginásio.
Filha mais velha, tinha mais dois irmãos, assumia a responsabilidade de
acompanhar as tarefas junto ao irmão do meio, e cuidar da casa quando sua mãe
saía para trabalhar como manicure.
“Nesse percurso fui crescendo, eu sempre fui muito assim,
responsável, se fosse outra, como hoje eu vejo, podia até ter me
desviado, mas não e eu no meu percurso solitário fui me dedicando,
me esforçando, fiz o ginásio na escola pública, não sei se minha mãe
olhava para mim e achava que eu não precisava, porque eu sempre
fui responsável. Então, depois do meu 2º grau, foi na época que meu
pai faleceu e eu tive que trabalhar, aí eu parei de estudar. Não sei se
minha mãe achava que ela não precisasse me cobrar, mas eu sentia
essa necessidade que ela me cobrasse, então, eu tinha que me virar,
ir para casa de colega, porque eu também tinha problemas com a
matemática, para mim era muito difícil, então eu tinha que me virar
sozinha, por mim mesma fazer as minhas coisas, dá continuidade a
minha vida”.
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Maria Flor revela ter tido um relacionamento conflituoso com sua mãe por
terem personalidades diferentes e busca mais para si própria, que para mim que a
escutava, justificativas para a falta de dedicação dela nesse movimento da escola,
ao mesmo tempo em que refuta suas hipóteses: “não sei se por ser uma mulher
sertaneja, que também não teve ensino, não sei, eu acho que não, porque tem muita
gente que não tem essa base, mas tem essa vontade”.
A doença de seu pai marcou sua pré-adolescência, pois impôs a ela “crescer
e amadurecer muito rápido”. O classifica como autodidata, pois apesar de ter vivido
no interior, sem a presença do pai e da mãe, sabia ler e escrever muito bem. Mas,
por passar muito tempo fora de casa, não contou com sua presença em seu
percurso escolar.
“Eu não sei se é maturidade de alma porque se fosse outra pessoa
tinha se desvirtuado, porque minha mãe não era muito de está ali em
cima, cobrando, tanto que meus dois irmãos não chegaram a fazer
faculdade, um fez curso técnico e o outro não fez nem o ginásio, e eu
fui a única que chegou a fazer faculdade e é isso”.

Após 10 anos de quando parou de estudar, já casada e com filho, ao vivenciar
outros espaços de aprendizagem, encontrou-se com um grupo de educadores que
realizam um trabalho de educação voltado para autoconsciência humana - Ocidente,
que lhe proporcionou um novo começo e a inspiração para cursar a faculdade.
Quando passa no vestibular é que sua relação com sua mãe ganha novos
rumos. Aquela que, até então, a marcava pela ausência, se fez imprescindível para
a continuidade de seus estudos, pois era com quem contava para cuidar do filho
enquanto estava na faculdade e no trabalho: “hoje a gente se reconhece mais, agora
a presença dela é muito mais forte na minha vida, ela me ajudou a terminar”.
“E foi o momento em que, a ausência de minha mãe sentida durante
toda a minha adolescência, minha pré-adolescência, ela esteve muito
presente comigo nesse momento da faculdade. Foi quando precisei
dela, pois já estava casada, com filhos e ela entrou para me dar esse
suporte, porque já tinha mais de 10 anos sem estudar, e quando fui
enfrentar a faculdade eu vi as dificuldades, as barreiras que eu
estava encontrando para trabalhar, cuidar de filhos, de casa, de
marido, deixar meu filho em casa para estudar, para fazer seminário,
isso tudo, por isso eu pensei muito em desistir, mas foi aí que contei
com o incentivo de minha mãe”.
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A voz trêmula de Maria Flor desde o início sentida por mim, se desnuda nas
palavras timidez e insegurança, utilizadas ao narrar suas experiências na faculdade,
espaço que, em sua avaliação, ajudou a superá-las em certa medida.

“Eu fui buscar lá trás o porquê da minha insegurança. Muitas
pessoas ainda olham para mim e parece que eu passo um olhar de
insegurança, eu acho que isso vem do útero mesmo, de minha mãe
dizer que, depois eu descobri que ela tomava remédio para segurar,
porque ela não conseguia, ela começou a fazer um tratamento, e
com 6 meses eu tive ameaça de abordo. Então, fazendo uma
regressãozinha assim, eu soube que tinha insegurança porque com 6
meses no útero eu quase ia ser abortada, então tudo isso eu tenho
comigo”.

Seu contato com o Divino a faz compreender seu percurso e ter outra postura
diante da vida. Revela-se também no trabalho que desenvolve com seus alunos,
defendendo que a necessidade de conquistar valores antecede o “ensinar
propriamente dito”. E é essa força que a impulsiona a acreditar no potencial deles,
diante do contexto de faltas no qual estão inseridos.
Maria Flor cursou Pedagogia na Universidade Católica do Salvador em 2000,
fez especialização, paga por ela, em Arte e Educação na modalidade presencial em
2011, ministrada pela Faculdade Afonso Celso-FAAC. Atuou durante dois anos na
Educação Infantil, seis anos nos anos iniciais do Ensino Fubdamental e atualmente
está com o 1º ano da escola, onde trabalha com carga horária de 40h.
Seu acesso à rede municipal de ensino se deu primeiro como professora
substituta, somente depois com a chance de participar do concurso público, ficou
como

professora

efetiva.

Nesse

ínterim,

viveu

experiências

profissionais

significativas com as quais dialogarei no próximo capítulo.
Por tudo, agora posso explicar, se ainda não estiver explícito, a escolha por
homenagear Maria Flor com “Flores”, após tê-la apresentado, diferentemente de
como fiz com as outras homenageadas.
Ela que, ao conceder sua entrevista logo ressaltou que não tinha muito a
dizer, disse-me muito mais do que imaginava poder/conseguir dizer/narrar. Por
achar um nome forte, escolheu Maria Flor como pseudônimo para ser revelada. E
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revela: sua capacidade de transformar a dificuldade em aprendizado; de superar as
circustâncias que poderia tê-la feito escrever uma história de desvios; a
sensibilidade e humildade de se considerar aprendente diante de seus alunos.
Desejo que meu texto seja o palco para que esta Flor se mostre. Que seja
protagonista de sua própria história, para a qual seja dirigida a atenção merecida,
tanto ansiada e que direciona aos educandos. Que seja espaço para que mostre a
beleza de ser uma Flor, digna de ser reparada.

Morena: o amor que só tem quem sonha

Eu só sei que confio na moça
E na moça eu ponho a força da fé
Somos nós que fazemos a vida
Como der, ou puder, ou quiser...
Eu sei, eu sei
Que a vida devia ser
Bem melhor e será
Mas isso não impede
Que eu repita
É bonita, é bonita
E é bonita...
(O Que É O Que É? - Gonzaguinha)

Morena cursou Magistério no ano de 1987, na cidade de Catu, situada no
interior da Bahia, e começou a trabalhar com educação infantil. Após alguns anos,
ingressou na rede municipal de ensino de Salvador, quando teve a chance de cursar
o Normal Superior na Faculdade Jorge Amado, financiado pela prefeitura, em 2006.
Em 2011 investiu recursos na especialização em Psicopedagogia, ministrada pela
Faculdade Afonso Celso-FAAC.
“Ingressei só com o magistério aqui e comecei a trabalhar. Depois
veio aquela lei que até 2000, não sei qual o ano, que teria que ter a
graduação em pedagogia e ai foi criado um curso normal superior em
séries iniciais, a gente fez a seleção e eu fui contemplada na
faculdade Jorge Amado, a prefeitura bancava pra gente, foi uma
benção porque eu trabalhava 40 horas e eles deixaram a gente só
trabalhando 20 horas, pagava 40, mas só trabalhava 20, e estudava
a noite, então foi uma benção assim na minha vida, Normal Superior
em Series Iniciais”.
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Sua maior experiência é no segmento da educação infantil, apesar de revelar
grande identificação com “os maiores”, as últimas séries do Fundamental I, por
acreditar que tem muito a contribuir com essas crianças por sua própria história.
Tem carga horária de trabalho de 40 horas, participa do grupo com faixa
etária entre 41 a 50 anos e reside no bairro da Praia de Ipitanga.
Em sua narrativa, Morena evidencia situações que demonstram o elevado
nível de carência e agressão sofrido pelas crianças com as quais trabalha, violência
física e simbólica, bem como a ausência do acompanhamento dos pais, em relação
à educação escolar e doméstica. Dessa forma, demarca o amor que sente à sua
profissão e que dedica aos mesmos, como forma de possibilitar viverem o que lhes é
negado: o afeto que toda criança necessita e merece.
O amor que pode sentir em casa, na figura de sua mãe, através dos cuidados
aos filhos direcionados, a impulsiona a explicitá-lo em ações e palavras, em sua sala
de aula.
“A minha mãe, a gente sempre foi pobre materialmente falando, ela
nunca foi assim de tocar na gente, de dizer que amava, mas a gente
percebia o amor, o cuidado, o zelo nesses cuidados, o fato dela dizer
que o ensino é que ia mudar a nossa vida, quer dizer que ela queria
a felicidade da gente lá na frente (choro), então isso eu sinto falta
disso nos meus alunos. Essa coisa de pai e mãe dizer que não tem
mais o que fazer com a criança, que não aguentam mais a criança,
essa criança que o pai e a mãe falam isso, o que é que a gente pode
fazer? Agora, a gente procura fazer o melhor”.

É seu amor de mãe que a inspira na escolha de seu pseudônimo: Morena foi
escolhido em homenagem à menina-mulher de sua vida – sua filha. E é esse mesmo
amor, consciente de sua profissão, que dedica às crianças: “eu digo pros meus
alunos, o mal que a pró quer pros filhos dela quer pra vocês, porque é o mesmo bem
Fulvia”.
Morena revela que sempre lutou para que, no espaço escolar, as famílias
fossem responsabilizadas pela parcela que lhes compete na Educação de seus
filhos. Todavia, quando lida com as crianças e percebe/sente a falta dessa parcela, e
que influencia diretamente nos resultados do trabalho que realiza em sala, não tem
como não assumir o que não é seu.
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“Querendo ou não, é a gente, professor, que ainda tem que fazer a
diferença (choro). A gente se zanga, se estressa, a gente não quer
ser tudo isso, mas tem que ser querendo ou não, se a gente quiser o
melhor para estas crianças. [...] Eu já gostei mais de ensinar, mas eu
acho que eu gosto mais de lidar com esses meninos da escola
pública por conta desta carência. Quando eles arregalam os olhos
quando a gente diz que ama, porque acho que eles nunca ouviram,
quando a gente abraça, eles não tem costume de abraçar”.

São esses elementos desvelados por ela, que me influenciaram a
homenageá-la através da música de Gonzaguinha. Pois, como dá, pode ou se quer,
segue fazendo Educação conforme acredita. Tem como foco o desenvolvimento das
crianças para a vida, e mesmo quando os índices demonstram fracasso, segue
persistente e acreditando que alguma diferença pode ser efetivada na realidade dos
educandos.
“Porque eu tive uma infância difícil, mas graças a Deus eu tive minha
mãe que fez a diferença, e uma mãe ou um pai faz uma diferença
enorme (ênfase). E quem não tem nada, quem é ao léu no mundo?
Então eu procuro fazer a diferença com meus alunos, a gente não
tem resultados ótimos, 100 %, mas boa parte a gente consegue. Às
vezes as meninas falam que eu sonho demais, mas não é sonhar, é
acreditar, é querer fazer a diferença, se não der paciência, mas eu
tentei”.

A experiência que viveu, durante três anos como diretora em Catu, serviu
para reafirmar nela que é na sala de aula que consegue fazer a diferença, através
do contato, da preocupação em conhecer o contexto de vida para melhor entender o
comportamento da criança em sala e pensar as intervenções. Esse compromisso a
possibilita dormir tranquila, por persistir mesmo quando todas as circunstâncias
dizem não, quando a vida devia ser bem melhor, Morena assume, pelo menos, o
compromisso de tentar que ela seja.

2.3 Procedimentos para a Investigação-Formação

O movimento vivido nos ateliês biográficos (DELORY-MOMBERGER, 2006) e
as

entrevistas

narrativas

(JOVCHELOVITCH

e

BAUER,

2002), foram

os
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procedimentos utilizados na pesquisa para apreender as histórias de vida das
professoras alfabetizadoras.
O Ateliê Biográfico considera a dimensão do relato como construção da
experiência do sujeito e da história de vida como espaço de formação, inscrevendoa no movimento de articulação entre as temporalidades (presente, passado e futuro).
“Os procedimentos de objetivação das produções individuais (relatos orais ou
escritos) e o caráter coletivo do trabalho são garantia do distanciamento crítico e da
dimensão de socialização, inerentes a um procedimento de formação” (DELORYMOMBERGER 2006, p. 368). O ateliê é realizado em grupo, sendo estabelecido um
“contrato”, para que o compromisso diante da socialização dos relatos de vida seja
preservado. É a dimensão formativa no espaço coletivo meu maior interesse, com a
utilização desse procedimento.
O dispositivo aplicado inscreve-se, em uma intencionalidade estritamente
formativa. Se os ateliês biográficos visam um efeito transformador, este não
se confunde com o efeito introspectivo realizado no contexto de uma
psicoterapia. O projeto de si comprometido no trabalho biográfico, no
sentido em que o entendemos, desenvolve-se no âmbito da socialização de
um relato de vida, que postula uma inteligibilidade partilhada do mesmo e
do outro: eu disponho da experiência e da competência biográfica que
permitem compreender o outro e que me permitem compreender-me por
meio do outro. (Idem, Ibidem, p. 368).

O processo coletivo “harmoniza o espaço-tempo individual com o espaçotempo social”. No momento em que os relatos orais e escritos são socializados, são
possíveis as intervenções nas narrativas uns dos outros, como forma de, ao
preencher as lacunas percebidas, a reflexão seja promovida diante do que não se
quis lembrar, por exemplo. Vale ressaltar que esse movimento é livre de qualquer
tipo de julgamento ou críticas, sendo uma forma de contribuir para que mais
elementos sejam trazidos à tona. E assim, leituras plurais ressignificam percursos
singulares e contribuem para que novas/outras relações sejam estabelecidas com as
próprias narrativas e, ainda, que compreendam a dimensão formadora das histórias
de vida de cada uma.
É preciso sublinhar que foram necessárias adaptações em relação à proposta
apresentada por Delory-Momberger (2006) na descrição das etapas do dispositivo,
tendo em vista as diversas atividades nas quais as professoras estão envolvidas no
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cotidiano escolar e o tempo que pode ser disponibilizado para que eu acessasse
essa realidade, bem como a preocupação demonstrada pela maioria das
professoras de que, a participação na pesquisa não viesse a significar “mais trabalho
levado para casa”.
Por esses motivos, persegui que as narrativas escritas fossem construídas
durante os encontros. Destaco assim, no Apêndice IV, as diferenças sutis entre a
proposta da autora e a necessária adaptação à pesquisa. Todavia, ressalto que o
contato com a realidade e o tempo pedagógico da escola dificultou a realização do
ateliê da maneira como foi pensando e adaptado, sendo necessários vários
movimentos de readaptação e o estabelecimento de acordos com as professoras.
Tais fatores não inviabilizaram a dimensão coletiva da formação, embora, em dado
momento, tenha sentido a angústia diante do tempo chronos que dava sinais de que
a imersão no conhecimento de si não aconteceria. Abaixo relato como o
procedimento é pensado pela autora, a adaptação realizada e de maneira sucinta,
como os encontros aconteceram. Tendo em vista as dificuldades encontradas para a
realização dos encontros, e de forma a não impedir a fluência do texto, apresento
seus detalhamentos no Apêndice V – Relato dos encontros e as dificuldades.

2.3.1 A realização dos Ateliês e das Entrevistas Narrativas

Segundo a descrição da autora, o primeiro momento é o tempo de
informações: sobre o procedimento, visando que os formandos estejam conscientes
acerca do projeto que estarão dando corpo durante os encontros; o cuidado e a
responsabilidade com a palavra que se toma, para que seja uma palavra social;
atenção às emoções que podem acompanhar as atividades autobiográficas, a fim de
que os encontros não se transformem em terapias.
Em nosso primeiro encontro planejei dar atenção às duas últimas ressalvas
da autora. Bem como falar da metodologia das Histórias de Vida enquanto
movimento de investigação-formação e das narrativas na dupla função que exercem:
“no contexto da investigação configura-se como recolha de fontes sobre o itinerário
de vida; no contexto da formação inicial ou continuada como instrumento para
compreensão do desenvolvimento pessoal e profissional” (SOUZA, 2008, p. 92).
92

Levei o texto “Foram muitos os professores”16 como forma de mobilizá-las e de que
se sentissem inseridas e instigadas a viverem o movimento.
Nesse encontro foi firmado o contrato oral que as responsabilizava pelas
histórias que seriam compartilhadas. Assinaram a Carta de Sessão em que me
autorizavam a utilizar as informações fornecidas por elas, e registraram a forma
como desejavam ser tratadas na escrita do texto: seus pseudônimos.
O segundo momento é abordado por Delory-Momberger (2006) como o
momento fundador, quando são fixadas as regras de funcionamento, “enuncia a
intenção auto-formadora, oficializa a relação consigo próprio e com o outro”. Como
observei, esse momento ocorreu ainda no primeiro encontro, para que no segundo
encontro fosse privilegiada a escrita da primeira narrativa autobiográfica, “rascunho”,
tendo como eixos orientadores: os percursos educativos com suas figuras
marcantes (escolares, familiares, amigos); vivências positivas e negativas nesse
percurso; a

escolha da

docência

como

profissão;

primeiras experiências

profissionais.
Não foi possível a escrita da primeira narrativa e as professoras se
comprometeram em escrevê-la para que no encontro seguinte, fosse socializada
garantido que as histórias escritas fossem contadas, e não lidas, em grupo, para
ocorressem as primeiras intervenções “dos outros” na narrativa individual.
Essa escrita, na descrição de Delory-Momberger (2006), é realizada nos
terceiro e quarto encontros, tomando como referência os aspectos que descrevi. No
procedimento, é feita a encomenda da segunda narrativa, ressignificada pelas
intervenções do grupo a ser apresentada em um quinto momento. Apesar de minha
tentativa em garantir que as escritas fossem realizadas em nossos momentos de
encontro, a falta de tempo e a mobilização das professoras para participarem da
reunião da Atividade Complementar – AC, fez emergir a necessidade de que a
escrita fosse realizada em casa, para socializarmos no encontro seguinte.
Nosso terceiro encontro, o quinto momento da descrição da autora no qual “o
narrador é conduzido a readaptar sem cessar sua história”, a partir das intervenções
do coletivo. Nesse encontro, cada professora escolheria um escriba que anotaria
16

QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. Foram muitos, os professores. In: QUEIRÓS, Bartolomeu
Campos de. Sobre ler, escrever e outros diálogos. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012.p. 17-25.
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questões que lhe foram significativas durante a narração de quem o escolheu, bem
como as considerações do grupo feitas durante a narração. Após esse movimento
coletivo, as professoras seriam convidadas a reescreverem suas narrativas.
Esse encontro foi mais uma vez prejudicado no tempo de desenvolvimento.
As professoras também não haviam conseguido escrever suas narrativas conforme
havíamos combinado, por tudo, o terceiro encontro foi utilizado para que
escrevessem e/ou desenvolvessem seus rascunhos e para posterior socialização de
um aspecto do que havia sido escrito.
A angústia que se apossava de mim diante dos percalços vivenciados na
tentativa de fazer valer o ateliê biográfico enquanto procedimento de investigaçãoformação foi, em parte, dirimida durante a socialização das professoras. Ao ouvir os
relatos das professoras, percebi que mesmo em meio ao movimento incompleto que
estávamos vivenciando, estavam tendo suas memórias mobilizadas. Isso me fez
tomar fôlego e não abrir mão da dimensão coletiva da pesquisa.
Dois dos conceitos gregos de tempo se evidenciaram para mim: chonos, o
tempo do relógio, que pode ser medido, que dita na escola o tempo das coisas
acontecerem e em muitas situações impede que experiências, de fato, aconteçam,
foi naquele instante superado pelo kairos, momento indeterminado em que algo
especial aconteceu.
Em nosso quarto encontro, sexto da autora, seriam reescritas as narrativas e,
caso já fossem levadas reescritas, o tempo do encontro seria dedicado a sua
socialização. Diante dos contratempos vivenciados, o quarto encontro foi dedicado a
continuação da escrita das narrativas, porém com a instauração de escribas para o
movimento de socialização.
Novamente, foi o momento da socialização que trouxe as bem-vindas
surpresas: as lembranças narradas mobilizava a memória uma das outras; a escriba
anotou o que entendia que havia faltado em sua própria narrativa e não a anotar os
elementos que os outros destacavam da narrativa da que a escolheu como escriba
(haviam instaurado outro movimento). Perceberam que, mesmo trabalhando há
tempos juntas o cotidiano não permitiu que se conhecessem e ainda, muitas
histórias se encontravam, o que proporcionou que se emocionassem com as
histórias umas das outras.
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No quinto encontro, promovi uma reflexão em torno das contribuições que o
movimento de escrever e contar/elaborar as narrativas pode provocar, e como
acreditavam poder exercitar o mesmo movimento em suas vidas pessoais e
profissionais. Na proposta original, a reflexão em prol de socializar a incidência da
formação no projeto profissional de cada um, é realizada um mês depois para que
se tenha esse tempo de reconstruir os seus percursos.
Nesse encontro, me foram entregues as narrativas escritas, ainda sob forma
de rascunho, e foi o único que gravei os relatos das professoras. Excertos que
revelam a contribuição do movimento vivido serão apresentados no Capítulo 4. O
que de pronto fica evidente é que, a escrita da narrativa potencializa o contato com a
singularidade. E que o movimento coletivo faz emergir o que é plural e o que é
singular nas histórias, o que pode ser aprofundado a partir das entrevistas narrativas
individuais.
No que se refere às entrevistas narrativas, compreendo que estando a
pesquisa com as histórias de vida inserida no lugar da subjetividade, apreendo que,
quem narra, narra o que passou, mas do lugar que ocupa no presente. Trabalhar
com as narrativas não significa, simplesmente, ouvir o que se tem a dizer, bem como
não é somente uma forma de se conseguir a descrição de uma realidade.
A narrativa é uma maneira de produzir conhecimento individual e coletivo;
provocar/promover

a

reflexão

do

sujeito

sobre

seus

próprios

percursos,

experiências, o que gera a conscientização sobre seu próprio ser e fazer. Tal
aspecto demonstra a complexidade de se arvorar num processo formativo que toma
essas referências como fundamento, sendo este um desafio necessário a quem se
propõe a fazer pesquisa e trabalhar com formação.
Dessa forma, as entrevistas narrativas (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2002)
individuais, “considerada uma forma de entrevista não estruturada”, proporciona aos
sujeitos, sem a interrupção imediata do pesquisador/entrevistador, um movimento de
livre expressão dos seus sentimentos e de sua história.
As narrativas são infinitas em sua variedade, e nós as encontramos em todo
lugar. Parece existir em todas as formas de vida humana uma necessidade
de contar; contar histórias é uma forma elementar de comunicação humana
e, independentemente do desempenho da linguagem estratificada, é uma
capacidade universal. Através da narrativa, as pessoas lembram o que
aconteceu, colocam a experiência em uma sequência, encontram possíveis
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explicações para isso, e jogam com a cadeia de acontecimentos que
constroem a vida individual e social. (Idem, 2002, p. 91).

Quando

narramos

mostramos

nossas

escolhas,

selecionamos

acontecimentos, o que revela um movimento intencional. Todavia, esse é um
movimento também ficcional, pois se “inventa” para preencher o lugar do
esquecimento, havendo assim uma linha tênue entre o real e o simbólico.
A questão da ficcionalização não diminui a potência, tampouco o rigor da
utilização da entrevista narrativa na trajetória da pesquisa. As autoras ressaltam que
“as próprias narrativas, mesmo quando produzem distorção, são partes de um
mundo de fatos; elas são factuais como narrativas e assim devem ser consideradas”
(p. 109).
A técnica exige do pesquisador escuta atenta durante a narrativa central, para
que ao perceber o final da narrativa, faça questionamentos pertinentes em busca do
aprofundamento das questões de pesquisa, “este é o momento em que a escuta
atenta do entrevistador produz seus frutos” (p. 99).
Vale ainda a ressalva de que a realidade da narrativa se associa ao que é real
para quem narra; propõem representações/interpretações particulares do mundo;
não estão abertas para serem julgadas como verdadeiras ou falsas e estão inseridas
no contexto sócio-histórico (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2002).
À pesquisadora cabe, assim, a sensibilidade de compreender as histórias
narradas, histórias significativas para aqueles que as vive, em seus contextos, pois
são histórias pessoais e coletivas, com sentidos diferentes, por serem construídas a
partir de diferentes e singulares percursos de formação.
O desafio colocado à pesquisadora é ainda, “não só dar voz às professoras,
mas, principalmente, o de ser capaz de não lhes travar o pensamento” (PERÉZ,
2003, p. 32).
A narrativa autobiográfica, além de instrumento teórico-metodológico,
revela-se como uma alternativa importante para a formação, pois possibilita
a inclusão, no processo de formação, da voz da professora, de sua história
pessoal, de formação e de trabalho, como elementos de conhecimento
capazes de contribuir para o enriquecimento de seu saber-fazer docente.
(PEREZ, 2003, p. 36)
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Nas narrativas das professoras surgem pessoas, lugares, experiências,
sentimentos que marcam suas histórias e que não podem deixar de ser
consideradas pelos currículos dos cursos de formação, sob pena de se
desconsiderar a própria pessoa do professor. Nessa perspectiva, o estudo permite o
partilhar de experiências das professoras alfabetizadoras, espaço este que segundo
Goodson (1992) vem faltando, por se privilegiar a prática docente. Vozes que
necessitam ser ouvidas, e que falam sobre as reais necessidades para uma efetiva e
emancipadora formação.
As entrevistas com as professoras da pesquisa foram realizadas no próprio
espaço escolar. Para tanto, elas identificaram possíveis horários dentro da rotina:
durante as aulas diversificadas, aulas vagas (no caso de Ione da sala de recursos)
ou quando poderia contar com uma auxiliar para ficar em sala. Algo relevante foi o
fato terem acontecido somente após o terceiro encontro dos ateliês, pois já tinham
estabelecido comigo uma relação de confiança e parceria. Isso possibilitou que ao
conceber as entrevistas, as professoras se sentissem a vontade para expor suas
histórias a alguém, não mais “estranho”, e houvessem compreendido que não tinha
o intuito de julgar suas memórias.

2.3.2 Procedimentos de análise das narrativas
Inspiro-me na perspectiva hermenêutica na qual encontro importante
contribuição para o processo de interpretação das narrativas, por ter como interesse,
não a objetivação da realidade, mas a captura dos sentidos e significados que estão
colocados pelos sujeitos em suas ressignificações do mundo e de sua realidade
complexa. Complexa como o são os fatos sociais.
Bem como na análise interpretativa-compreensiva (RICOEUR, 1996)
enquanto possibilidade para a análise das narrativas do ateliê e das entrevistas,
análise com a qual apreendo as experiências e compreendo as singularidades das
histórias de formação e autoformação desveladas pelas colaboradoras da pesquisa.
Segundo Ricoeur (1996), “o termo interpretação deve, pois, aplicar-se não a
um caso particular de compreensão, a das expressões escritas da vida, mas a todo
processo que abarca a explicação e a compreensão” (p.86). Para o autor, explicação
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e compreensão não devem ser abordadas em termos duais, mas como uma
dialética complexa e altamente mediada. No esforço de tirar da compreensão e da
interpretação o aspecto puramente psicológico, em defesa de que se garanta a
significação semântica nesse processo, compreender não significa repetir/pontuar o
que já foi dito pelo texto, mas se apropriar da significação do discurso de forma a
“reescrevê-lo”, a atualizar esse discurso.
A análise interpretativa das narrativas buscará evidenciar a relação entre o
objeto de estudo, seus objetivos e o processo de investigação-formação,
tendo em vista entender as regularidades e irregularidades do/no conjunto
das escritas de si, partindo sempre da singularidade das histórias e das
experiências relatadas da vivência escolar por cada sujeito. (SOUZA, 2004,
p.122)

Para seguir nas análises das entrevistas narrativas, aproximei-me de três, dos
seis passos apresentados por Jovchelovitc e Bauer (2002), a partir dos estudos de
Schütze. Primeiro foi feita a transcrição detalhada do material verbal, na qual se
evidenciam pausas, variação no tom de voz, momentos de emoção, no intuito de
que outros elementos sejam articulados ao conteúdo das histórias narradas.
Diante de tamanho detalhamento, o passo posterior foi o da textualização
(BOM MEIHY, 1996) para que fossem retirados ruídos, contrações, em favor de um
texto mais claro.
Segui, então, a um processo de “escuta”, de leitura analítica e interpretação
das narrativas, o que fez com que os núcleos de sentido ou unidades temáticas
fossem identificados e organizados em um “quadro de análise”, a fim de que as
trajetórias individuais fossem apreendidas.
A elaboração dos quadros de análise individuais levou-me à elaboração de
um quadro síntese, que permitiu estabelecer as recorrências (aspecto plural) e
irregularidades (aspecto singular) das trajetórias.
As professoras, que já haviam passado pelos ateliês, onde tiveram eixos
orientadores a serem contemplados na narrativa escrita, os tomou como referência
também na narração de suas histórias, o que possibilitou que as unidades temáticas
fossem comuns a todas as narrativas. A escuta atenta da narrativa central, também
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foi fundamental para que, ao final, provocasse suas memórias a trazerem mais
elementos sobre suas trajetórias de formação.
Vale ressaltar que estabelecer núcleos, unidades, o plural e o singular das
histórias implica uma postura ética, que não descuida da globalidade da narrativa e
do sentido atribuído pelos próprios sujeitos às suas lembranças. E assim, a leitura
interpretativa-compreensiva, para além do agrupamento das narrativas, permite que
as experiências e lembranças selecionadas pelos sujeitos constituam o sistema de
referência de cada um.
Digo que a interpretação é o processo pelo qual o desvelamento de novos
modos de ser, proporciona ao sujeito uma nova capacidade de a si mesmo
se conhecer. [...] O leitor é antes alargado na sua capacidade de
autoprojecção, ao receber do próprio texto um novo modo de ser
(RICOEUR 1996, p.106).

Logo, no processo de interpretação-compreensão modos de ser e formas de
vida são desnudadas, na mesma medida em que meus modos de ser e minhas
formas de vida são evocados, num diálogo que provoca/promove outros textos,
outras interpretações e novos desvelamentos de modos possíveis de ver/enxergar
os acontecimentos, os eventos, os sujeitos.
Da mesma forma, as “recordações-referências” (JOSSO, 2010) potencializam
a análise interpretativa das narrativas, evidencia as experiências significativas do
percurso escolar e de vida, e suas implicações com a formação e autoformação.
A preocupação com a formação e autoformação da professora alfabetizadora,
e a necessidade de que a formação inicial e continuada seja enriquecida com suas
histórias de formação, imprime a necessidade de que no próximo capítulo seja
inaugurada a discussão em torno da formação do professor da educação básica.
Para tanto, estabelece um movimento em torno de leituras críticas dos documentos
oficiais, de elementos que constituem a complexidade do ser/fazer da alfabetizadora
e do conhecimento de si que a envolve.
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III. FORMAÇÃO DA ALFABETIZADORA:
entre discursos, complexidade e o
conhecimento de si

A história de vida narrada é assim, uma mediação do
conhecimento de si na sua existencialidade que oferece, para a
reflexão do seu autor, oportunidades de tomada de consciência
dos vários registros de expressão e de representação de si,
assim como sobre as dinâmicas que orientam a sua formação.
(JOSSO, 2008, p. 19).
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3.1 Entre o discurso oficial...

Em meio às discussões empreendidas no capítulo primeiro, defendi que os
olhares estivessem voltados para as questões vinculadas à formação docente. Por
esse motivo é válido o debate em torno da formação de professores da Educação
Básica, para situar como essa formação tem acontecido, e quais são os elementos
intrínsecos a ela que se conectam especificamente com a formação da
alfabetizadora.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394/96,
(BRASIL, 1996), após descrever os níveis e modalidades de ensino, informa no
Título VI como serão formados os profissionais da educação para atender o que foi
disposto no Título IV - Da Organização da Educação, que em seu Art. 13, define as
competências docentes:
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino;
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino;
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV- estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento;
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e
a comunidade. (BRASIL, 1996).

No Parágrafo Único (do Título VI), temos que a formação necessita atender
aos objetivos das diversas etapas e modalidades da educação básica e
conhecimentos

necessários

ao

atendimento

das

diferentes

fases

de

desenvolvimento das crianças, tendo como fundamentos:
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos
fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho;
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios
supervisionados e capacitação em serviço;
III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em
instituições de ensino e em outras atividades. (BRASIL, 1996)
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Diante

dos

fundamentos,

competências

necessárias,

e

consequente

responsabilidade, o profissional para atuar na educação básica, segundo o Art. 62
da referida Lei, deverá ter nível superior “em curso de licenciatura, de graduação
plena, em universidades e institutos superiores de educação”, sendo necessário aos
que atuarem na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, a
“formação mínima oferecida em nível médio, na modalidade Normal”.
No balanço histórico realizado por Souza (2003), é ressaltado que o fato da
regulamentação de que a formação pode ser efetivada em Cursos Normais Superior,
foi mais um “golpe adotado pelo MEC”, que negou a luta travada pelo Movimento
Nacional de Educadores, “quando entende que o nível superior constitui-se como
nível mínimo de formação de profissionais da educação” (p. 441), dando a
possibilidade de formações em espaços não universitários, o que desvincula a
dimensão da pesquisa como princípio fundamental na/da formação do professor.
Vale destacar que uma formação que deve ter como fundamentos o
conhecimento científico e a interação entre teoria e prática, a partir do que se
vivencia no espaço da profissionalização, de modo que a experiência vivenciada
interna e externamente a esse espaço seja aproveitada enquanto formação, não são
princípios facilmente construídos quando a dimensão da pesquisa é esvaziada
enquanto elemento curricular garantido e legitimado na formação de professores.
Ainda que se tenha criado uma política de certificação aligeirada dos professores
habilitados em nível médio, isso não pode em nenhuma hipótese ser confundido
com uma “sólida formação teórica e uma articulação com a pesquisa no processo de
formação” (SOUZA, 2003, p. 442).
Diante dos debates acirrados entre os Institutos Superiores de Educação e o
Ensino Normal Superior, e a quem caberia à formação de professores para os anos
iniciais do ensino fundamental e educação infantil, o Conselho Nacional de
Educação aprovou a Resolução nº 1, de 15/5/06 (BRASIL. MEC/CNE, 2006), e
instituiu as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em
Pedagogia, licenciatura, aos quais foi atribuída a formação inicial de professores
para atuar na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, bem como
“nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação
Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas
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quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos” (Art.2º). Assim sendo, a
formação docente nesses cursos passou a ter amplas atribuições, conforme mostra
o Art. 4º da resolução, que após reiterar o texto do Art. 2º, acrescenta em seu
Parágrafo único:
Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem
participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino,
englobando:
I. planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de
tarefas próprias do setor da Educação;
II. planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de
projetos e experiências educativas não-escolares;
III. produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo
educacional, em contextos escolares e não-escolares.

O texto segue no Art.5º a trazer dezesseis atribuições para as quais o egresso
do curso de Pedagogia deve estar apto, cada uma delas exigindo conhecimentos de
campos diferentes, competências e habilidades diversificadas de acordo com cada
espaço, contexto de trabalho.
Os textos legais apresentados apontam para uma formação que possibilite ao
formando se apropriar de sua profissionalização, dominar o fazer investigativo e os
conhecimentos específicos de sua área e articular a teoria com a prática de maneira
a intervir em sua realidade com ética e responsabilidade. Da mesma forma, dominar
os conhecimentos político, social, filosófico, psicológico, afetivo, econômico,
antropológico, histórico, ambiental, que influenciam seu contexto de atuação.
Portanto, é perceptível a complexidade curricular que envolve essa formação.
Essa complexidade e tensão se desvelam no balanço realizado por Gatti e
Barreto (2009), sobre a situação relativa à formação de professores para a educação
básica no Brasil17, que considerou os docentes em exercício, o exame da legislação,
as condições dos cursos, os currículos e ementas das disciplinas, o público
atendido, a formação continuada e questões relativas à carreira e ao salário do
professor.

17

Para maiores informações sobre o estudo, consultar GATTI, Bernadete Angelina; BARRETO, Elba
Siqueira de Sá. Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília: UNESCO, 2009.
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Destaco a análise sobre o currículo dos cursos de Pedagogia, que dá clareza
acerca da incompatibilidade entre o que é proposto na resolução e ao que tange a
efetivação do currículo.
[...] foi possível constatar que o currículo proposto nesses cursos tem uma
característica fragmentária, apresentando um conjunto disciplinar bastante
disperso. Cabe observar que na análise das ementas, nas disciplinas de
formação profissional, predominam os referenciais teóricos, seja de
natureza sociológica, psicológica ou outros, com associação em poucos
casos às práticas educacionais. Assim, as disciplinas referentes à formação
profissional específica apresentam ementas que registram preocupação
com as justificativas sobre o porquê ensinar, o que, de certa forma,
contribuiria para evitar que essas matérias se transformassem em meros
receituários; entretanto, só de forma muito incipiente registram o quê e
como ensinar. Pode-se inferir que a parte curricular que propicia o
desenvolvimento de habilidades profissionais específicas para a atuação
nas escolas e nas salas de aula é bem reduzida. Assim, a relação teoriaprática, como reiteradamente proposta nos documentos legais e nas
discussões da área, também se mostra comprometida desde essa base
formativa. Nesses cursos de formação de docentes, os conteúdos das
disciplinas a serem ensinadas na educação básica (alfabetização, Língua
Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Educação Física)
comparecem apenas esporadicamente; na grande maioria dos cursos
analisados, eles são abordados de forma genérica ou superficial no interior
das disciplinas de metodologias e práticas de ensino, sugerindo frágil
associação com as práticas docentes. Apresentam maiores fragilidades as
ementas associadas ao ensino de ciências, história e geografia para os
primeiros anos do ensino fundamental, por não explicitarem os conteúdos
referentes (GATTI; BARRETO, 2009, p.152).

Efetivar um currículo com as atribuições conforme vista no texto da resolução
citada gera tensões, como pode ser constatado pelas autoras (ausência de
formação profissional específica,

desarticulação teoria e

prática, falta

de

aprofundamento acerca de conteúdos imprescindíveis à formação da professora da
educação básica), levando a permanência de práticas formativas simplistas, que
influenciam no perfil dos egressos dos cursos que, pela ausência de articulação com
as questões da profissionalização, não incorporam em suas práticas as orientações
tamanha a complexidade do que é proposto e a ausência de subsídios para
enfrentar tal enredamento, tanto quanto da realidade encontrada no fazer da sala de
aula.
É preciso sublinhar que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (2010), os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil
(RCNEI 1998), e os documentos relativos ao Ensino Fundamental de Nove Anos
(2004, 2009), somente se reportam à formação de professores, ao se referirem aos
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artigos 62 e 6718 da LDB nº 9394/96, estabelecendo os aspectos necessários a
serem trabalhados e cultivados nos educandos, sem aprofundamento da discussão
sobre o que concerne a formação docente.
Evidenciam a necessidade da superação da dicotomia entre teoria e prática;
apresentam recomendações, orientações de como o trabalho deve ser desenvolvido
nas diferentes etapas de ensino em respeito às características de cada fase e suas
formas de aprender; a necessidade de fundamentar teoricamente as práticas e de
prever formas de articulação entre os docentes da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental; de propor trabalhos para o desenvolvimento do processo de
ensino/aprendizagem da leitura e da escrita, longe das práticas fragmentadas
tradicionais; bem como as concepções de infância que compreendem ser necessário
um trabalho que desenvolva a autonomia do sujeito, a cidadania, de forma que os
educandos possam atuar na sociedade.
Novamente, o que as autoras constatam é que, no segmento da educação
infantil é onde se encontra o maior percentual de docentes sem formação adequada
(GATTI; BARRETO, 2009), o que revela a lacuna existente em relação à formação
de professores para esse segmento e conduz a compreensão de que as
especificidades dessa educação, nível inicial da educação básica, não estão sendo
contempladas,

dando

margem

a

que

essa

formação

seja

vista

como

complementação da formação do professor das séries iniciais do ensino
fundamental.
As elaborações contidas no documento das Orientações Gerais do Ensino
Fundamental de Nove Anos demarcam não existir um modelo, perfil ou estereótipo a
ser

seguido

pelos

professores

que

aí

atuam,

“sendo

indispensável

o

desenvolvimento de atitudes investigativas, de alternativas pedagógicas e

18

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação,
assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para
esse fim;
III - piso salarial profissional;
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho;
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho;
VI - condições adequadas de trabalho.

105

metodológicas na busca de uma qualidade social da educação” (BRASIL 2004, p.
25). Traz ainda uma figura adaptada (TARDIF et al. s/d., p. 26.) em que no centro se
encontra o Exercício da Profissão, e ao redor com setas que se cruzam e apontam
umas para as outras, as dimensões: formação inicial, formação continuada,
pesquisa sobre o trabalho pedagógico, pesquisa colaborativa entre professores e
estagiários. Fica explícita a necessidade da articulação entre a formação inicial e
continuada, e reiterada a dimensão da pesquisa enquanto elementos fundamentais
à formação docente.
A sólida formação teórica, ampla formação cultural, a integração da teoria à
prática pedagógica e a pesquisa como princípio formativo, são também princípios
demarcados pelo Plano Nacional de Educação (PNE, 2001) para a formação de
professores em qualquer nível ou modalidade de ensino. Seu texto faz um excelente
diagnóstico, chamando a atenção para a necessidade de a formação estar atrelada
à condição de trabalho, salário e carreira, tendo em vista que para se alcançar seu
objetivo central de melhoria da qualidade de ensino, a valorização do magistério é
fundamental. É nesse sentido que uma “política global do magistério, implica
simultaneamente a formação profissional inicial, as condições de trabalho, salário e
carreira e a formação continuada” (Idem, Ibidem, p. 63).
Vale destacar que o Plano, dá especial atenção a formação continuada “em
decorrência do avanço científico e tecnológico e de exigência de um nível de
conhecimentos sempre mais amplos e profundos na sociedade moderna”, ao passo
que sobre a formação inicial somente valida que é de responsabilidade
principalmente das instituições de ensino superior, nos termos da LDB, “onde as
funções de pesquisa, ensino e extensão e a relação entre teoria e prática podem
garantir o patamar de qualidade social, política e pedagógica que se considera
necessário” (Idem, Ibidem, p. 65). Logo, uma interpretação ampla que deixa a cargo
das instituições de ensino a possibilidade de que essas dimensões estejam
presentes nos processos formativos, ainda que reiteradas vezes seja ressaltada a
importância do imbricamento entre elas.
Sendo assim, o PNE (2001) se mostra como mais um documento
contraditório ao reconhecer ser a qualificação docente um dos maiores desafios a
ser enfrentado, sendo necessária a implementação de políticas públicas de
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formação inicial e continuada para o avanço científico e tecnológico, ao passo que
dá amplitude à dimensão da formação continuada, deixando de legitimar o
entrecruzamento das duas dimensões.
Em relação à formação da alfabetizadora, o Plano destaca na descrição de
seus objetivos e metas, a necessidade de que os governos estaduais e municipais
façam parcerias com as instituições de ensino superior para implementar, já em seu
primeiro ano de vigência, programas de formação continuada de professores
alfabetizadores. No texto do PNE (2010), em vigor para o decênio 2011/2020, o
Art.2º, apresenta 10 aspectos como diretrizes, entre os quais dou destaque aos que
seguem:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
IV - melhoria da qualidade do ensino;
V - formação para o trabalho;
IX - valorização dos profissionais da educação. (PNE, 2010)

Conforme o texto, a erradicação do analfabetismo apresentado como diretriz
confirma ser este um problema ainda enfrentado por nosso país. Todavia, as metas
e estratégias apresentadas em anexo ao documento, abordam a formação docente
de nível superior (Metas 15 e 16), sem que sejam feitas considerações à formação
da alfabetizadora em suas estratégias, tampouco em outras metas que falam
especificamente da alfabetização, como pode ser visto em anexo (Anexo I - foram
transcritas as metas e estratégias que se referem à temática da alfabetização e da
formação docente).

O destaque em relação ao investimento na formação dos

professores e de profissionais de serviço e apoio escolar está relacionado às
estratégias referentes à meta para elevação do IDEB (Meta 7).
Contudo, a alfabetização acaba por se tornar um campo demandado como
conteúdo de formação contínua. Para Frade (2010, p. 58) parte desse movimento
decorre das próprias questões históricas relativas à difusão da cultura escrita no
Brasil, “dos resultados insuficientes nos índices de alfabetização e letramento, das
disputas acirradas em torno da melhor forma de conduzir o processo pedagógico, da
multiplicidade de pesquisas e dos impactos que os novos paradigmas exercem nos
professores”, diante da expectativa que se nutre em relação à resolução dos
problemas educacionais vivenciados.
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A existência de lacunas nas políticas públicas que projetem a melhoria da
formação inicial, mexendo nas raízes dos déficits é então apreendida, enquanto
vemos uma série de programas de formação continuada sendo implementados em
diversas áreas, como pode ser verificado com a Rede Nacional de Formação
Continuada de Professores de Educação Básica19, que “surgiu como resposta à
necessidade de articular a pesquisa, a produção acadêmica à formação dos
educadores”, cabendo ao Ministério da Educação “a iniciativa de estabelecer este
vínculo, visando interromper um hiato que se formara entre segmentos de
Educação: a Educação Superior e a Educação Básica” (BRASIL, 2006, p.3).
Sem tirar o mérito da criação da Rede, principalmente, tendo em vista os
objetivos aos quais se propõe, persisto acentuar com a análise dos documentos
oficiais a supervalorização da formação continuada e o pouco espaço reservado
para se (re)pensar a formação inicial, mesmo ambas se encontrando entre os eixos
principais que compõe as linhas prioritárias do Governo Federal e do MEC, em torno
dos quais a Secretaria de Educação Básica (SEB), executa suas políticas.
Está considerada no documento, a necessidade de que as políticas de
formação articulem formação inicial, formação continuada e profissionalização;
assim como ressaltam que a ausência de qualidade de alguns cursos de formação
inicial e às condições de precariedade ainda vigentes no sistema educacional no que
toca ao ambiente de trabalho e remuneração dos profissionais da educação, geram

19

Acerca da formação inicial reafirma sua realização em nível superior, em prol de uma sólida
formação teórico-prática aos estudantes, e ao se referir aos profissionais em exercício, apontam para
a necessidade da implementação de programas como: Proinfantil, Proformação e Pro-Licenciatura. O
PROINFANTIL é um programa de formação a distância de professores, oferecido em nível médio,
modalidade normal, com habilitação em Educação Infantil, e duração de dois anos. Destina-se aos
professores que atuam em creches e pré-escolas e que não possuem a formação exigida pela
legislação vigente. Seu objetivo é aprimorar a prática pedagógica e elevar o nível do conhecimento
dos que atuam nesse segmento, contribuindo para a qualidade social da educação oferecida nas
instituições de educação infantil. O PROFORMAÇÃO é um programa de formação de professores a
distância, oferecido em nível médio, com habilitação ao magistério. É realizado pelo MEC em parceria
com estados e municípios. Destina-se a professores que ainda não possuem habilitação e que atuam
nos anos iniciais do ensino fundamental, classes de alfabetização ou na educação de jovens e
adultos das redes públicas de ensino do país. O MEC está estendendo sua abrangência para todas
as regiões, uma vez que até 2003 eram atendidos apenas professores das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. O PRÓ-LICENCIATURA é um programa de formação de professores a distância,
oferecido a profissionais que exerçam a função docente nos anos finais do ensino fundamental e no
ensino médio e que não possuam habilitação específica na área de atuação (licenciatura). (BRASIL
2006, p. 20, 21).
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dificuldades e desafios ao desenvolvimento da formação continuada. Considera que
ainda se tem sobre a formação continuada uma concepção enquanto “forma de
corrigir problemas da má formação inicial” (BRASIL, 2006, p.14), sendo preciso
“pensar a formação docente (inicial e continuada) como momentos de um processo
contínuo de construção de uma prática docente qualificada e de afirmação da
identidade, da profissionalidade e da profissionalização do professor” (Idem, Ibidem,
p. 15). O texto traz a ressalva de Cury, um dos colaboradores na elaboração do
documento que aponta a importância da formação continuada, sem que sua
importância signifique o descuido com a formação inicial:
A formação inicial não é algo que deve ser desqualificada apenas e tão
somente porque as exigências da modernidade fazem com que a formação
continuada seja indispensável para todos. A formação inicial é a pedra de
toque e o momento em que se dá efetivamente a profissionalização. E a
profissionalização qualificada e atualizada é o elo entre as duas
modalidades de formação. (CURY apud BRASIL 2006, p. 15).

Para Nóvoa (1992), o conceito de formação contínua se identifica com o
processo de desenvolvimento permanente do professor. A formação inicial e a
formação contínua, assim, tendem a ser dois momentos de um mesmo processo de
desenvolvimento profissional. Imbernon (2006, p. 65), adverte que “a formação
inicial deve fornecer as bases para poder construir um conhecimento pedagógico
especializado e que a formação inicial é o começo da socialização profissional e da
assunção de princípios e regras práticas”.
Contribuição nesse sentido, encontramos no modelo emergente da formação
(RAMALHO et al, 2004), enquanto referência teórica na formação inicial de
professores, que tem como base: a reflexão, a pesquisa e a crítica, sendo este
trinômio compreendido e praticado, bem distante dos modismos, mas a partir da
articulação e complexidade que lhes são peculiares.
Assumir a reflexão, a crítica, a pesquisa como atitudes que possibilitam ao
professor participar de uma construção de sua profissão e no
desenvolvimento da inovação educativa, norteia a formação de um
profissional não só para compreender e explicar os processos educativos
dos quais participa, como também para contribuir na transformação da
realidade educacional no âmbito de seus projetos pessoais e coletivos. O
fato de destacar a reflexão, a pesquisa e a crítica como atitudes
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profissionais nos obriga a olhar o professor como alguém que tem sua
história, suas necessidades, interesses e limitações no processo de
crescimento profissional (RAMALHO et al, 2004, p. 23, 24).

Segundo os autores, a reflexão é então entendida como um debruçar-se
sobre a própria prática para assim reconstruí-la, por ser a docência uma profissão
construída na prática. Todavia, essa não é possível sem que se tenha o suporte
teórico para que a (re)construção aconteça com/em bases diferenciadas, o que
acentua a indispensável articulação da prática com a teoria. A pesquisa por sua vez,
é um “mecanismo de aprendizagem”, com o qual se constroem novos saberes, que
se mostraram necessários no movimento de reflexão. Ademais, a aprendizagem e
construção dessa trajetória, possibilita ao professor o exercício da autonomia para
pensar/fazer a sua profissionalização. A este processo se associa a crítica
compreendida “como uma atitude, forma de aproximação, reformulação e recriação
da realidade” (Idem, Ibidem, p. 31), estando ela dessa forma, vinculada à reflexão, o
que valida que são dimensões que se complementam.
Essa é uma abordagem que, possivelmente, falta aos documentos, que
apesar de evidenciarem a necessidade da pesquisa e de uma prática reflexiva, se
distancia de cultivá-las em sua inteireza e peculiaridades. Consequentemente, a
ausência se estende ao oferecimento das formações continuadas e aos currículos
dos cursos de formação inicial a esvaziando, o que torna compreensível que os
formandos e egressos comecem a se apropriar do seu fazer e de uma consciência
profissional quando em contato direto com o cotidiano de seu espaço de trabalho,
quando se embasam nos modelos pedagógicos que fizeram parte de sua trajetória
escolar para desenvolvê-lo, tendo sua identidade docente influenciada.
Ainda que a importância crescente, marcada em pesquisas relativas à
identidade profissional do professor, tenha gerado um movimento que Gatti e
Barreto (2009) chamam de reconceitualização da formação continuada, que avança
rumo a perspectiva do desenvolvimento profissional, as autoras encontram na
ausente relação com a formação inicial, os limites das políticas e práticas dessa
formação. E para a compreensão desse limite apontam para a falta de tradição das
instituições de ensino superior de se responsabilizarem pelo acompanhamento,
apoio e orientação contínua daqueles que elas formam.
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A reconceitualização da qual versam é permeada pela compreensão de que o
professor tem uma base de conhecimentos advindos de sua experiência, apreende
que é sobre essa base que a formação de novas concepções necessita ser
empreendida, logo, “o protagonismo do professor passa a ser valorizado e a ocupar
o centro das atenções e intenções nos projetos de formação continuada” (Idem,
Ibidem, p.203):
Por outro lado, a introdução de processos formativos que utilizam a reflexão
crítica sobre as práticas no contexto de um compromisso com o
fortalecimento da escola, enquanto instituição com responsabilidade social
relevante e desafiadora no mundo atual implica ambientes propícios a
trabalho coletivo, gestão participativa e disponibilidade de recursos
pedagógicos e materiais apropriados. Ambos os modelos, o fortalecimento
institucional da escola e a prática reflexiva, supõem transformações que
ultrapassam as questões de envolvimento dos professores e de formação
continuada propriamente dita, dado que demandam condições institucionais
e estruturais propícias. (GATTI; BARRETO, 2009, p. 203)

Tanto as elaborações de Ramalho et al (2004), quanto o movimento de
reconceitualização proposto pelas autoras, evidenciam a compreensão de que a
mudança institucional é imprescindível para que o protagonismo docente possa ser
concretizado. E esse protagonismo somente pode ser conseguido quando as
concepções que norteiam as formações inicial e continuada, abram mão do foco na
instrumentalização das práticas e os fundamentos teóricos e orientações
pedagógicas sejam refletidas com os sujeitos aos quais se destinam, levando-os a
articulá-las com sua própria história, potencializando o pensar e a decisão, ações
que permearão todos os momentos do ser docente.
Impliquei-me em analisar as descrições apresentadas sobre cada curso
oferecido pela Rede Nacional de Formação continuada de Professores de Educação
Básica (BRASIL, 2006), acerca da temática da Alfabetização e Linguagem, na
tentativa de perceber quantos e quais deles dariam destaque ao trabalho sobre a
pessoa do professor na formação oferecida. A temática aparece dentre as cinco
áreas de trabalho, sobre as quais as Universidades conveniadas elaboraram
materiais instrucionais e orientaram os cursos à distância ou semipresenciais.
O documento é composto pelas propostas e por um catálogo com os cursos
que puderam ser escolhidos pelas redes. Em média foram oferecidos 43 cursos,
sem contar a quantidade de módulos, nos quais alguns se dividem, tendo temáticas
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diversas como desmembramento do tema maior alfabetização e linguagem, sejam
eles: alfabetização e letramento, formação de leitores, formação do professor leitor,
literatura, oralidade, gêneros textuais, formação de formadores, fundamentos da
ação docente, cinema e linguagem, desenvolvimento infantil, avaliação do
rendimento de alfabetizandos, jogos na alfabetização, produção de texto,
alfabetização de jovens e adultos, ortografia, dentre outros.
Somente encontrei indícios de um trabalho de formação voltado também para
a pessoa do professor em dois cursos: o curso “Formação continuada de
professores e professoras”, oferecido pela Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), quando salienta objetivar “a reflexão sobre diferentes concepções de
formação continuada, com ênfase na abordagem crítico-reflexiva sobre os saberes
docentes e o cotidiano da sala de aula; sobre o papel das experiências pessoais e
profissionais na construção da identidade profissional, sobre a importância do
resgate da trajetória pessoal para compreensão das práticas pedagógicas” (BRASIL,
2006, p.38). Bem como, no curso “Formação Continuada de Professores das Séries
Iniciais na Área de Alfabetização e Linguagem”, oferecido pela Universidade
Estadual de Ponta Grossa (UEPG). O Fascículo I - Trabalho Docente, Espaço
Institucional e Contexto Social, apresenta “o profissionalismo docente e a identidade
do professor”, como elemento a ser trabalhado (BRASIL 2006, p.53). Todos os
outros cursos focam na potencialização dos estudos teórico/práticos em vista da
melhoria da ação docente dentro dos desdobramentos da temática descrita acima.
A lacuna encontrada por Gatti e Barreto na formação de professores para
atuar na educação infantil, se reverte no elevado número de formações continuadas
oferecidas aos professores que atuam nas séries iniciais de ensino, logo, à formação
da alfabetizadora.

Mesmo que também tenham crescido às investigações que

disseminam o entendimento do quanto às histórias de vida-formação dos sujeitos
evidenciam como o professor chega a ser o que é, e revelam as bases nas quais se
fundamentam suas práticas, essa concepção ainda não atingiu às formações, ao
passo que se verifica a reincidência de concepções que se aliam à melhoria de suas
práticas e ratificam a necessidade da instrumentalização docente.
Essa constatação permite a reafirmação de que o pensar e a concretização
da formação da alfabetizadora necessita direcionar, a campos de significação mais
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complexos, que ultrapassam a preocupação estrita com o seu fazer diário e com a
elevação dos índices de avaliação do ensino nas esferas Federais, Estaduais e/ou
Municipais. Tanto a história de cada professora, quanto o contexto de vida dos
educandos, o nível cultural das famílias e da comunidade na qual estão inseridos, as
experiências que os inserem na cultura letrada ou a ausência delas em sua
trajetória, são elementos desconsiderados quando se pensa a elevação desses
índices e se responsabiliza as professoras por esse processo, sem falar das
condições estruturais e de trabalho encontradas nas escolas públicas.
Esse é um debate que está longe de ser exaurido, enredado no ser/ fazer-se
alfabetizadora, que nunca esteve tão em pauta quanto na contemporaneidade,
contudo, que necessita ser legitimado.

3.2 A complexidade em torno do ser/fazer-se alfabetizadora

É diante desse debate, por participarmos de uma sociedade grafocêntrica na
qual se tem reafirmado, de várias maneiras, que o estrito aprendizado da leitura e da
escrita é o necessário para se atingir uma atuação crítica dos sujeitos no cotidiano
social e para a conquista da cidadania, e por ser oficialmente cobrada das
alfabetizadoras (aquelas que atuam no ensino fundamental I) a eficácia dessa
formação leitora e escritora, que posso considerá-las enquanto segmento singular
de docentes.
A pesquisa realizada por Dias e Engers (2005) identificou que as próprias
professoras se admitiam socialmente enquanto categoria específica de docentes.
[...] a alfabetizadora tem algo de particular no modo de ser-professora que a
identifica enquanto pertencente a um grupo, algo que parece estar
“incorporado” à própria identidade da pessoa. O ser-alfabetizadora, mais do
que ser-professora, constitui uma categoria particular e, de certo modo,
passa a ser outro componente das identidades da professora (DIAS;
ENGERS, 2005, p. 520).

Embora compreenda serem todos os professores da Educação Básica,
independentemente do segmento de atuação, responsáveis pelo desenvolvimento
da formação leitora e escritora, considera-las singular não tem a intenção de
classifica-las como heroínas, aquelas que operam feitos grandiosos, que supera de
113

forma excepcional os problemas. A conscientização dos limites de suas ações e da
responsabilidade dos “outros” no processo no qual estão implicadas se clarifica nas
narrativas das professoras Ione e Leandra:
“Eu pensava, eu consegui uma graduação, um respaldo
técnico, posso trabalhar como técnica em alguma secretaria de
educação, achando que era fácil, ilusão, e o tempo foi passando, eu
fui descobrindo que eu gostava realmente de ensinar, eu gosto disso,
de estar estudando, apesar de ter muita limitação na nossa área, a
gente se depara com um aluno cheio de problema, a gente tenta, ai
vem as angústias, o não posso ajudar, só posso ir até aqui”. (Profª.
Leandra)
Você pensa que é você em uma sala com uma realidade dessa, a
maioria passando fome, necessidade, violência, um quadro de
violência na comunidade instaurado dentro de casa muito forte, e
você como professor cobrado pela direção e responsabilizado pelo
sucesso ou fracasso daquela criança, como ser sozinho! E na época
não tinha essa visão de que, não é você professor sozinho que vai
resolver o problema da sala de aula, porque tem coisa na sala de
aula que você sozinho resolve, mas existem N outras coisas que é
trabalho social, que é um conjunto e quem vai resolver não é você”.
(Prof.ª Ione)

O investimento na singularidade das alfabetizadoras se deve ao desejo de
ampliar a compreensão/concepção em torno do seu fazer, como revelam as
colaboradoras, sendo necessário o investimento em desmistificar/desmitificar certos
aspectos na formação da professora, bem como promover a explicitação de
aspectos implícitos, textuais e discursivos, para que não assumam serem as únicas
responsáveis por esse processo e que marcas sejam por outros impressas; para que
persigam que os problemas do entorno sejam considerados em prol de políticas que
busquem saná-los, e assim a (re)construção de seus percursos identitários sejam
potencializados, tomando como referências seus desejos e princípios, e atinjam
também a valorização da categoria docente e da Educação Básica como um todo.
Além

dos

argumentos

relacionados

aos

processos

identitários

das

alfabetizadoras, nas leituras de Dias et al (2004/2005) e Teixeira (2010) pude
examinar outros aspectos envolvidos no movimento de construção em torno do ser
alfabetizadora. Dias et al (2004/2005), em estudo realizado nas escolas públicas da
cidade do Rio Grande do Sul/RS, buscou conhecer quem eram as professoras que
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nelas atuavam, as práticas pedagógicas implementadas e os saberes construídos
por elas no cotidiano com os alunos em processo de aprendizagem da leitura e da
escrita. Identificou que 37,93% das entrevistadas optaram pelo trabalho nessas
classes, enquanto 62,06% foram levadas a atuar como alfabetizadora, por ser esta a
única possibilidade existente na escola em um determinado momento da carreira.
Assim sendo, alerta que “a atuação das professoras nas turmas de primeira série,
sem a devida identificação delas com o trabalho de alfabetização, tem sido fator
influente na aprendizagem da leitura e da escrita” (p.33).
Teixeira (2010), também identificou esse aspecto em seus estudos,
percebendo que as primeiras séries do ensino fundamental eram atribuídas às
professoras menos experientes, em início de carreira, uma vez que “geralmente as
turmas de 3˚ e 4˚ anos são atribuídas/escolhidas por professores mais experientes
pois elas acreditam serem menos trabalhosas” (p. 21). A autora acentua que essas
professoras necessitariam ser mobilizadas e ver a atuação naquelas classes como
um espaço de novas experiências, logo, estarem abertas à mudança.
Com efeito, essa é uma constatação que demonstra a necessária articulação
entre a formação que tem sido oferecida e a consideração do conhecimento de si da
professora. Contudo, questiono-me se é mesmo somente a ausência do
conhecimento teórico e de sua articulação com a prática o que impulsiona às
professoras a não se sentirem a vontade em assumir as primeiras séries da
alfabetização, assim como se seria o fechar-se para o novo o motivo da resistência.
Nas narrativas das professoras alfabetizadoras de minha pesquisa identifiquei
um movimento contrário ao que revelou Teixeira (2010). Das seis colaboradoras,
quatro revelam uma maior identificação com as turmas de crianças menores (da
educação infantil, bem como, das primeiras séries do fundamental I), por
perceberem nessas um maior desejo e abertura ao aprendizado.
As outras duas colaboradoras, a Profª. Morena (atua no Grupo 5) se identifica
com os últimos anos do fundamental I, por acreditar que consegue dar sua parcela
de contribuição às questões da juventude, e na narrativa da Profª. Ione, a qual não
está em um segmento específico por ser a responsável pela sala de recursos da
escola e fazer o atendimento educacional especializado, é ressaltada a identificação
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em trabalhar diretamente com as crianças a ocupar outros cargos na instituição
escolar.
“Eu gosto de trabalhar só com Educação fundamental até 2º ano, até
o 3º ano, maior não, já não é minha praia. Eu já trabalhei com
adolescentes, fiz um trabalho numa ONG com jovens e tinha que
matar um leão por dia para poder, do jeito que sou, ter criatividade,
chamar atenção daqueles meninos”. (Prof.ª Maria Flor, atua no 1º
ano)
“Me deram no passado e no ano retrasado o 2º ano, eu gosto de
trabalhar com 2º ano sabe, eu prefiro hoje as séries menores, me
identifico mais, apesar de que as séries maiores tem uma certa
independência, mas a resposta que eu quero eu encontro nas séries
menores, nas que eu preciso alfabetizar. Então, as séries menores
dá uma melhor resposta, eles têm aquele esforço, já os maiores tem
certa resistência sabe, mas no mais eu gosto de ser professora”.
(Prof.ª Leandra, atuava no 4º ano em 2012, e em 2013 foi
contemplada com o Grupo 4, da Educação Infantil)
“Gosto do Grupo 5 que também é essa parte de contato com as
letras, formação da base alfabética, mas eu fico dividida, porque o
trabalho com pré-escolar é muito gratificante, mas eu percebo que o
meu trabalho desse ano mexeu comigo (se refere ao 2º ano).
Quando vejo eles despertando para escrita sabe, eles ficam com
sede, se eu chegar com qualquer coisa na minha mesa, um encarte,
um livro particular, uma revista eles ficam curiosos. Então isso me
deixa tão feliz que eu não sei se for para escolher voltar para a
Educação Infantil ou continuar com essa turma, de pegar eles ainda
vindo do 1º ano, só com a base alfabética formada e para destrinchar
toda essa parte de leitura, de escrita, de despertar para língua
mesmo, por eu ter essa paixão pela língua portuguesa que eu gosto
muito, eu não sei hoje o que pesaria mais para mim, não tenho como
lhe dizer. Porque antes eu lhe diria, não, ficar no pré-escolar para
mim não tem coisa melhor, agora eu digo assim, 3º ano nem pensar,
seria até aí entendeu, essa fase que eles estão assim, nessa
descoberta, nesse deslumbramento. Alguns, não são todos não viu,
para você não dizer que eu viajei, mas esses alguns a gente releva
os outros, pois sabemos que o contexto que eles vivem não tem
também tanto deslumbramento assim”. (Prof.ª Maria, atua no 2º ano)
“Hoje eu falo a você que eu penso muito sério na educação infantil
porque você faz um percurso até aqui, e, por exemplo, você vê
problemas que são de lá, não é que eu vou resolver não, mas eu
sempre pontuo isso para a coordenação, o menino precisa sair
alfabetizado no 1º ano, o 2º e 3º são só para ortografar. No 1º ano
ele está ávido por descobertas, tem alguns que vão para o 4º ano e
eu tenho que parar para alfabetizar mesmo, vogal, consoante. O
despertar que lá no 1º ano com certeza ele já tinha, o aluno não
chega desinteressado, a gente fala, fulano não tem interesse, mas
nós causamos o desinteresse dele. Eu sei que tem dificuldade, mas
eu me identifico com essas turminhas menores porque é o momento
que ele tá ávido para aprender”. (Prof.ª Luíza, atua no 3º ano)
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Pelos excertos das narrativas depreende-se que as professoras têm
conseguido atuar nos segmentos com os quais se identificam e contribuem
significativamente. Seria utópico, então, pensar/defender que esse desejo e
identificação de cada professora em relação ao segmento de atuação é possível?
Reporto-me à discussão de Barroso (2004), no tocante a necessidade de a mudança
acontecer simultaneamente na formação do educador e em seu espaço institucional
de atuação, e percebo que é o que tem sido perseguido no espaço escolar que as
professoras da pesquisa atuam. Isso ocasiona pensar que nos espaços educativos
há a necessidade de considerar autênticas as manifestações das docentes em
relação aos seus anseios e identificações profissionais, e a perseguir que essa
identificação seja elemento considerado sempre que possível, uma vez que a
influência direta desse aspecto na qualidade do ensino oferecido é fator merecedor
de maior atenção.
Evidência em relação a complexidade do ser/fazer-se alfabetizadora também
é salientada por mais um elemento problematizador e necessário à formação (inicial
e continuada) das professoras, que avançam da deferência em relação aos aspectos
cognitivos e psicológicos que orientam a formação e as práticas alfabetizadoras,
presente na elaboração de Santos:
Deve-se conceber a formação dos alfabetizadores significando-a como
processo que possibilita a valorização cultural dos seus educandos em seus
múltiplos elementos étnicos, até então ocultados e discriminados, seja no
plano científico, seja no plano sociopolítico e histórico (p.97). [...] O desafio
é ampliar “o campo de possibilidades” formativas para o alfabetizador, a fim
de assegurar uma abertura possível para uma outra compreensão dos
aspectos do processo de alfabetização (p.98). [...] Portanto, é importante
conceber sua formação em uma perspectiva crítica, aquela defendida como
processo social que possibilita caminhos de autoria de si e dos educandos e
de valorização cultural de grupos ora excluídos dos processos qualitativos
de educação (p.99) (SANTOS, 2010).

A autora destaca a necessidade da diversidade étnica e cultural fazer parte
dos processos de alfabetização, não só por ter passado a ser considerada nos
documentos oficiais (a exemplo da Lei 10.639), mas por compreender serem
elementos precariamente debatidos e oficializados nos contextos educacionais,
sendo discussão necessária, principalmente para a formação de professores que
atuam nos contextos populares.
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É nesse contexto que atuam as professoras que dialogam nesse texto, e
tantos outros professores que vivenciam a realidade da escola pública, em presença
de quadros de violência física e emocional, condições de vida precária e pouco
investimento familiar e afetivo. Ao passo que a maneira como as escolas estão
organizadas e a falta de formações que contribuam nas reflexões e ações dos
professores com essas questões, torna a escola menos atraente que “a escola do
mundo”, como afirma Luíza ao significar que o desinteresse do aluno é provocado
pela própria escola. É essa professora que, ao relembrar de uma turma de
alfabetização com a qual trabalhou em sua casa no início do magistério, sinaliza o
quanto esses fatores influenciam diretamente na prática que desenvolvem em sala.
“Eles já estão adultos, valeu a pena sabe, são meninos que, teve um
que foi para faculdade, uma parou de estudar porque engravidou, eu
olho a trajetória, não de todos, mas de alguns deles, uma agora está
vindo aqui para escola para trabalhar como voluntária, como é
importante e gratificante você vê que, eu sei que não é resultado só
daquele trabalho que eu fiz, mas ele também contribuiu, valeu a
pena, assim como eu vejo o outro lado, outros que morreram, que
estão presos, aí você precisa de alunos que vençam para você sentir
essa vitória um pouquinho sabe, senão dá vontade de desistir, se
olhar só os que morreram, os que estão presos dá vontade de
desistir mesmo, de largar tudo e ir para outra área”. (Prof.ª Luiza)

Está claro quanto o ser e o olhar para si da professora é mobilizado para além
das competências e habilidades que os currículos das formações determinam como
necessários, pois como afirma Josso (2010), “aprender pela experiência é ser capaz
de resolver problemas dos quais se pode ignorar que tenham formulação e soluções
e teóricas” (p. 36).
Na mesma direção os excertos das narrativas das Professoras Maria Flor e
Morena, revelam a inserção da docência numa problemática existencial, na qual “o
individuo é por sua vez uma síntese complexa de elementos sociais” (FERRAROTTI,
2010, p. 56).
“Acho que o universo me possibilitou estar aqui hoje fazendo esse
trabalho coletivo com essas crianças, em Educação tem coisas muito
mais profundas que somente ensinar. Então, eu consigo assim,
graças a Deus hoje, com todo esse trabalho que fiz lá na Ananda,
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que foi minha base, hoje eu sei lidar com essa turma de crianças que
são muito difíceis e que tem uma vida difícil”. (Prof.ª Maria Flor)
“Sempre me identifiquei com magistério, com crianças, porque eu
sempre achei que na escola pública os meninos são muito assim,
rejeitados, são marginalizados desde aquela época e hoje em dia
está muito pior porque as mães não cuidam, antigamente cuidavam
mais os meninos iam penteados, iam arrumadinhos, cheirosinhos,
era muito fácil a gente chegar perto para ensinar e colocar no colo, e
hoje em dia esses meninos não tem isso porque eles são muito
jogados, mas assim mesmo, eu já gostei mais de ensinar, mas eu
acho que eu gosto mais de lidar com esses meninos da escola
pública por conta desta carência. Quando eles arregalam os olhos
quando a gente diz que ama, porque acho que eles nunca ouviram,
quando a gente abraça, eles não tem costume de abraçar. Eles não
tem essa, esse afago, essa coisa do toque que é importante e por
isso essas criança estão desse jeito. Onde eu trabalho aqui é um
lugar perigoso e eles morrem muito jovens, morrem muito cedo 17,
18 anos. Ontem mesmo teve um episódio que a polícia teve aí e
levou 3 jovens, então eu acho que os pais tem faltado”. (Prof.ª
Morena)

A presença recorrente de denúncias como a ausência do cuidado e
acompanhamento das famílias, somados ao quadro de violência da comunidade
com os quais as professoras convivem diariamente, demonstram serem fatores que
transversalizam seu ser/fazer e o quanto as apropriações dessas experiências
desvelam outro movimento, fundamental, de compreensão do trabalho e da
formação docente.
“Compreender o sujeito como centro do processo de formação na perspectiva
da abordagem existencial ou biográfica de formação, relacionada à autoformação,
vincula-se à continuidade histórica e ao processo de formação de cada sujeito”
(SOUZA, 2004, p. 268). Esse entendimento pode contribuir para uma alfabetização
que evidencie o conhecimento do sujeito que aprende, suas histórias e seus
contextos, e atinja mais o público da escola pública, e com uma formação docente
que, ao extrapolar os limites da técnica e de procedimentos didáticos e pedagógicos,
se aproxime da vida diária das professoras e amenize a angústia que carregam em
si diante dos poucos sinais, visíveis, de transformação da realidade que conseguem
operar.
O destaque que faço acerca de questões da pesquisa de mestrado de
Teixeira (2010), revela o quanto o investimento formativo realizado na/para a pessoa
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da professora, diante das reiteradas práticas existentes, necessita ser ampliado e
aprofundado de modo que seja percebido por quem desse processo participa, ao
sentirem/perceberem a contribuição que recebem no movimento de autorreflexão,
autointerpretação crítica e consciente.
A referida pesquisa versou sobre o processo de aplicação de conhecimentos
adquiridos no curso de formação PROFA (Programa de Formação para Professores
Alfabetizadores) para o cotidiano da sala de aula, por parte de professoras
alfabetizadoras da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, investigando essa
transposição a partir da avaliação das professoras sobre suas vivencias no curso. As
narrativas das professoras foram colhidas a partir de questionário com perguntas
abertas e fechadas.
Da questão que elaborou, tendo como interesse a investigação sobre o
conteúdo proposto no curso, ou a forma como este foi desenvolvido, a autora
destacou que:
As professoras não citaram a forma de desenvolvimento, não falaram dos
trabalhos pessoais que são propostos, que fazem uma “ponte” com o que
será desenvolvido no encontro posterior, dentre outros comentários que se
fariam pertinentes, e assim ficam algumas inquietações: será que as
professoras não perceberam essa forma de desenvolvimento como
diferente e mais direcionada a prática diária? Será que não tem parâmetros
para análise visto que a quantidade de cursos de formação frequentados
por elas não é significativa visto o tempo no magistério? (TEIXEIRA, 2010,
p.59)

Outra questão da pesquisa que destaco, faz referência à opinião das
professoras, sobre se o curso contribuiu para a prática como alfabetizadora. Sendo a
resposta positiva, a pesquisadora pedia que falassem sobre quais foram às
contribuições, e, em caso negativo, a que fatores atribuíam esse fato. Diante das
respostas apresentadas no trabalho, percebi que as professoras destacaram
enquanto contribuições recebidas àquelas direcionadas a sua relação com os
discentes,

como:

olhar

diferente

sobre

suas

dificuldades

e

respeito

ao

desenvolvimento.
Essa percepção e a falta de falas que contemplassem como o curso foi
desenvolvido

acerca

das

metodologias

diversificadas,

ressalva

feita

pela

pesquisadora, levou-me a refletir e a ratificar que, o excesso de cursos de
120

“capacitação”, instrumentais, que se direcionam estritamente para a melhoria das
práticas dessas professoras, provocou a ausência de percepção da contribuição de
um trabalho em torno da formação pessoal, tendo em vista serem poucas as
iniciativas sob essa perspectiva e por terem como objetivo final novamente, o fazer
em sala de aula. A pesquisadora chega as seguintes considerações:
Entretanto, acredito ser tarefa mais complexa na medida em que algumas
práticas tradicionais estão arraigadas historicamente (as professoras podem
ter sido alfabetizadas dessa forma, ou terem iniciado sua carreira
observando e estudando numa perspectiva de praticas tradicionais). Desta
forma, o que quero expressar é que para que aconteçam mudanças efetivas
quanto à postura do professor alfabetizador, bem como para que esse
alfabetizador consiga dialogar com seus pares com segurança, ele precisa
formar-se gradativamente nessa nova concepção e realmente passar da
atitude de uma prática reprodutora a uma prática criadora que com certeza
exigirá dele a articulação de diversos conhecimentos, atitudes, intervenções
e reflexões. (TEIXEIRA, 2010, p. 66)

Considerar que a prática revelada pela professora perpassa pelas
experiências e lembranças que ela aciona diante do que viveu ainda quando era
aluna, incentiva a defesa da importância de terem suas histórias de vida como
elemento de reflexão garantido na formação.
Nessa direção, Cruz afirma que:
O fato das formações oferecidas via de regra não incluírem um trabalho
mais sistemático, intencionalmente planejado e permanentemente avaliado,
voltado para as atitudes e valores dos futuros professores, provavelmente
seja um dos motivos para a pouca influência que têm tido na qualidade das
práticas desenvolvidas. (CRUZ, 2010, p.358)

Não reduzo a importância do imperativo domínio sobre o que se ensina e da
constante necessidade em dialogar sobre a prática, tendo em vista o movimento da
sociedade contemporânea na qual vivemos, de rápidas mudanças nas informações
e

conhecimentos

construídos,

mas

aliada

a

constituição/construção

das

competências, tem faltado a validação de que a melhoria da formação passa
também pelo conhecimento de si, pelo (re)conhecimento de sua própria história, de
seus próprios processos. Assumir a complexidade da/na formação, do ser/fazer-se
alfabetizadora se vincula à perspectiva cunhada por Josso (2010), de um “caminhar
para si”.
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É entrar em cena um sujeito que se torna autor ao pensar na sua própria
Existencialidade. Porque o processo autorreflexivo, que obriga a um olhar
retrospectivo e prospectivo, tem de ser compreendido como uma atividade
de autointerpretação crítica e tomada de consciência da relatividade social,
histórica e cultural dos referenciais interiorizados pelo sujeito e, por isso
mesmo, constitutivo da dimensão cognitiva da sua subjetividade (JOSSO,
2010, p.85).

Compreender a formação docente sob esse lastro responsabiliza a todos os
envolvidos nesse processo. Abrir espaços para que seja realizada a partir da
conscientização da própria existência e subjetividade, é desafio a ser perseguido
pelos que persistem em acreditar na ampliação das possibilidades formativas para o
alfabetizador, a favor de que caminhos de autoria de si e dos educandos sejam
trilhados.

3.3 O Conhecimento de si na formação alfabetizadora
A defesa até aqui apresentada em prol de outras possibilidades formativas
que adentre diferentes dimensões do conhecimento humano dirigiram-me às
elaborações de Werneck (2003) e Eitler (2003), ao passo que as redimensiono para
pensar a formação da alfabetizadora sob a perspectiva aqui abordada.
Werneck (2003) apresenta uma perspectiva de formação que valida a
necessidade de os saberes dos educadores serem considerados, e que tanto os
saberes, quanto as experiências sejam compartilhadas e engendrem novos
conhecimentos dentro de um trabalho que valorize a dimensão coletiva.
Ao perpassar pela variedade de experiências e linguagens, autoriza ao
professor através da percepção, da expressão, científica ou intuitivamente, das
experiências com o corpo ou com outros elementos, das diversas leituras possíveis,
uma formação mais rica, que os encaminha para outras possibilidades de
conhecimento e estimula a leitura e a escrita criadoras. A leitura criadora nesse
sentido significa o “resultado da percepção única e individual, graças às
combinações perceptivas que se realizam e que fazem com que uma pessoa nunca
descreva o que leu de forma exatamente igual à outra” (p. 224), compreensão que
avança de perspectivas lineares de leitura.
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Esse é um movimento possível àqueles que se abrem a vivenciá-lo e que se
manifesta no trabalho que se realiza com o educando, ao qual também terão a
oportunidade de viver experiências criadoras. É nesse sentido que Eitler (2003), com
o trabalho lúdico que desenvolve em formações, desperta a seguinte reflexão:
Mas para que o professor possa ser um agente desse movimento é preciso
que ele também se permita fazer essa viagem, que reencontre a sua própria
expressão, que vivencie as linguagens e que as entenda como passíveis de
conhecimento e não somente como “lazer” ou “terapia”. Se é o adulto que,
de certa forma, permite à criança o seu espaço lúdico, como pode fazê-lo,
se ele mesmo muitas vezes não se “reconhece” dessa forma, se ele se
entende apenas como um ser produtivo? Se o professor sofreu a ruptura,
como ajudar seu aluno? (EITLER, 2003, p.195).

Em número considerável de situações, as crianças deixam de participar de
espaços criativos de construção do conhecimento e de relacionamento e
aprendizagem com seus pares, seja porque em algum momento de suas histórias
essa possibilidade lhes foi negada, seja em consequência dos procedimentos rígidos
adotados pelas escolas que estabelecem essa ruptura.
Sendo as professoras sujeitos que se relacionam com crianças em processo
de desenvolvimento, acionar a reflexão sobre sua formação em referência a suas
histórias de vida é primordial para que se torne possível suplantar as rupturas e
restabelecer a sensibilidade para a compreensão dos contextos nos quais emergem
os conhecimentos das crianças a favor da promoção de aprendizagens
significativas, cognitiva, afetiva, social e culturalmente.
Assim sendo, a formação de professores pode considerar as histórias de vida
dos sujeitos que fazem parte dos diversos espaços educacionais, não como um
processo linear de acumulação de conhecimentos simplesmente, mas como afirma
Nóvoa (1992), um processo de reflexão que o professor faz em relação a sua própria
ação e sobre a reconstrução permanente de seus processos identitários. Isso
significa dizer que os processos de formação estão relacionados e são produzidos
através da trajetória de vida e dos percursos educativos de cada professor no
decorrer da sua carreira docente.
Com o intuito de validar para difundir a viabilidade de conceber a formação
sob esse prisma, trago ao diálogo iniciativas de formação com alfabetizadoras, que
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ratificam como o trabalho alicerçado nas Histórias de Vida-Formação influencia,
altera concepções e alcança, consequentemente, suas práticas.
A experiência de formação com “educador@s” popular de jovens e adultos do
Estado do Piauí, vivenciada por Jesus e Araújo (2008), tomou como princípio
teórico-metodológico as histórias de vida, e na mesma medida a perspectiva
freireana que dá importância aos saberes, conhecimentos e histórias dos sujeitos
envolvidos no processo. Mobilizaram os professores para que narrassem suas
memórias, realizassem registros sobre elas e percebessem “a potencialidade das
histórias de vida de cada um@ como conteúdo alfabetizador, fortalecendo uma
perspectiva emancipatória de alfabetização” (p. 136). Promover essa percepção e
entendimento se fazia necessário para que, ao vivenciarem essa experiência,
pudessem fazer a transposição para suas práticas e alfabetizassem tendo a história
de vida como “rico texto alfabetizador” (p. 130), em prol da emancipação dos
envolvidos no movimento de “narrar-si”.
Foi pela direção da emancipação de si e dos outros e por trabalhar com
professoras alfabetizadoras, que ao me aproximar das discussões e leituras em
torno da abordagem (auto)biográfica, logo percebi conformidade com as
elaborações de Freire (1979, 1983, 2003), com o qual é imprescindível estabelecer
diálogos. Suas teorizações em torno do trabalho com a alfabetização de adultos já
configurava uma perspectiva de formação que considera o percurso de vida do
sujeito e suas inscrições culturais.
Com uma pedagogia pautada na tomada de consciência do ser humano, de
sua capacidade crítica de se reconhecer enquanto ser inacabado e, por isso, em
constante busca, se vendo como ser no/com o mundo, possibilita a reflexão sobre
uma ação educativa possuidora de uma responsabilidade social e acima de tudo,
política. Acentua o imperativo de que os sujeitos compreendam a complexidade
sociocultural na qual estão inseridos, para atuarem na construção da História e
sejam protagonistas de seus percursos formativos.
Encontro-me com Casali (2008) que ao afirmar que a influência e
contribuições dos pensamentos de Freire para a pesquisa (auto)biográfica, ainda
que não tenha se referido à pesquisa como aporte teórico-metodológico, evidencia a
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dimensão político-epistemológica da abordagem, e autoriza as elaborações que
vinham sendo realizadas em meus estudos.
A prática nos círculos de cultura, espaço no qual os participantes narravam
suas experiências de vida e os problemas que queriam destacar da comunidade de
onde eram, faziam emergir o universo vocabular - as palavras geradoras, que seriam
trabalhadas no processo de alfabetização, ligando assim o conhecimento de mundo
com aprendizagem, “eis aí, em sua plenitude, o mesmo fundamento epistemológico
da pesquisa (auto)biográfica e da importância da memória na pesquisa, formação e
ensino” (CASALI, 2008, p. 36).
É sua implicação em aproximar os mundos de educadores e educandos, em
tornar significativo o aprendizado da leitura e da escrita, associados a uma postura
ética, política, de valorização das culturas, capaz de libertar o sujeito das opressões
que lhes são impostas e das que ele próprio se impõe por acreditar que é menor que
tudo e todos, que nos permite entender sua perspectiva humanizadora da ação
pedagógica.
Na mesma direção, da mobilização de um conhecimento emancipador,
ressalto também a contribuição de Garcia (2003), que afirma trabalhar em seus
cursos de formação, com as professoras que, fugindo das determinações de suas
histórias, “insistem em lutar e ficam”. Ficam na profissão e mesmo com as condições
de vida e de trabalho que encontram, continuam a acreditar na mudança.
Diante disto, numa sociedade excludente como a nossa, quando se é
educador a sério, há que se trabalhar na tensão entre revolta/descrença e
luta/esperança; e é nessa tensão que se dá a nossa intervenção junto às
professoras alfabetizadoras. Em nossa atuação, revigoramos nossas
energias ao reforçar as energias das professoras, criando, em nossa
inquietação comum, novas forças para a luta e, na luta, criando novas
subjetividades, nossas e delas, que possam produzir energias
emancipatórias (GARCIA, 2003, p. 18).

A pesquisa realizada por Garcia (2003) refere-se ao trabalho de formação
feito por um grupo de pesquisadores junto às professoras alfabetizadoras, e tiveram
o objetivo de resgatar o conhecimento que é produzido por elas no cotidiano escolar,
considerando a dimensão da prática como um espaço de produção de
conhecimento,

e

pondo

em

discussão

a

(re)apropriação/qualificação

do

conhecimento produzido nessa prática.
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Para isso, aliaram-se a autores como Boaventura Santos ao refletir sobre o
conhecimento emancipatório, na busca por criar novas subjetividades; Barbier com
as construções em torno da “escuta sensível”; Bakhtin com quem aprenderam a
identificar as vozes que falam através das falas das professoras: “nessa conversa
inicial vão se revelando o conhecido e até então desconhecido; histórias de vida e
histórias profissionais em diálogo polissêmico [...] É um perder-se nos labirintos da
história e da própria vida [...]” (GARCIA, 2003, p. 28).
É mesmo na tensão revolta/descrença e luta/esperança que se dá a formação
da professora alfabetizadora e de tantos outros professores. Ao mobilizar o
conhecimento emancipador presente na vida e cotidiano da prática das professoras,
essa perspectiva de formação encharca a alfabetizadora da consciência e da
potência que sua atuação pode promover no mundo a sua volta.
Para os desacreditados dessa possibilidade, tendo em vista que politizar os
sujeitos nem sempre fez/faz parte dos projetos oficiais, é que o espaço de
interlocução aqui garantido, a partir de estudos e investigações, demonstra o quanto
às percepções e representações contidas nas histórias pessoais e profissionais das
professoras põe em evidência a premência de outras formações e a potência das
mesmas.
Remeto-me ao trabalho de Pérez (2003), que situa as narrativas na
perspectiva da resistência por buscarem romper com as narrativas dominantes e
pela singularidade de seu conteúdo, a partir da compreensão das vidas femininas,
tendo em vistas as professoras como sujeitos históricos, que a partir de suas
experiências de vida, dá significado ao “viver-fazer da profissão”.
A história de vida é parte do processo social; assim sendo, ver, dizer, narrar
a prática cotidiana é conjugar a memória com a história social, revisitando a
complexidade da vida e as contradições inerentes às relações de poder. Tal
opção metodológica se fundamenta no compromisso ético-político de
recuperar pela narrativa a potência das professoras alfabetizadoras
(PÉREZ, 2003, p. 36).

O compromisso ético-político acentuado pela autora em sua pesquisa é
perseguido também por mim, no sentido de que as experiências de vida das
professoras sejam registradas e incorporadas ao seu processo de formação, “como
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uma estratégia importante à construção de uma nova forma de pensar/praticar a
formação da professora, buscando superar os tradicionais recortes disciplinares que
têm orientado as práticas curriculares dos cursos de formação de professores”
(Idem, Ibidem, p. 38).
Nesse sentido, Antunes (2007) investigou a partir de relatos autobiográficos
escritos, as lembranças que a escola produziu nas histórias de vida das professoras
alfabetizadoras, demonstrando como passam despercebidas nos cursos de
formação a força exercida pelas experiências dos anos de escolarização. Tece
considerações sobre a entrada da criança na escola e como o cotidiano vai fazendoa perder a curiosidade da infância.
Contudo, as lembranças, recordações, imagens e atitudes que os
professores efetivaram ao longo da escolarização são pontos que devem
ser levados em conta quando se propõe o trabalho nos cursos de formação
inicial e continuada de professores alfabetizadores (p.86). [...] Considera-se
um caminho possível criar situações para que os professores
alfabetizadores reflitam sobre os conteúdos culturais que são trabalhados
na escola, sobre as políticas públicas construídas para a formação de
professores e sobre os seus espaços de interação entre as dimensões
pessoais e profissionais, permitindo-lhes se apropriarem, através da
memória educativa, de novas significações em relação às suas histórias de
vida e sua prática docente (ANTUNES, 2007, p.90).

As professoras colaboradoras de minha pesquisa que até então não tinham
participado de um movimento formativo que possibilitasse adentrar esse terreno
fértil, foram mobilizadas e expuseram lembranças escolares que sublinham, a partir
da narrativa de suas vidas, as marcas que essas lembranças imprimiram no ser
professora, conforme pode ser visto/sentido:
“Foi pró Celeste a que mais deixou marcas. Eu tinha medo dela. Na
maioria das vezes ela era carinhosa comigo. Mas eu tinha medo era
do tratamento dado aos alunos indisciplinados. Eu estava fora.
Estudei nessa escola (Escola Cecília Meireles) até aos sete anos”.
(Prof.ª Leandra)
“Era um salão enorme, acho que não era tão grande assim, mas em
minha memória trago ele enorme, quadro negro, lembro que eu fazia
muita caligrafia, acho que é por isso que o povo diz que minha letra é
bonita. E essa professora, não tinha muito momento de recreio não,
no dia que ela dava recreio eu sempre queria ficar no pátio, poxa, tão
bom e eu me escondia entre um armário e outro, caramba, eu só
lembro da reguada, era uma régua enorme, foi a primeira vez que eu
vi uma régua grande, e pá! (faz o som da reguada que recebeu).
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Aquilo me doeu tanto, porque não era uma dor física, era a dor da
minha professora me bater, eu cheguei em casa e contei a minha
mãe, “bateu porque você aprontou e vou mandar ela bater de novo”,
ai eu me calava”. (Prof.ª Luíza)
“A segunda professora que marcou era o contrário, Pró Celina da 4ª
série, sempre sisuda, fechada, muito hostil com a gente. Só se
preocupava em dar sua aula. Nunca nos proporcionou momentos
lúdicos e prazerosos. Quando perguntávamos alguma coisa da sua
vida particular, éramos muito hostilizados. Foi com essa professora
que criei uma rejeição por matemática, porque se ela já era
grosseira, hostil nas outras matérias, em matemática que as crianças
tinham mais dificuldades ela era ainda mais grosseira sabe, e ai
chamava os meninos de burro, cabeçudo, que não prestava atenção,
sem interesse e na maior parte não era isso, entendeu, era
realmente dificuldade porque eram conteúdos mais complexos. [...]
Naquele ano meu avô tinha falecido e eu vivi momentos difíceis
emocionalmente, eu tinha oito anos e pedia a Deus para o ano
acabar e eu me livrar daquela professora e da dor da saudade do
meu avô”. (Prof.ª Maria)

Nos excertos, as professoras revelam lembranças de práticas dolorosas,
autorizadas pela família, que revela o lugar de autoridade que a professora ocupava,
e o autoritarismo explicitado a partir de suas práticas. Na mesma direção, o quanto a
ausência da afetividade e o desconhecimento do contexto de vida do educando
influencia no processo de aprendizagem.
Gera sofrimentos para além das paredes da sala de aula, conforme revelado
pela Prof.ª Maria, e ainda desvelam modelos pedagógicos, propagados durante
anos, que exclui a diferença, necessitam que os corpos sejam totalmente
disciplinados sob a justificativa de que é assim que se aprende, sem atinar para as
consequências desse fazer.
Essas são recordações que convivem, às vezes, harmonicamente com
lembranças agradáveis, que provocam o turbilhão de sentimentos, pois ao lado das
lembranças que se manifestam perturbadoras, experiências que encantam e
(re)marcam a existência são desveladas, como volta a narrar a Prof.ª Luíza:
“Início de dezembro, quando eu passei de ano e fui para o outro ano,
2ª série, professora Aurelice, pró Lio, ah meu Deus, eu já estava
achando bom! Eu me lembro da primeira atividade que fiz com pró
Lio, eu nunca tinha feito uma descrição, ela pegou uma caixinha de
lápis de cor e tinha uma menininha, ela colocou no quadro e fez
assim: “vocês vão descrever o que tem aqui”, ô pró, o que é
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descrever, “descrever é dizer o que tem aqui”, e aí começava a falar,
eu achei aquilo o máximo (ênfase), todo mundo falando”!

Fecunda se mostra a possibilidade de se darem conta da influência dos
papéis e valores, construídos em suas histórias e experiências e como estas se
assumem no cotidiano da sala de aula, promovendo assim significativas reflexões.
Josso (2010, p. 40) sinaliza que “as experiências, de que falam as recordaçõesreferências constitutivas das narrativas de formação, contam não o que a vida lhes
ensinou, mas o que se aprendeu experiencialmente nas circunstâncias da vida”.
A potencialidade de lembrar o que se viveu, ao mesmo tempo em que se
reflete sobre o que do vivido permanece presente e necessita ser ressignificado,
contribui para uma formação pessoal/profissional consciente de seu alcance, não
sendo mais possível que às formações se restrinjam a informar sobre novas e
modernas abordagens metodológicas. Tampouco é suficiente promoverem uma
investigação em contato com o cotidiano da professora de maneira que concepções
e valores construídos ao longo de sua trajetória discente e docente permaneçam
encobertos. Nos fragmentos que seguem, são desocultados esses elementos:
“Eu tenho que melhorar em algumas coisas, tenho que me
aperfeiçoar, tornar as minhas aulas mais atrativas para eles, eu
tenho pouco isso porque trago muito do tradicional em mim, de como
eu fui educada, eu fui ensinada desse jeito, então está enraizado.
Então, eu preciso me profissionalizar nesse sentido, de me reciclar
sempre, de melhorar, mas eu acho que na parte de ser humano
mesmo eu não deixo a desejar, mas a minha área mesmo é estar em
contato com meus alunos, porque eu acho que a gente forma
cidadão, não é só formar para atender a lei, é formar para lidar com a
vida, com o outro, o respeito”. (Prof.ª Morena, grifos meus)
“Eu estudava pela manhã e trabalhava à tarde, numa escolinha de
bairro. Ensinava a 2ª série. Ensinei a formar, ler as palavras como
aprendi, como ensino a meu filho hoje. Havia ainda Jaqueline. Uma
menininha de 7 anos que lia com pontuação, ritmo e entonação.
Parecia uma boneca. Eu tinha orgulho dela, porque lembrava a mim.
Tímida, dedicada, realizava todas as tarefas. Procurei ser para ela a
professora que gostaria de ter na 2ª série! Hoje são adultos
encaminhados, graças a Deus. Nunca vou esquecer essa turma. A
primeira aos 17”. (Prof.ª Leandra, grifos meus)
“Ali deu muita base para a profissional que sou hoje, de como eu
olho a educação, porque ali é uma alma, é um ser que está ali. A
coordenadora me dizia: “Maria, quando você gritar com o menino,
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falar mais alto, grite limpa”. Eu não entendia o que ela queria dizer.
Agora eu entendo o que é gritar limpa. Porque essas crianças são
almas e tem sensibilidade e sabe quando a gente está falando com
raiva ou porque quer o bem. Isso tem me ajudado muito no meu
trabalho como pedagoga, eu carrego isso hoje. (Prof.ª Maria Flor,
grifos meus)

A conscientização da necessidade de ressignificar o vivido diante da forma
como foi educada e tem repetido certas ações; a compreensão da origem de
rejeições e dificuldades que impediam o aprender; as projeções realizadas na sala
de aula perante o discente que desvela a própria história da professora; a maneira
como a vivência em outros espaços formativos de vida promove a autoconsciência
humana, evidenciam a potência que o trabalho com as narrativas (auto)biográficas
autoriza às professoras alfabetizadoras quando lhes é oportunizado reviver o vivido.
Bem como manifesta a possibilidade de uma atuação que efetue, em sua própria
vida e na de seus pares, reais transformações. Souza, nos lembra que:
Através da narrativa (auto)biográfica torna-se possível desvendar modelos e
princípios que estruturam discursos pedagógicos que compõem o agir e o
pensar da professora em formação. Isto porque o ato de lembrar e narrar
possibilita ao ator reconstruir experiências, refletir sobre dispositivos
formativos e criar espaços para uma compreensão da sua própria prática.
(SOUZA, 2008, p. 95).

O pensamento de Souza me remete a Larrosa (2002) que, em sua discussão
sobre a experiência, diz estar convencido de que os aparatos educacionais também
funcionam, cada vez mais, no sentido de tornar impossível que alguma coisa nos
aconteça. Um trabalho que tem como princípios teóricos e metodológicos as
histórias de vida e de formação anseia que as pessoas sejam tocadas
profundamente pelas experiências e pelas memórias que narraram. Esse é um
desnudamento presente nas passagens que mostram os modelos e práticas
pedagógicas que fizeram parte do processo de escolarização das professoras.
“Eu lembro que ainda se alfabetizava com cartilha, mas eu sou muito
inquieta, eu estava ainda no processo de formação, mas eu ficava
assim, poxa, tinha menino que tinha dificuldade de entender aquilo,
mas eu sempre procurava um meio, um torneio, uma brincadeira, eu
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sempre gostei de contar história, e ai contava a história e colocava
essa letra no meio da história”. (Prof.ª Luíza, grifos meus)
“Matemática para mim era um tormento porque eu não conseguia, é
o que eu vejo hoje também no trabalho com os meninos com
deficiência, às vezes o professor pede uma coisa de você que ele
acha que você pode dar e você não pode e você fica ali tentando,
isso é angustiante frustrante. Hoje eu sei o nome, mas na época eu
não sabia o que eu sentia, era uma tristeza profunda, eu ficava
depressiva depois das aulas de matemática, antes eu ficava ansiosa,
hoje eu vou aprender e quando chegava lá nada. Hoje eu sei que é
por causa da metodologia, porque a professora não fazia coisas
diferentes, tinha muito conteúdo, mas ela não ensinava para todos, a
maioria da turma era assim nessa escola, tinha um grupo de amigas
no 4º ano e todas tinham a mesma dificuldade”. (Prof.ª Ione, grifos
meus)
“Eu tive uma professora só que foi Vera, eu me lembro da reguada
que ela me deu porque eu tinha levantado para brincar, e ela tinha
ido à secretaria, mas era assim porque queriam os alunos muito
comportados”. (Prof.ª Morena, grifos meus)

A revelação da inquietação diante das cartilhas e já a busca da
ressignificação dessa prática sem significado para seus alunos, demonstra como
Luíza já não se contentava em repetir com seus alunos o que ela havia tido como
modelo de alfabetização. Assim que, quando Ione compreende hoje, após anos de
formação e docência, a que se devia seu fracasso em matemática, e o entendimento
de Morena em relação a um modelo educativo que disciplina os corpos em prol de
uma melhor aprendizagem, são elementos que, ao serem narrados, se evidenciam
em suas memórias, antes não acessados, provocando-as a se repensarem
enquanto mulheres, professoras, cidadãs, que não ocupam o lugar de técnicas,
executoras de modelos, mas que pensam a docência e a alfabetização para a vida.
“As narrativas das professoras revelam saberes (que contam uma história de
vida), construídos na prática da vida e da profissão, por isso mesmo, saberes
essenciais à formação”, é o que acentua Pérez (2003, p. 60). Saberes, objetivos e
subjetivos, que fazem parte do repertório docente, que se renovam a cada dia vivido,
a cada experiência que marca, toca e que precisam ser mobilizados nos
professores. A autora convida a tomarmos a docência como devir:
A docência como devir é um estado inédito instituinte de novas
subjetividades, que se potencializam na resistência e que, ao resistirem,
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rompem com o instituído no movimento de sentir-pensar-fazer
cotidianamente a profissão. Narrativas de professoras, tempo-espaço
complexo, instituinte de novas possibilidades de vida que dão forma e
expressão à docência como um devir (PÉREZ, p. 49).

A narrativa articula tempos e espaços individuais e coletivos, visões de
mundo, a diversidade de saberes e de perspectivas diante da vida-formação.
Instaura-se como “ato de conhecimento, [...] ao mesmo tempo em que engendra
sonhos, desejos e utopias” (Idem, Ibidem, p. 51). Que possamos nós, cientistas e
pesquisadores, nos mantermos soltos das amarras que nos impedem de dar
evidência a todos esses elementos nos processos formativos dos quais
participamos, e/ou venhamos a participar/promover, em prol de que as professoras,
com a firmeza de suas vozes, acessem a “assunção de si por si mesmas”, e ao
quebrar os silêncios, (res)signifiquem a vida e ativem a esperança.
Acredito que a dimensão desse texto ainda é pequena para dar visibilidade e
sentido merecidos às histórias dessas mulheres-professoras. Ainda assim,
apresento o próximo texto-capítulo que ao desvelar o problema de pesquisa e suas
questões subjacentes, continua a instaurar-se enquanto espaço no qual mais de
suas vozes podem ser ouvidas, sentidas e reveladoras de histórias plurais e
singulares, instauradoras de espaços individuais e coletivos de formação.
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IV. QUANDO FALAM AS ALFABETIZADORAS:
histórias que nos contam

Histórias dessa gente pouco importante para os
acontecimentos históricos; vidas de gente sem fama e de feitos
sem glória. Histórias comuns perdidas no álbum de retratos,
histórias cotidianas, escondidas nas dobras da história oficial
sobre as professoras e suas práticas.
(PÉREZ, 2003, p. 61)
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O interesse de que na contemporaneidade sejam construídos processos
(educativos, políticos, sociais) que superem os paradigmas da modernidade, “pela
construção de novos horizontes marcados pelo compromisso com a vida, com a
ética estribada na consciência moral dos indivíduos e com uma vivência harmoniosa
entre os diferentes” (NASCIMENTO; HETKOWSKI, 2009, p. 7), remete-me ao desejo
de que as histórias dessa gente pouco importante, ainda que continuem invisíveis e
escondidas nas dobras da história oficial, ganhem sentido e sejam ressignificadas
por si próprias, donas de suas histórias, e vivam a contribuição/compreensão dos
processos de formação que assume a complexidade como elemento formativo.
Diversas questões surgiram a partir da leitura interpretativa-compreensiva das
narrativas, sejam elas tomadas individualmente e em seu conjunto, na tentativa de
apreender regularidades, irregularidades e as subjetividades. Desse movimento, e
ao colocar em evidência o problema e as questões da pesquisa, priorizo as
seguintes unidades temáticas: o início do processo de escolarização – com seus
dispositivos pedagógicos e o processo de alfabetização; a escolha da docência
como profissão – e suas influências; o magistério e a faculdade – enquanto espaços
de formação; as figuras marcantes no processo escolar; as trajetórias profissionais –
que revelam a iniciação profissional e as experiências formativas desse processo; e
a contribuição do movimento de formação, autoformação – promovido pelas
entrevistas e ateliês biográficos.
Nesse

movimento

de

compreensão-interpretação,

os

conhecimentos

construídos em torno do arcabouço de leituras realizadas dão sua contribuição,
porém trago ao diálogo com as narrativas o lastro elaborado por: Souza (2004),
Dominicé (2010), Josso (2010), Pérez (2003) e Nóvoa (1999; 1992; 1991). Tomo de
Josso (2010)20, os conceitos de “aprendizagem experiencial”, “experiência

20

Para a autora “aprendizagem experiencial é utilizada no sentido de capacidade para resolver
problemas, mas acompanhada de uma formulação teórica e/ou de uma simbolização”. A “experiência
formadora é uma aprendizagem que articula o saber-fazer e os conhecimentos, funcionalidade e
significação, técnicas e valores num espaço-tempo que oferece a cada um a oportunidade de uma
presença para si e para a situação, por meio da mobilização de uma pluralidade de registros”. As
“recordações-referência são as experiências que podemos utilizar como ilustração numa história para
descrever uma transformação, um estado de coisas, um complexo afetivo, uma ideia, como também
uma situação, um acontecimento, uma atividade ou um encontro. E essa história me apresenta ao
outro em formas socioculturais, em representações, conhecimentos e valorizações, que são
diferentes formas de falar de mim, das minhas identidades e da minha subjetividade”. (p. 36, 37)
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formadora”, “recordações referências”, para compreender os processos de
formação, conhecimento e aprendizagem que emergem nas narrativas.

4.1 Início da escolarização e influências no decurso da existência:
alfabetização, dispositivos pedagógicos, referências familiares

Ao narrarem sobre o início da escolarização, as professoras se reportam a
sua infância e evocam as referências familiares que as atravessam e demarcam o
lugar da escola em suas trajetórias. Dominicé (2010, p. 89) ressalta que “[...] as
relações familiares influenciam de forma importante as opções tomadas no curso
escolar ou a construção da escolha da profissão”, e ao compreender formação no
sentido de “uma construção progressiva que se manifesta numa história de vida” (p.
87), valida a importância de darmos espaço para que as influências reveladas nas
narrativas sejam evidenciadas enquanto parte do processo de formação e
autonomização dos sujeitos.
Entre as figuras parentais, a materna é a que ganha mais destaque no
conjunto das narrativas, sejam elas mulheres formadas no magistério, ou com pouca
instrução – trabalhadoras do mercado informal (costureira, manicure, dona de casa),
são sinônimo de incentivo, cuidado, acompanhamento, autoridade.
Destaco excertos da narrativa da Professora Ione que demonstra como sua
família deposita nos estudos a possibilidade de uma ascensão social. O conjunto de
sua narrativa revela que os estudos e as tarefas escolares são cobrados como
prioridade, em relação a qualquer outra atividade. E ainda sem a exata
compreensão dos conteúdos que ela com eles socializa, fazem questão de se
aproximar e participar de suas experiências escolares.
“O amor que eu tenho pela escola começou em casa porque meu
pai e minha mãe estudaram muito pouco, por isso tiveram muitas
dificuldades na vida, então eles sempre falavam, era quase uma reza
diária: tem que estudar! Tem que estudar para ter uma vida melhor,
uma situação melhor, e mesmo não compreendendo a total
dimensão da escola, a escola sempre foi em primeiro lugar, era o
lugar onde eu ia conseguir tudo que eu quisesse na vida. Quando
mainha estava trabalhando em alguma casa de família porque
conseguiu um biscate, antes de sair de casa dizia assim, “tem que
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fazer isso e isso e fazer o dever”. Se a gente tivesse feito o dever e
não tivesse feito isso e isso a gente tomava uma bronca moderada,
mas se a gente não tivesse feito o dever e nem tivesse feito isso e
isso, aí minha amiga, a madeira piava (risos). Para você ver qual a
dimensão, a importância que a escola tinha dentro de casa”.
(Excerto da entrevista narrativa)
“E era assim que eles, meus primeiros mestres, que não
conseguiram sequer terminar a educação básica, nos incentivavam
como doutores ao cultivo do hábito de estudar, da importância
suprema da escola para nossas vidas”. (Excerto da narrativa escrita)

Sua reflexão acerca do papel que seus pais desempenharam em sua vida,
como verdadeiros doutores, revela a conscientização em torno da sabedoria de vida
que eles carregavam e que a fez valorizar a escola. A demarcação dos estudos
enquanto aquele que daria a possibilidade de mobilidade social é também
acentuado no conjunto da narrativa da professora Morena.
A realidade brasileira, principalmente nas classes populares de onde são
oriundas as professoras colaboradoras da pesquisa, é constituída de pais
analfabetos ou semianalfabetos, que investem o que podem para que seus filhos
escapem das adversidades e via estudos “vençam na vida”.
Além de identificar a forte influência de sua mãe em sua fala, e a
desresponsabilização paterna em sua trajetória escolar, no excerto da narrativa de
Morena fica evidente a relação estabelecida em torno do objeto livro.

“Minha mãe sempre foi muito presente na minha vida escolar em
todos os sentidos: fardamento impecável, cabelo muito bem
penteado, assistência nas tarefas escolares, apesar de ter estudado
apenas até o 5º ano de seu tempo, ela sempre dizia que o estudo
faria a diferença na minha vida”. (Trecho da narrativa escrita)
“Mainha me ensinava conta, eu tinha sabatina em casa, a gente
aprendeu as tabuadas todas (com ênfase) em casa, então na escola
por isso que a gente tinha bom desenvolvimento, eu não era aluna
nota dez, mas era aluna de média, de alguma coisa a mais. [...] Meu
pai não se preocupava com essa coisa de estudo, mas minha mãe
sim, então ela sempre se empenhava para conseguir livros pra
gente. [...] Por não ter condições, não poder comprar os livros, ela se
interessava e comprava de segunda mão, ou eram doados e a gente
apagava. Eu me lembro que a primeira coisa que ela comprava era
borracha, muitas borrachas (risos) porque tinha que apagar os livros!
Eu tinha uma tristeza (alonga a palavra tristeza) por conta disso
porque escrever em livro novo é muito bom, mas tudo bem, eu via o
interesse dela”. (Excerto da entrevista narrativa).
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A ressalva de Morena em relação ao apagar dos livros me reporta a Sanches
21

Neto , que em sua história de constituição leitora via seu esforço de todo o ano
letivo virar “pozinho de borracha”.
[...] Fim de ano, para mim, era jogar fora meu esforço de aprendizagem,
como se tudo não tivesse valor, como se fosse algo descartável. Talvez por
isso eu tenha adquirido um preconceito e um hábito: ser contra o saber
provisório da escola. [...] O livro não era espaço em que podia ficar
impressa minha marca de possuidor. E a escola acabou figurando, para
mim, como lugar vazio e desimportante. Tudo que ela nos transmitia virava
pozinho de borracha, sujo de grafite, no fim do ano. (SANCHES NETO,
2004, p. 11,12)

O autor nos mostra como o leitor se constrói pelas diversas experiências que
constituem suas histórias de vida, e pelos processos singulares de formação e
autoformação pelos quais passa. Todavia, não é compartilhado pela professora o
sentimento do autor em relação à escola, pois esta em sua vida fez grande diferença
e deixou importantes contribuições, o que demonstra que as vivências escolares e a
história de leitura de cada sujeito é singular.
É também na narrativa de Luíza que aparece o desejo da leitura despertado
pela influência que sofria de sua irmã e da supervalorização dos livros por parte dos
pais.
“Quando minha irmã retornava para casa, eu a observava sempre
lendo, escrevendo, anotando livros e me recordo que meus pais
tinham vários guardados na estante, quando eles não estavam por
perto eu os pegava e escrevia neles. Aprendi a valorizá-los no
momento em que minha mãe e meu pai diziam: “livro não se risca”,
“não rasgue os livros” e tomando-os de minhas mãos, guardava-os
outra vez”. (Trecho da narrativa escrita – Prof.ª Luíza)

As narrativas revelam que, de uma ou outra forma, nos constituímos leitores:
no seio de uma família culta ou humilde; na busca solitária por uma cultura letrada;
na troca, no empréstimo, nas visitas às bibliotecas, também herdadas ou formadas
pela compra de livros (como pode ser visto na leitura de Sanches), mas acima de
tudo, pelo desejo de ler despertado e cultivado, ou cerceado em algum momento de
nossa existência.
21
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Enquanto suas histórias revelam a relação de valorização dos livros e da
leitura nos contextos em que viveram, na realidade em que atuam não conseguem
perceber o mesmo tratamento dispensado e necessitam imprimir esforços extras
para que as crianças criem uma relação de intimidade com o livro e com a leitura,
conforme explicita Ione:
“Os meninos aqui não vivem essa preocupação que a gente tem, o
gosto pela leitura, de incentivar a leitura, o livro em casa às vezes é o
que eu uso para acender o fogo, para me abanar, não são todas as
famílias porque tem algumas que são bem comprometidas com a
aprendizagem do aluno, mas a maioria, o livro é qualquer coisa,
serve para qualquer coisa, menos para eu sentar, estudar, conhecer
historia, ou então é aquele livro que é para fazer dever, é aquilo
apresentado como obrigação. E eu percebo que todas as
professoras daqui, tem um trabalho muito grande em mostrar o
prazer da leitura, todos os professores daqui usam a leitura como
instrumento de adquirir informações, de didática, mas todas tem essa
preocupação de incentivar a leitura, a ida à biblioteca, então a gente
trabalha sempre na perspectiva de alfabetização”.

É na globalidade da narrativa da professora Maria Flor, em que encontro
elementos singulares ao conjunto de histórias aqui narradas. É marcada pela
ausência inicial das figuras parentais no início da escolarização: o pai viajante – a
quem admira e dá status de autodidata e leitor fluente; e a mãe – cuja referência
inicial é demarcada somente pela presença física diante do acompanhamento nas
idas à escola. Suas várias experiências de falta revela certo esquecimento em
relação a professoras marcantes em sua trajetória no ensino fundamental, ao passo
que recorda da professora da alfabetização.
“Minha mãe me levava para a Educação Infantil, em uma escolinha
de bairro. Ela fazia aquele papel de me levar na escola e tudo, até a
alfabetização eu tive o apoio de minha mãe, mas depois fui
crescendo e, como ela não tinha muito estudo, eu não tive aquele
apoio, aquele incentivo. [...] Só pró Célia, ela me colocava no colo,
até hoje ela é a dona da escola, a escola ainda está lá no lugar, no
bairro onde eu morei. Então, eu me lembro dela me colocando no
colo porque eu chorava. Eu tinha 4, 5 anos, vestida com uma
jardineira verde, com as iniciais e minha mãe fazia pompom nos
meus cabelos. Eu chorava quando minha mãe me deixava na escola
e eu me lembro da figura dela me colocando no colo, me acalmando
e depois me apresentando aquelas figuras da casinha feliz: vavá,
vevé, vivi, eu me lembro disso, é a coisa mais gostosa que eu
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lembro. Ela tem uma deficiência física na perna, mas ela me
colocava no colo, conversava comigo, me acalmava, me acalentava
e me mostrou aquele mundo da fantasia da casinha feliz”.

A ênfase na ausência de apoio após o período da alfabetização relacionado à
sua mãe, a presença da afetividade da única professora lembrada - da educação
infantil e o prazer diante de como foi iniciada no processo de alfabetização, revela
suas escolhas entre o que quer lembrar e o que quer esquecer. Conforme afirma
Souza,
A relação entre memória e esquecimento revela sentidos sobre o dito e nãodito nas histórias individuais e coletivas dos sujeitos, marca dimensões
formativas entre experiências vividas e lembranças que constituem
identidades e subjetividades, potencializando apreensões sobre as
itinerâncias e as práticas formativas. O não-dito vincula-se às recordações e
não significa, necessariamente, o esquecimento de um conteúdo ou de uma
experiência (SOUZA, 2004, p. 174).

As memórias em relação ao fardamento e material escolar, conforme visto no
excerto da narrativa de Maria Flor, Morena e Leandra (abaixo), são lembranças
frequentes nas narrativas, que revelam como as experiências vivenciadas,
especialmente, na Educação Infantil, são fundadoras nas trajetórias estudantis e
como o movimento de refletir sobre essas trajetórias são desveladoras de
conhecimento.
“A fofoca verde quando eu entrei que tinha um desenho, que hoje eu
lembro era ABC, mas para mim era um desenho que eu não
entendia. Depois foi a fardinha vermelha quadriculada, foi então que
nas férias eu lia ABC, eu entendi que aquele desenho disforme era
um ABC, hoje que eu estava lembrando, poxa, eu aprendi a ler, a ver
naquele dia. Tinha o sapato Vulcabrás bonito, a fardinha vermelha, a
jardineira, a blusa dentro, a camisa escola Cecília Meireles, o
escudo, aquela camisa de popeline, com aqueles botõezinhos, até o
botão do outro ano que tinha um aro dourado eu lembro, eu achava
aquela camisa especial”. (grifos meus)

Memórias sobre fardamentos, marcas que utilizavam também foram
significativas nas socializações dos ateliês, quando se divertiam e se emocionavam
ao ouvirem os relatos umas das outras sobre a utilização dos calçados Kichute ou
Vulcabrás; a falta de condição de levar lanche e a felicidade de quando tinha biscoito
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creme crack com margarina para comer: “adorava ver a gordura no guardanapo”!
(Fala de Morena), revelam as condições e os esforços financeiros empreendidos
pelos pais para que as filhas fossem apresentáveis à escola e nela tivessem bom
desenvolvimento.
As lembranças em torno do processo de alfabetização, marcado pelo modelo
tradicional de ensino, a utilização do método fonético constitui uma regularidade nas
narrativas. Além de Maria Flor, as professoras Luíza e Leandra vivenciaram esse
processo em suas histórias de escolarização.
“Fui alfabetizada com cartilha! (risos) Eu lembro da cartilha, aquele
ABC. Era grande do tamanho de um livro, fininha e uma capa
vermelha com três meninos na frente. E lembro também das
palmadas que eu levava porque não acertava a letra. Era muito chato
quando repetia a lição e eu não entendia porque eu não lembrava da
banana da letra, se no outro dia eu já tinha passado da lição! Tinha
aquela questão: você acertava todas, errou uma, ficava na mesma
lição. O que veio a amenizar minha alfabetização foi a minha tia,
porque eu lembro que minha mãe me ensinou a escrever meu nome.
Os livros sempre próximos da gente, eu adorava riscar, meu pai
retava! Mas minha tia tinha uma paciência, e tinha aquela diferença,
não tinha palmatória, ela não gostava de bater, “eu prefiro castigar do
que bater em vocês”! Quando eu repetia a lição, ela vinha, me
explicava, a questão da associação. Quando eu estudava com ela
em casa era certo passar da lição. Eu aprendi matemática com ela,
pegava palito de fósforo, ela já era construtivista sem saber; dinheiro
para trabalhar noção de dezena. Minha alfabetização foi traumática
nesse ponto, ficar repetindo, repetindo, era horrível! (Prof.ª Luíza)
“Fui alfabetizada com casinha feliz. Eu lembro, minha mãe me
ensinava, minha tia, e eu lembro na escola, até hoje quando coloco o
alfabeto, aí eu vou: o A que é amigo do B, que é amigo do C e amigo
do D... sabe! Foi trabalhado na minha cabeça dessa forma. Até hoje
minha cabeça é assim, eu lembro disso, como se fosse aquela
vozinha fantasmagórica lá no fundo, mas tinha o lúdico. A pior parte
era a cartilha. Quando chegava no D eu sofria, porque eu nunca
lembrava do nome D, e isso é para você ver como é tão marcante.
[...] Foi pró Celeste a que mais deixou marcas. Eu tinha medo dela.
Na maioria das vezes ela era carinhosa comigo. Mas eu tinha medo
era do tratamento dado aos alunos indisciplinados (Prof.ª Leandra).

À alfabetização é associada ao uso de cartilhas e práticas de decorar, tomada
de lições que geravam castigos físicos e experiências traumáticas diante da falta de
significado do que era proposto, da impossibilidade de ver o erro enquanto elemento
a ser considerado na aprendizagem, elementos reveladores de uma proposta
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pedagógica homogeneizadora. Esse processo é assim marcado não só pela ação
das professoras, mas da mãe que acompanhava em casa seu desenvolvimento,
conforme demarca Luíza e Leandra, que ao menos tiveram outra presença familiar
que pode diminuir o sofrimento psicológico. As narrativas revelam características
dos discursos, das práticas e modelos pedagógicos desenvolvidos na escola, e a
repetição no seio da família dos mesmos rituais vivenciados no espaço escolar.
Por esse motivo, Pérez avalia:
Professores e pais, alfabetizados por meio de cartilhas e de métodos
mecânicos, têm grande dificuldade de compreender (e admitir) que partir da
família silábica não é a forma mais adequada de introduzir a criança no
mundo da escrita (p.117). [...] O uso de cartilhas deve ser problematizado
em sua função de texto alfabetizador. A cartilha é um livro feito apenas de
letra, um espaço de ausências, como assinala Dietzch (1991): falta um
texto, falta um leitor e acima de tudo, falta um autor (PÉREZ, 2008, p. 120).

São as experiências vividas no início da escolarização e a dimensão da
narrativa enquanto prática de formação que conduzem as professoras a pensarem
sobre os modelos que estiveram presentes na escolarização, com os quais se
confrontam e estabelecem modos de compreender as relações entre o que viveram
enquanto alunas e seu ofício docente.
As dificuldades com Matemática foram ressaltadas na globalidade das
narrativas, tendo em vista os procedimentos metodológicos utilizados, bem como a
forma de lidar com os alunos estabelecida pelas professoras de sala que fazia com
que as dificuldades fossem acentuadas e gerasse sofrimento, conforme pode ser
visto nos excertos das narrativas de Ione e Maria:
“Matemática para mim era um tormento porque eu não conseguia [...]
eu ficava depressiva depois das aulas de matemática [...]. Hoje eu
sei que é por causa da metodologia, porque a professora não fazia
coisas diferentes, tinha muito conteúdo, mas ela não ensinava para
todos [...] Diante dessa dificuldade (matemática), surgiu outra pessoa
que em minha trajetória foi marcante, um primo meu chamado Paulo.
Ele era bem mais velho do que eu e era muito bom em matemática.
Paulo se matava para me ensinar matemática, as vezes eu
conseguia pegar e as vezes não, mas ele nunca perdia a paciência,
nunca dizia que menina burra. Então foi uma pessoa que me fez
perceber a necessidade de se ter paciência com o aluno, persistir,
saber que você está fazendo um investimento, pode não dar certo
naquele momento, mas vai chegar um dia que vai fazer efeito”.
(Prof.ª Ione)
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“A 2ª professora que marcou era o contrário, Pró Celina da 4ª série,
sempre sisuda, fechada, muito hostil com a gente. Só se preocupava
em dar sua aula. Foi com essa professora que criei uma rejeição por
matemática, porque se ela já era grosseira, hostil nas outras
matérias, em matemática que as crianças tinham mais dificuldades
ela era ainda mais grosseira sabe, e ai chamava os meninos de
burro, cabeçudo, que não prestava atenção, sem interesse e na
maior parte não era isso, entendeu, era realmente dificuldade porque
eram conteúdos mais complexos”. (Prof.ª Maria)

Os elementos trazidos nas narrativas evidenciam a necessidade de que a
centralidade na pessoa da professora esteja articulada ao seu processo de formação
como possibilidade de entender as construções formativas ao longo da vida, tendo
em vista que, as práticas podem ser reativadas ou ressignificadas em seu fazer.
As influências da escola tradicional e a descontextualização do que se leva
para as salas de aula, que não parte da realidade e das necessidades dos alunos,
continua a ser evidenciado nas narrativas de Leandra e Maria, esta que após passar
por um curso na Escola de Puericultura, para estar apta ao trabalho com o “préescolar”, diz: “foram dois anos de imensa alegria, aprendizado e crescimento
profissional. Tomei o curso da Casinha Feliz, mas não cheguei a alfabetizar nesse
método”, demonstrando que a implicação vida-experiências-profissão, gritam ser
considerados e que, em suas trajetórias, a levaram para caminhos diferentes.
“Eu lembro com sete anos na 2ª série a professora mandou eu fazer,
a professora Celeste, que hoje é diretora de uma escola lá no
Cabula, colega de prefeitura, ela mandou eu fazer um esqueleto,
todo ano mandava eu fazer aquele diabo daquele esqueleto, você
pensa que meu pai e minha mãe fazia nada, oxente, eu pegava o
dicionário e fazia direito, tinha que botar todos os nomes dos ossos,
perversidade horrível, até hoje não sei para que é que era aquilo,
não sei nome de osso nenhum só o fêmur e acabou, tíbia, rádio,
braço, antebraço, não me pergunte o que é que eu não sei. Então
tem essas coisas entendeu, baseado nisso tem coisas que eu passo,
pros meninos e ainda digo: isso aqui vocês não vão trabalhar nunca,
nem grave! Porque a gente tem que pegar o que interessa, a gente
tem que dar importância ao que tem, isso é uma coisa que eu tenho
bem claro na minha vida, e eu sei que o mínimo que eu passar pros
meus alunos vai servir para eles também, eu quero que sirva para a
vida deles”. (Prof.ª Leandra)
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A experiência inicial de uma educação não escolar é apresentada pelas
professoras Maria e Morena. Maria que pode escrever outra história diante de sua
adoção viveu desde cedo o acesso ao conhecimento possibilitado por seus pais
adotivos. Sua inserção na cultura letrada em presença dos livros desde a infância
conduz a compreensão de que deixou de viver outras experiências infantis por não
ter convivido mais com outras crianças, apesar de sentir grande prazer pela leitura.
Portanto, quando foi à escola pela primeira vez, já sabia ler:
“Como ela era professora, tinha muitos livros em casa, eu fui
alfabetizada muito cedo. Ela era católica, rezava Santo Antônio e eu
com quatro anos ficava lá na frente com aqueles ritos, aquelas
orações, ladainhas, e o pessoal pensava que eu tinha decorado, e eu
estava lendo o responsório. [...] Fui para escola muito cedo, já fui
sabendo ler, não lembro de ter sido alfabetizada, eu lembro que
quando cheguei na alfabetização, chamava de pré-primário naquela
época, eu já sabia me comunicar com as palavras, não me lembro se
era assim aquela leitura, mas eu lembro que já tinha contato. Tive
uma professora, Pró Maninha, da 1ª série, que era uma segunda
mãe, botava no colo, brincava muito com a gente. Era uma sala
assim que parecia uma casa de boneca, tinha tudo que enchia os
olhos, acho que como eram crianças muito pequenas ainda, tinha
que ter essa reprodução da casa para nos sentirmos amparados, e
comecei a minha trajetória”.

Ao relatar as aprendizagens iniciais que adentram o universo da
alfabetização, Morena destaca como momento preparatório à entrada na escola a
experiência com sua professora de banca, uma vizinha amiga de sua mãe. É
também a vizinha professora que marca a alfabetização de Ione, primeira
professora, que a cativou (de quem pega o nome para ser seu pseudônimo) e
deixou marcas que a fez estabelecer comparações posteriores em relação a outras
professoras.
“Antes de ir à escola, fui para banca. Uma vizinha muito amiga de
minha mãe era professora, então antes de ir para 1ª série, eu fui para
essa banca e ela me alfabetizou” (Prof.ª Morena)
“Meu irmão mais velho tinha sete anos e eu tinha cinco, naquele
tempo não tinha educação infantil, mas tinha 1ª série, então ele ia
para 1ª série em uma escolinha próxima de casa e a professora por
conhecer mainha, saber que ela tinha muitos filhos, via que eu tinha
interesse de ir para escola e deixava eu ir com meu irmão. Lá ela me
dava qualquer coisa para eu fazer, uma pintura, e ia alfabetizar meu
irmão e eu ia observando ela alfabetizando meu irmão e terminei
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aprendendo a ler sozinha. Quando chegou na fase de ir para escola
eu já sabia ler, e justamente eu fui estudar com essa mesma
professora, Ione, e aí ela disse a minha mãe que eu não precisava
fazer a 1ª série porque eu já estava sabendo ler, mas eu tinha sete
anos com aparência de cinco, e mainha ficou com medo de que eu
fosse estudar com os maiores, mas deixou. Terminei fazendo a
segunda série com essa professora, muito dedicada na
aprendizagem de cada um, dava muita atenção. Os primeiros
professores marcam muito, professor de alfabetização marca muito,
professora Ione marcou muito”. (Prof.ª Ione)

Destaque sobre as mudanças na trajetória de escolarização, dos anos iniciais
do ensino fundamental para os outros segmentos, pode ser visto nas narrativas da
professora Ione e Luíza. Elas demarcam as diferenças em relação à estrutura física
da escola, o aumento do número de professores, a relação professor/aluno, o
acompanhamento dos alunos, fatores que ressaltam a importância de se pensar a
transição entre os segmentos, principalmente pelas práticas que contribuem na
construção das identidades infantis e juvenis.
“Eu estudava em uma sala de 2ª e 3ª série que era uma classe
multisseriada. Saí de um ovo para ir para uma escola do tamanho do
Helena Mateus que tem milhões de professores na sua cabeça! Fui
parar numa sala de 4ª série com uma professora que não dava tanta
atenção aos alunos quanto a professora que eu tive, mesmo assim
eu conseguia acompanhar algumas atividades, foi nesse período
também que comecei a apresentar as primeiras dificuldades em
matemática que sempre foi meu calo! [...] Essa professora precisou
tirar licença aí entrou uma estagiária, Abigail, que foi outra pessoa
também muito marcante, porque você sentia o amor que ela tinha ao
ensinar, eu enxergava nela pró Ione. No final do ano ela saiu, mas
o último dia de aula dela foi marcante, ela falou que gostou de
trabalhar com a gente, e se referiu a mim, “Ione eu gostei muito da
sua redação, me emocionei”. Eu fiquei tão envergonhada (ênfase)
com aquilo, primeiro ela sabia o meu nome, porque como falei, eu
era uma mosca morta parada na sala, e ela tinha lido meu trabalho,
ela lembrava de mim e do meu trabalho, então ela me conhecia,
entendeu! Veio uma vontade de chorar, de ver que tinha alguém
naquele mundo de escola que olhava para mim, sabia que eu
existia!” (Prof.ª Ione)
“Aí fui para a 5ª série, um bocado de professor, um atrás do outro,
meu Deus. Eu lembro que tinha uma professora de moral e cívica,
ainda tinha naquela época. Eu tive essa dificuldade de ter vários
professores, tinha uma professora inclusive encontrei ela na rede
depois, insuportável, mas passei a amar historia por causa dela,
porque por ela ser insuportável eu dizia assim, eu não posso ficar
com mais uma bruxa na minha vida, entendeu (risos), e ai eu só
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tirava 7, 8, 9,10 em historia, excelente, e trabalho 8, tudo para correr
atrás, só que eu lembro que nessa época eu fiquei em recuperação
de 2 matérias, ciências que eu não gostava muito e, eu não me
recordo quais foram as duas, quando eu cheguei em casa eu disse
“oh mainha vou fazer recuperação e tal”, minha mãe estava grávida
da minha irmã e eu prometi a minha mãe que eu não ia mais repetir
de ano, e assim foi feito, minha mãe conversou comigo, mas ela
sabia que era a dificuldade de ter muitos professores, eram dez,
ainda tinha uma professora de matemática que era terrível!” (Prof.ª
Luíza)

As narrativas de si aqui apresentadas, entrecruzadas pelas influências
familiares, que retratam a iniciação das professoras no ambiente escolar e as
marcas deixadas pelos modelos pedagógicos vigentes e pelas primeiras professoras
em suas vidas, revelam a imersão realizada na própria história e os elos que dão
significado às suas vivências e mais, o quanto participar ouvindo e intervindo da/na
narração do outro, possibilidade aberta pelos ateliês, promove associações
geradoras de aprendizados individuais e coletivos, somente possível no curso real
das vidas.
Busco a seguir compreender, a partir das narrativas, como as professoras
fizeram a escolha pela docência, e em que medida as referências familiares e as
experiências de infância e alfabetização contribuiu para que essa fosse a escolha de
vida-profissão.

4.2 Como nos tornamos professoras
Apreendo do conjunto das narrativas, que é a influência das mães (formadas
no magistério ou não) e de irmãs professoras que exercem implicação direta na
escolha da docência enquanto profissão.
Luíza, quando criança chegou a pensar em ser secretária, pois via na
televisão e achava bonitas as mulheres arrumadas, mas depois que viu sua irmã
fazer datilografia e achar horrível aquela prática, imaginou que ser secretária seria
chato. Assim que, ao acompanhar a mãe na ida ao trabalho em escola de bairro e
começar a viver a docência, foi que no ano seguinte à ida ao 1º ano do Ensino
Médio, foi contratada na mesma escola e decidiu cursar o magistério. Portanto, o
ambiente de casa já inspirava a escolha, mas a certeza veio pela experiência.
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“Comecei a pensar nas influências, as pessoas que me influenciaram
para chegar a ser professora e Leandra é uma pessoa muito forte,
porque na verdade é como se ela fosse abrindo caminhos e eu fosse
seguindo. Minha mãe já tinha feito magistério, mas ela não atuava,
quando ela voltou a atuar eu comecei a substituir, professores do pré
com 14 anos, eu era muito novinha. Justamente, eu estava saindo da
8ª série do 1º grau e no 2º grau a gente já tinha que decidir a
profissão. Eu fui ver tinha administração, contabilidade, secretariado
e magistério. Lembro que uma amiga de infância foi fazer
contabilidade, poxa, eu falei com minha mãe e ela questionou, “mas
contabilidade você vai fazer o que”, eu dizia vou trabalhar no
escritório de contabilidade, mas quando eu comecei a substituir
esses professores na classe eu comecei a gostar”. (Prof.ª Luíza)

Marcas e aprendizagens das trajetórias formativas revelam as experiências
formadoras e as aprendizagens experienciais novamente ligadas às figuras
familiares, realmente singulares nas histórias das professoras. “As pessoas citadas
são frequentemente as que exerceram influência no decurso da existência. [...] São
evocadas à medida que participam num momento importante do percurso de vida”
(DOMINICÉ, 2012, p. 86), é o que nos mostra Ione:
“Desde lá de 5 anos com pró Ione, desde antes de 5 anos por minha
mãe valorizar tanto esse lugar escola, que eu já tinha resolvido que
eu seria professora. Quando eu ia ao médico e via a médica entrar e
sair, às vezes tratar a gente mal, eu dizia, acho que vou ser médica
de criança porque aí eu trato as crianças bem porque essa médica aí
não está tratando bem não. Mainha olhava minha unhas bem
pequeninas e dizia que eu ia ser enfermeira, mas eu não gostava de
enfermagem, na verdade eu sempre virava e mexia nas outras
opções e não me encaixava em nenhuma, mas sempre me
encaixava em ser professora”. (Prof.ª Ione)

Aquelas que já ocuparam outros cargos na instituição escolar, que as
distancia da sala de aula e aproxima das questões burocráticas, demarcam a
certeza do lugar da docência em suas vidas, por perceberem que a resolução dos
problemas do cotidiano excedem a competência e o compromisso com o trabalho.
Nesse viés é que Ione ressalta a certeza de sua escolha por ser professora.
“Fui vice-diretora da escola, uma nova fase, outra experiência
diferente da sala de aula, inclusive acho que todo professor deveria
passar por gestão de escola para ter uma visão do todo, porque às
146

vezes a gente na sala fica muito limitada, quando você tem a visão
do todo você entende, muitas atitudes daquela diretora eu vim
entender quando eu fui vice. Então foi uma experiência para mim
muito rica, que me deu muita visão de escola, de tudo. Mas é um
trabalho muito desgastante, estressante. O que desgasta é a esfera
maior, é você saber que sua escola está com a porta quebrada há 8
anos e não vem ninguém consertar”.

Ione faz referência à diretora a qual ela dirigia críticas no início de sua
profissionalização na rede municipal, quando viveu momentos angustiantes com a
falta de apoio para lidar com a indisciplina dos alunos e com os alunos com
deficiência. No excerto abaixo, reafirma ser o contato com os alunos o que a
completa, sendo indiferente estar na sala regular de ensino ou no trabalho na sala
de recursos, ainda que este seja o seu atual projeto profissional, no qual está
implicada também emocionalmente.
“Para mim é indiferente essa escolha, porque na verdade se você me
perguntar assim “você quer ir para o grupo de gestão ou você quer
permanecer na sala, no trabalho com aluno”, imediatamente, sem
pestanejar eu lhe diria eu quero trabalhar com aluno. Então entre
gestão e sala de aula, sala de aula, entre trabalho com a sala de
recursos e sala de aula pode ser sala de aula também, não tem
muita importância não, mas eu gosto de trabalhar com os meninos
da sala de recursos”. (Prof.ª Ione)

As narrativas das histórias de vida revelam buscas22 que cada pessoa, a sua
maneira empreende para dar sentido a sua vida e existência. É nesse sentido que a
narrativa de Luíza, em decorrência da experiência que perturbou sua existência, me
remete a compreendê-la no conjunto de uma busca da felicidade de si, vencendo o
sofrimento a partir de uma atitude interior em prol e associada à busca da felicidade
coletiva:

22

Para maiores informações, consultar Josso (2010). Segundo a autora, “as Histórias de Vida em
Formação contam, sob a forma de uma peregrinação “vital”, a busca de um saber-viver que se
desenvolve, em torno de quatro eixos principais: a busca de felicidade, a busca de si e de nós, a
busca de conhecimento ou busca do “real” e a busca de sentido” (p. 116). Tais eixos são reflexos de
leituras analíticas e interpretativas de cerca de trezentas narrativas de formação.

147

“Fui para a gestão, eu digo que foi a fase mais triste da minha vida
porque eu não trago boas lembranças, eu acho que o fato de amar a
sala de aula, de gostar de ser professora, eu sei que você faz
educação onde você estiver, mas você não pode mandar no que é
do outro, escola pública não é sua é do outro, é do público.Você
depende do poder público para fazer as coisas enquanto gestor e
tem que lutar por uma coisa que é direito (ênfase) não dá para
entender, não entrava na minha cabeça, eu lembro que foi uma frase
que eu ouvi de uma pessoa, eu entrei muito assim, a gente fazia um
curso também de gestão e tal, e você vem cheio de ideais, mas tem
uma coisa que parece que tem uma parede que não deixa você fazer
nada (bate com as mãos), aí quando eu assumi, chegou uma pessoa
logo depois sentou na minha mesa “professora você vai ter que fazer
licitação e tal, tal”, eu disse, sei precisa de três empresas diferentes,
traga a da sua também e tal, “é pró, mas você pode fazer de um jeito
diferente, fulana de tal já comprou um carro, fulana de tal comprou
apartamento”, ai eu olhei assim, entrei em choque com meus valores
éticos, morais, eu entrei em depressão, foi a fase que entrei em
depressão, foi a fase que eu precisei de psiquiatra, eu passei a ter
medo de gente, imagine eu tendo medo de gente! Eu entrava no
ônibus e procurava aquela cadeirinha isolada, tive síndrome do
pânico, comecei a fazer análise naquela época e era uma pressão
muito grande. [...] Essa época foi muito dolorosa, muito triste, eu
lembro que teve uma fase que três professoras tiraram licença de
vez, e aí tinha uma turma que não tinha chegado substituta, eu fiquei
nessa turma e eu ficava assim olhando, poxa, a gente fica com esses
alunos e esses alunos se apegam a gente, alguém se importa
comigo, eu ia para sala mesmo... Enfim, é uma fase que eu não
gosto muito de lembrar, é uma fase muito dolorosa, muito triste, não
condeno nem rejeito quem quer, inclusive incentivo as pessoas a
ficarem na gestão, dou total apoio, mas eu não quero porque é difícil
você mandar no que não é seu e você tem que se acostumar,
infelizmente você tem que se acostumar, você tem que deixar a coisa
acontecer para você não adoecer. Eu adoeci porque eu me
indignava, eu me revoltava (ênfase), então eu coloquei aquela
doença em mim, passei a ter medo porque eu passei a ver o que as
pessoas fazem na verdade, você vem cheios de sonhos, de projetos,
pensando fazer tudo diferente. [...] O mundo não comporta isso, não
sou a melhor não, é porque pelo menos tem que pensar diferente,
pensar que tem uma criança, ainda mais que eu vim para cá
pequena, então vejo esses meninos se envolverem, a escola que
eles tem no mundo é mais atrativa do que essa escola aqui”. (Prof.ª
Luíza – grifos meus)

A narrativa de Luíza revela a grandeza de sua consciência política, e de seus
valores que, contrário ao que vemos em nosso País, resistiu à corrupção, adoeceu,
mas permaneceu no campo de lutas e contradições que é a Educação, e a
educação pública. Seu compromisso com os alunos com os quais trabalha, é fruto
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de sua implicação com/na comunidade da qual são oriundos, pois nela cresceu não
podendo ter outro desejo senão o de contribuir com mudanças e com a construção
de posturas emancipadoras. Pensar como Nóvoa (2000) que os professores são
influenciados em seu processo de sentir, pensar, atuar, pelas “histórias de vida e os
contextos sociais em que crescem, aprendem e ensinam” (p.82), valida o
posicionamento de Luíza e ativa a esperança de que essa influência já é e será
sentida e vivida também, em certa medida, na trajetória de seus alunos. É o que
vemos no excerto abaixo, se não com todos, sua influência já consegue alcançar a
vida de alguns familiares, ao incentivar que escrevam outra história:
“Eu tive um aluno mesmo que ele tinha problemas sérios porque ele
foi rejeitado desde a gravidez, foi rejeitado pelo pai, a mãe tinha
tomado todo tipo de remédio e o menino nasceu, eu disse que ele
era vitorioso. E ai eu tive que parar para fazer um trabalho com a
mãe também, hoje essa mulher estuda, eu disse criatura vamos
estudar, “eu vou”! Hoje eu chego na rua ela me abraça: “ah, olhe
Luíza eu passei olhe”, eu digo a ela, eu quero ver você na faculdade,
você vai para faculdade, “eu vou mesmo”, porque existia uma
rejeição do pai com ela e com a criança, ele fez ela tomar e ela
pensava tipo assim, esse menino destruiu meu casamento! Dá para
pensar nisso? Esse menino chegava na escola, super inteligente, ele
ficava descalço corria tudo, xingava todos os nomes que você
imaginar, e ai detalhe, você com a turma enorme não dá para ficar
com uma criança assim, porque eu tinha que sacrificar 30 para dar
conta de um, ou, sacrificar ele que foi a minha escolha, então eu
cheguei para direção da escola e disse a escola é pequena para ele,
ele era muito inteligente”. (Prof.ª Luíza)

A influência exercida pelos professores fica evidente na história de Leandra.
Sua aceitação diante da escolha de sua mãe para que ela escolhesse o magistério,
é reflexo do discurso incentivador dos professores que teve durante o ginásio, que
imploravam para que os alunos não deixassem de estudar após a conclusão do
curso.
Apesar da dificuldade de aceitação inicial, não questionou, pois queria
continuar estudando e fugir das determinações. Assim relata: “minha mãe,
professora, escolheu o magistério por mim”.
“Fiz magistério porque eu tinha medo de ficar sem estudar, que era
uma época que os professores passavam e falavam assim, não
deixe de estudar não, porque as meninas casam, param de estudar,
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de 10 aos 13 anos foi o ginásio antigo, e tinha menina que já saia e
pensava em casar, não era minha realidade, meu pai e minha mãe
nunca passaram isso para mim e eu achava isso estranho. Tinha
professoras que falavam, eu tinha um medo sabe, “não deixe de
estudar”, aí pronto, como se fosse o movimento normal saiu da 8º
série vai deixar de estudar. [...] Minha mãe com a autoridade dela,
“magistério no ICEA”, lá vou eu com a minha tia para o ICEA, fui
amarrada, amuada, “eu não quero e Educação Física não tem não?”
Não, porque ela queria magistério (ênfase), ela não me perguntou e
eu estava me sentindo, talvez se ela tivesse me perguntado “o que é
que você acha”, talvez eu dissesse não, eu quero, porque naquele
momento eu queria qualquer coisa, qualquer coisa, ai ela dizia
profissão de pobre é professor que se não arranjar emprego dá uma
banca”, aí eu fiz magistério”. (Prof.ª Leandra – grifos meus).

A narrativa de Leandra demarca um valor em torno da Profissão Professora,
que denuncia uma preocupação com a manutenção financeira para quem pertence à
classe popular. Todo o conjunto de sua narrativa é mobilizado por um comentário
que uma de suas colegas de trabalho dirigiu a ela, em relação a “não possuir perfil
de educação”. Tal comentário, unidos a seu momento de crise em relação a sua
profissão, ao trauma de ter protagonizado um momento de violência em ano anterior
na comunidade na qual a escola está inserida, o processo de separação que viveu,
a insere num movimento de tentativa de reequilibração, que o comentário fez
desmoronar.
“Talvez eu não tenha “vocação” para educar, “perfil de educação”,
como disseram certa vez (alguém que não conhece minha trajetória
de 22 anos). O certo é que nesses 22 anos de sala de aula, procurei
fazer o melhor de mim. Os resultados eu vi, vejo e muitos colegas
veem apesar de não haver reconhecimento. E nesses anos nunca
esperei por isso. [...] Eu não admito uma pessoa que não me
conhece criticar meu trabalho, dizer que eu não tenho perfil de
educação pense isso na cabeça de uma pessoa que está tentando
se reequilibrar, foi difícil, e eu percebi isso na semana passada, eu
estava aqui e eu estava chorando, porque eu comecei a ver como
aquilo moeu dentro de mim, e eu falei para a pessoa, “oh, aquilo me
abalou”, e ela disse: “mas não era para te abalar, agora, você está de
parabéns porque você mudou muito o seu jeito, porque você estava
sendo exposta e não estava percebendo”. (Prof.ª Leandra)

O olhar do outro, desvalorizador, influencia a imagem profissional que
Leandra tinha consolidada após anos de docência e interfere em sua identidade, o
que conduz ao entendimento de que vivenciava uma busca de si. A elaboração de
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Josso (2010, p. 124) acerca da busca de si e de nós, “quando nosso conhecimento
de nós mesmos nos permite nos associar aos outros com prazer e criatividade,
experimentando o equilíbrio entre o dar e o receber, estamos disponíveis para a
vida”, e o conjunto da narrativa de Leandra me faz compreender que o encontro com
outros, na vivência e trocas empreendidas nos ateliês, deu início a seu movimento
de reequilibração.
A certeza pela docência é acentuada quando reafirma que o caminhar para
outra profissão a teria feito infeliz. As lembranças narradas destacam como na busca
da compreensão de si e de suas escolhas, estabelece relação entre a certeza da
docência pelo viés do se manter estudando. Ao passo que revela sua consciência do
entrecruzamento pessoa-profissão.
“Eu acho que eu teria ido beirar administração e eu não seria feliz,
porque apesar de tudo eu gosto sabe, eu descobri esse gostar dentro
da educação, eu gosto de estar em contato com o livro, com a
caneta, o caderno, eu gosto disso, eu tenho paixão por escrever. É
um ambiente que eu gosto, eu acho que eu estou passando por uma
crise, não sei se é existencial, não sei, de 2010 para cá, apesar de
que algumas pessoas acham que a vida pessoal não interfere na
vida profissional, na minha interfere porque eu sou uma só, minha
palavra é uma só, no céu, na terra, no inferno, em qualquer lugar.
(Excerto da entrevista narrativa)
“Eu gosto do som do lápis riscando o papel, do som da borracha
caindo na mesa, o cheiro do caderno novo ou usado, a textura das
capas dos livros, das suas folhas, vejo magia no A4. Pode ser TOC,
prefiro achar que é mania, algo particular. Isso eu aprendi a observar
na profissão que não escolhi”. (Trecho da narrativa escrita – Prof.ª
Leandra).

Segundo Nóvoa (1999, p.17), a partir do momento em que a escola é
concebida como local privilegiado de estratificação social, “os professores passam a
ocupar um lugar-charneira23 nos percursos de ascensão social, personificando as
esperanças de mobilidade de diversas camadas da população: agentes culturais, os

23

Josso (2010, p.90) fala de momentos ou acontecimentos-charneira, que são aqueles que
representam uma passagem entre duas etapas da vida, um “divisor de águas”, poderíamos dizer.
Charneira é uma dobradiça, algo que, portanto, faz o papel de uma articulação. Esse termo é utilizado
tanto nas obras francesas quanto portuguesas sobre as histórias de vida, para designar os
acontecimentos que separam, dividem e articulam as etapas da vida.
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professores são também, inevitavelmente, agentes políticos”. Todavia, longe dessa
concepção, a interferência da família na escolha da profissão do magistério, se
relaciona à fácil assimilação da mão de obra pelo mercado de trabalho, conforme
presente também no excerto da narrativa de Morena:
“Eu lembro que a escolha do magistério foi por minha mãe também,
minha mãe quem escolheu magistério, porque ela dizia que, pobre
tinha que ser professora porque era mais fácil de conseguir um
trabalho no interior. Na minha época as opções no 2º grau eram
magistério, secretariado e contabilidade, ai eu fiz o magistério”.
(grifos meus)

Morena que morou no interior da Bahia, no município de Catu, também viveu
a experiência da gestão escolar, depois de oito anos de sala de aula, quando
assumiu a direção de uma escola por indicação. Enquanto gestora pode observar a
atuação de colegas com seus respectivos alunos e a forma como os tratava, a falta
de compreensão em relação ao contexto de vida desses sujeitos conduziu ao
pensamento: “bom, se eu estiver em sala, é mais uma para fazer a diferença”.
“Sempre me identifiquei com magistério, com crianças, porque eu
sempre achei que na escola pública os meninos são muito assim,
rejeitados, são marginalizados desde aquela época e hoje em dia
está muito pior porque as mães não cuidam, antigamente cuidavam
mais, os meninos iam penteados, arrumadinhos, cheirosinhos, era
muito fácil a gente chegar perto para ensinar e colocar no colo, e
hoje em dia esses meninos não tem isso porque eles são muito
jogados, mas assim mesmo, eu já gostei mais de ensinar, mas eu
acho que eu gosto mais de lidar com esses meninos da escola
pública por conta desta carência. Quando eles arregalam os olhos
quando a gente diz que ama, porque acho que eles nunca ouviram,
quando a gente abraça, eles não tem costume de abraçar. Eles não
tem esse afago, essa coisa do toque que é importante e por isso
essas criança estão desse jeito. Onde eu trabalho aqui é um lugar
perigoso e eles morrem muito jovens, morrem muito cedo 17, 18
anos. Ontem mesmo teve um episódio que a polícia teve aí e levou
três jovens, então eu acho que os pais tem faltado. [...] Apesar de
tantas dificuldades, acho que essa coisa de querer ajudar a meu
aluno que está ali comigo, eu nunca pensei em ir para outra área,
trabalhar em empresa, trabalhar em outra coisa que não fosse
diretamente com aluno. Eu já fui diretora de uma escola lá no interior
quando eu comecei minha carreira de professora, durante três anos,
mas não era minha área sabe, a gente lida também, mas eu acho
que faço muito mais em contato com o meu aluno em sala de aula,
então nunca tive desejo de deixar de ser professora”.
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A certeza que a docência é o seu lugar lhe é possibilitada por sua crença de
que em sala consegue dar sua parcela de contribuição para uma sociedade melhor,
pelo contato que tem com as crianças da escola pública, que vivem maus tratos e
sofrem a ausência de cuidado dos pais. Morena, mesmo com a indignação
proveniente da constatação de que as professoras tem feito o papel que é de
responsabilidade da família, não ver outra saída ao se reportar à sua história e
perceber a diferença que a figura familiar, com os cuidados que demonstram
afetividade e o acompanhamento necessário, efetiva na vida desses sujeitos.

“A minha mãe, a gente sempre foi pobre materialmente falando, ela
nunca foi assim de tocar na gente, de dizer que amava, mas a gente
percebia o amor, o cuidado, o zelo nesses cuidados, o fato dela dizer
que o ensino é que ia mudar a nossa vida, quer dizer que ela queria
a felicidade da gente lá na frente (choro), então isso eu sinto falta
disso nos meus alunos. Essa coisa de pai e mãe (continua narrando
e chorando) dizer que não tem mais o que fazer com a criança, que
não aguentam mais a criança, essa criança que o pai e a mãe falam
isso, o que é que a gente pode fazer, agora, a gente procura fazer o
melhor. Porque eu tive uma infância difícil, mas graças a Deus eu
tive minha mãe que fez a diferença, e uma mãe ou um pai faz uma
diferença enorme (ênfase). E quem não tem nada, quem é ao léu no
mundo? Então eu procuro fazer a diferença com meus alunos, a
gente não tem resultados ótimos, 100%, mas boa parte a gente
consegue. Pais tem que ser para sempre, marido e mulher não são
para sempre, deveriam ser, mas pai tem que ser, mas eles não
cumprem o papel juntos e cumprem menos ainda separados, e as
crianças é que estão pagando o pato. Querendo ou não é a gente
professor que ainda tem que fazer a diferença. A gente se zanga, se
estressa, a gente não quer ser tudo isso, mas tem que ser querendo
ou não, se a gente quiser o melhor para estas crianças”.

Na história de vida de Maria, diferente da referência que marcou a escolha de
Leandra e Morena, a escolha pela docência por parte de sua mãe era sinônimo de
status social e dos valores arraigados na sociedade em relação à profissão permitida
à mulher.
“Terminei o ginásio e chegou o momento de decidir, ir pro curso,
antes era cientifico depois o básico, primeiro o básico, e o 2º ano já
era especializado no que você quisesse fazer, era administração,
laboratório ou magistério. A escolha de fazer magistério (estudei no
Colégio Estadual Presidente Costa e Silva) já era nata em mim
porque desde criança brincava com as bonecas de dar aula, porque
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eu era muito sozinha, antes de mim, minha mãe também tomou uma
jovem para criar, que quando ela me tomou essa jovem já tinha 16
anos, então eu não tinha contato com criança só na escola. Então
em casa eu brincava de dar aula com as bonecas. E ela dizia: “filha
minha não nasceu para ficar atrás de balcão e nem ficar se expondo
como uma mulher qualquer”, ou seja, trabalhar assim no público
sabe, assim para ficar em exposição, filha dela tinha que ser
professora e isso não me causou nenhum mal estar sabe, eu cresci
ouvindo isso, já sabendo que quando chegasse a hora eu ia ser
professora, eu achava natural porque minha irmã que não é de
sangue, já era professora, era professora primária, depois fez
faculdade de música, hoje ela está aposentada, tem 62 anos. E tudo
para mim era muito natural, ainda mais assim, eu me valorizava
quando eu pensava nisso, poxa, uma pessoa que não é minha mãe e
disse que a filha dela não vai ficar atrás de balcão, a minha
autoestima ficava alimentada entendeu, eu me sentia bem em saber
que eu tinha que ser professora porque era a profissão que minha
mãe, que não era minha mãe, escolheu por amor e por querer o
melhor para mim”. (Prof.ª Maria – grifos meus)

É importante assinalar que historicamente a feminização do magistério está
associada a valores da mulher enquanto aquela a quem compete o cuidado da casa
e dos filhos, enquanto ao homem é empreendida a tarefa de mantenedor da família.
Assim que Souza (2004, p.213) ressalta: “mesmo com o advento do movimento
feminista não tem deixado de acontecer, uma vez que os valores de submissão,
passividade, sexo frágil, são tão impregnados na cultura feminina e na
profissionalização das professoras, e ainda muito precisa ser feito para superar a
fragmentação e dicotomia entre os sexos”.
Se avaliássemos os relatos aqui apresentados, a partir de referenciais
modernos, poderia significar aos olhos de alguns que, a escolha da profissão como
referência do desejo e do sistema de valores das mães das professoras, é a
negação delas próprias enquanto sujeitos autônomos em seus percursos. Todavia, a
compreensão-interpretação das narrativas à luz da metodologia da pesquisa,
permite a análise de que a existencialidade dessas mulheres-professoras, se
reafirma e se completa a partir da constituição da existencialidade marcada pelas
recordações-referência, o que fica evidenciado no relato de Maria.
A certeza pela carreira que internalizou e abraçou com amor e compromisso,
aparece na história de Maria, a partir de sua experiência no setor automotivo, em um
dos intervalos em que ficou fora do espaço escolar por sua implicação com o ser
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mãe, pois embora tenha tido a oportunidade de perceber a distorção em torno do
salário que recebia como professora, reafirmou em si a sala de aula enquanto
espaço profissional:
“O marido da minha irmã trabalhava como representante de peças de
carros vendendo para as concessionárias e me ofereceu uma
experiência como representante, em um dos intervalos que fiquei
sem trabalhar em escola. O valor que eu ganhei em um mês era o
que eu ia levar dois anos como professora trabalhando, você
acredita, agora pergunte se eu estou lá, só fiquei um mês e até hoje
ele diz que eu sou louca. Eu não quero essa vida não, é muito
artificial, eu me sentia uma vitrine! O dinheiro para mim não faz parte,
para o tipo de vida não me satisfazer, porque o que eu sei é dar aula,
é trabalhar com crianças, a dinâmica do trabalho em escola. Eu
tenho um relacionamento com meus alunos como se fossem meus
filhos entendeu, na hora de jogar duro eu jogo, brigo, também na
hora de botar no colo, dar carinho eu dou”.

A associação entre o ser mulher, mãe e professora é recorrente nas
narrativas, momento em que “transferem o deslocamento do sentido materno para o
trabalho e afeição à professora, principalmente nos anos iniciais do ensino
fundamental e muito mais na educação infantil” (SOUZA, 2004, p.236). O importante
é que a presença desse sentimento, fruto da implicação da vida na profissão, não
subjugue a dimensão profissional do ser professora.
É na narrativa de Maria Flor, que o que vinha sendo ressaltado como
propulsor na escolha da profissão docente, diante da ausência de influências
familiares em sua trajetória até a faculdade, cede lugar à forte presença de outro
espaço de aprendizagem/formação e da figura de um mentor que incentiva a
escolha.
“Depois de casada e com filhos resolvi retomar meus estudos. [...]
Conheci também uma organização, uma experiência muito
significativa na minha vida foi a Ocidente, ela ainda existe e é um
grupo de formadores, de educadores que faz um trabalho de
educação voltado para autoconsciência humana. Então, foi a partir
daí que tudo começou, me envolvi nesse grupo de estudo que tem
como mentor Jair Tércio Costa, ele até hoje faz esse trabalho. Até
então eu fazia vestibular, mas fazia assim, sem nenhum ideal, aí
surgiu esse grupo de estudo e apareceu Jair, que foi esse grande
mentor na minha vida, falou assim “faz pedagogia”, isso porque tinha
todo um trabalho metodológico no grupo, eu participava de
seminários ligados à educação, a educação verdadeira e o homem
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integral, onde o ser humano começa a se permitir ter consciência,
autoconfiança, autoestima e foi por aí que me criei, pela pedagogia e
foi aí que descobri que a pedagogia fazia muito significado na minha
vida.[...] Depois de dez anos e com filho resolvi fazer vestibular para
pedagogia, eu ia fazer magistério, mas eu já estava com a idade
avançada, mesmo assim eu ia fazer magistério, foi quando eu passei
no vestibular e aí eu desisti do magistério e entrei direto na
pedagogia. Foi aí que comecei a entender a verdadeira e genuína
importância da Educação na vida individual, social, ou seja,
educação como um todo (Trecho da narrativa escrita - Prof.ª Maria
Flor).

Sua aproximação do Grupo de Estudos (após ter deixado os estudos,
terminado o 2º grau, casar e ter filhos) que a possibilita ter o campo da Educação a
ela desvelado, e assim, descobrir o seu lugar. Sua narrativa demarca a importância
de se validar outros espaços formativos e a abertura a experiências em níveis
diferenciados de conhecimento, o que me estimula a compreender sua história
dentro do quadro de uma busca de conhecimento, que se abre a experiências “do
outro e/ou para saberes socialmente não valorizados, ou não reconhecidos como
‘sérios’ pelas academias” (JOSSO, 2010, p.126), que impulsiona à busca de sentido
de si e sobre si.
“Eu queria trabalhar com arte, com música, com dança, eu gosto de
dança, eu gosto de arte. É educação mesmo minha filha, nessa
encarnação eu vim para educar, para ser professora, para ser
pedagoga, estar na área de educação. Educadores todos nós somos,
independente em que profissão a gente esteja, então eu não me vejo
fazendo outra coisa, eu me encontro aqui, eu me sinto bem, eu
venho trabalhar feliz apesar de todas as dificuldades que a gente
encontra no caminho, mas venho trabalhar feliz e isso rende, eu
gosto do que eu faço, eu estou feliz, realizada no que eu faço”.

Assim, os (des)encontros na vida de Maria Flor a conduziram a demarcação
do campo da Educação enquanto seu espaço de conhecimento e profissionalização.
Adentrar as histórias de vida das mulheres-professoras desvela as
experiências formadoras que mostram como se tornaram professoras: exceto Ione,
que desde pequena já demarcava que seria professora, todas as outras foram
impulsionadas pela forte influência de seus pares. Suas recordações-referência
contam o que aprenderam experiencialmente, nas circunstâncias da vida. Sendo
assim, como afirma Josso (2010), a história de vida narrada é uma mediação do
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conhecimento de si em sua existencialidade; possibilita aqueles que desse
movimento participa, sujeitos e pesquisadora, tomar consciência dos diferentes
registros que atravessam a formação, que orientam e operam escolhas; reinventam
o vivido e recupera a intensidade das experiências.

4.3 Trajetórias de formação: o magistério e a faculdade
A formação como um movimento constante de (re)construção em torno do
ser/tornar-se

e

profissionalizar-se,

integra

uma

perspectiva

que

foge

da

racionalidade técnica, que abarca em si princípios que há tempos não dão conta da
necessidade de formação do professor na contemporaneidade.
As mulheres-professoras, protagonistas desse trabalho cursaram o ensino
médio quando este ainda possibilitava aos jovens uma formação profissional, sem
que estivesse aliado ao nível superior de ensino.
Já tendo sido retratada as motivações e referências que as impulsionaram à
docência, demarco aqui suas impressões acerca do curso do magistério e as
articulações e contribuições posteriores na/da faculdade.
O excerto da narrativa de Ione volta acentuar os sentimentos causados pela
mudança de escola: sai de uma com proporções medianas, onde os alunos eram
acompanhados com muita disciplina, e vai para uma realidade outra, em que cada
um é responsável por seu próprio caminhar, escola na qual vai cursar o Magistério, e
que contribui com seu amadurecimento.

Ao mesmo tempo em que afirma ter

aprendido mais no Ensino Fundamental II que no Magistério, é nesse momento de
formação que consegue resolver sua problemática em torno dos saberes
matemáticos.
“Eu saí de uma escola que era grande, lá no Visconde de Mauá tinha
12 salas e fui para uma escola que tinha 40 salas, então eu fui para
outro universo, outro mundo. A escola que eu estudava era assim, se
você tivesse com um pé doente você tinha que ir com um de sapato
e um de sandália, para você ver qual o nível de disciplina, um aluno
sair fora do horário, não existia isso! (ênfase). Quando cheguei com
meu pai no primeiro dia e vi um aluno fumando na porta da escola,
pense o que é isso para uma menina de 14 anos que era
acostumada ali com todo cuidado, preocupação, era outra realidade,
aquilo ali já me chocou de cara. Mas foi outro momento de
aprendizagem da minha vida, estudar três anos no Antônio Carlos
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Magalhães, ali aprendi a viver, amadurecer, mas conteúdo de fato
aprendi muito mais no fundamental II do que no magistério. No
magistério aprendi a viver e aprendi aquilo que me faltava, que
emperrava minha vida toda eu fui descobrir o que era lá no 2º grau,
eu não sabia ler números, eu não sabia somar, subtrair, multiplicar e
dividir por isso eu não sabia nada de matemática. Eu tive uma
professora que, como a gente estava estudando magistério e a gente
ia ensinar, então ela começou a ensinar isso e eu vi que não era só
eu que não sabia, era mais da metade da turma, então ela começou
de como se lê número, valor posicional que é fundamental para você
aprender qualquer coisa dentro matemática”. (Prof.ª Ione)

O choque com a realidade vivido no período do estágio curricular do curso,
quando emergem dificuldades, a fez perceber o Magistério enquanto momento de
instrumentalização para a prática, deixando de trabalhar outras dimensões
necessárias ao desenvolvimento do trabalho do professor, como a problematização
acerca do tema indisciplina. Percebeu, no fazer, que conhecer o contexto de vida
dos alunos e que o estranhamento frente aos estigmas, contribuía para que se
aproximasse deles e falasse a mesma língua. Todavia, tal percepção não se deu por
conta de profundas reflexões promovidas em sua formação, mas por ser tão jovem
quanto seus alunos, o que demarca a ausência do pensar a própria prática no
processo formativo da professora.
“A primeira dificuldade dos estágios era porque eu fui para o estagio
com 16 anos, mas eu tinha cara de 13. E 16 anos para professora já
é muito nova, imagine uma professora de 16 com cara de 13!
Quando eu peguei o primeiro estágio de regência em escola grande
de Mussurunga, me colocaram para estagiar na 4ª série só que os
meninos eram virados, porque o magistério não prepara para isso,
para lidar com indisciplina, agora o curso de pedagogia tem se
preocupado com isso porque tem sido uma crescente, mas naquela
época parecia que era assim, você vai fazer isso, vai dar aquilo, mas
ninguém lhe preparava e nem dizia que existia esse nível tão grande
de indisciplina. Tinha uma turma que era de meninos menores e os
professores elogiavam e tinha a 4ªF, eram aqueles meninos
repetentes, grandes, passaram da idade, indisciplinados. A diretora
já disse logo na minha cara, “você não tem capacidade para ensinar
a 4ª série, mas é a turma que eu tenho aqui!”. Resumo da história, a
4ª série que todo mundo gostava, os meninos eram insuportáveis,
eles não aceitavam uma pessoa tão nova que estivesse ali dando
aula para eles porque eles achavam que era uma coleguinha deles
querendo dar aula, até jogar cadeira para cima os meninos jogavam,
eles não me respeitavam de jeito nenhum. Já o horário que eu ia
para a outra turma, eu ia conversando com eles e na verdade, eu
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tinha a idade deles, mas eles não sabiam, “quantos anos a senhora
tem pró”, 24 (risos) mas eu tinha 16, muitos deles tinham 16, 14,
tinha 15, então eu sabia falar a linguagem deles e eu me aproveitei
disso para conquistar eles, então nessa turma eu conseguia dar aula,
por incrível que pareça!” (Prof.ª Ione)

Nesse caminhar, pensou em desistir, pois era desqualificada pela direção
diante dos alunos, mas aquela que a acompanhou durante toda sua trajetória, sua
mãe, mais uma vez exerceu sua influência e a manteve firme.
A estratégia de refletir sobre o próprio fazer e ressignificar o que via no curso,
por já estar em atuação e por vivenciar outras experiências formativas, foram
utilizadas por Luíza para vencer o que naquela época já era inquietante para ela.
“A medida que ia fazendo o curso, ia aplicando o que eu aprendia na
sala de aula naquele movimento da prática, da teoria. Naquela época
tinha uma matéria que era instrumental, era uma coisa conteudista
mesmo, pegar os conteúdos e ver a forma de trabalhar, mas mesmo
com aquele tipo de formação, haviam cursos que davam na escola,
tinha curso de quando o construtivismo começou a ser inserido aqui
na rede e aqui no estado. Eu fazia sempre esses cursos porque
mainha tinha essa coisa de incentivar a gente e pagar os cursos que
fossem necessários para que nós fossemos assim, as melhores,
sabe. Aí eu fiz esse curso de construtivismo e me apaixonei, porque
naquela época era novidade e também era coisa que a gente fazia
que ajudava o aluno, eu via mesmo aquele trabalho, a questão de
que o aluno tinha como aprender, dava sentido”. (Prof.ª Luíza)

Morena demonstra encanto ao recordar suas primeiras experiências no
magistério e felicidade por ter tido o acompanhamento necessário e devido no
momento de seu estágio, a professora regente do estágio possibilitou que ela
atuasse em sala e se sentisse segura.
“Os três primeiros anos do magistério foram maravilhosos, porque as
professoras eram encantadoras. Eu lembro que tinha uma
professora, Tânia, ela era professora de metodologia e didática, um
amor assim, ela ia toda arrumada, com a cinturinha de Barbie e ela
ditava uns textos e na hora de fazer as pontuações de algumas
coisas que tinham que ser feitas, ela chamada de pontinho
charmoso, eu me lembro, pontinho charmoso para poder fazer as
observações, eu achava lindo isso! [...] Minha regente de estágio, a
professora Ivonira, era muito boa, fui abençoada, os meninos não
eram moles na 4ª série, eu estagiei na 4ª série, mas minha regente
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era muito boa, ela era enérgica, mas ela me dava toda liberdade na
sala de aula, não ficava na sala fiscalizando, porque isso deixa a
gente muito nervosa, ela vinha, olhava, via que estava tudo bem aí
ela ia dar uma voltinha na secretaria, então eu fui feliz, muito feliz no
meu estágio e na escolha do magistério”. (Prof.ª Morena)

Experiência tão positiva não teve Luíza em seu momento de estágio, que
viveu o que a maior parte dos estudantes experimenta, principalmente na rede
pública de ensino: no momento em que mais necessitam de orientações, assumem
turmas e todas as questões subjacentes a elas, sem saber ao certo o que fazer e
com quem contar.
“No estágio eu fui para uma escola no Engenho Velho, peguei uma
classe de 3ª série, acho que eu deletei essa fase, por isso eu não
falei, foi muito difícil. As regentes que eu tive saiam da sala e me
largavam lá, eu tinha 16 anos, era uma classe com 40 alunos, eu
digo que eu tenho sangue doce para pegar turma grande”. (Prof.ª
Luíza)

Luíza não traz muitos elementos sobre esse momento diante da potência
traumática que ele representou no início de sua profissionalização: sentimento de
incapacidade. A falta de apoio e acompanhamento durante o estágio é a marca que
ficou também na história de Leandra com o magistério: “não preparou para nada. Eu
só vim entender o que era didática depois na faculdade”. Sua mãe era quem a
apoiava, especialmente na confecção dos materiais exigidos no componente
curricular – recursos áudio visual.
Marcas de frustração aparecem no percurso formativo de Morena
relacionadas ao magistério no ano seguinte ao estágio. São provenientes também
das exigências do mesmo componente curricular do curso – recursos áudio visual,
que demandava a confecção de muitos materiais a serem utilizados pelas
professoras. A condição financeira de sua família não permitia que ela adquirisse os
materiais, e utilizou como estratégia pegar os materiais emprestados com sua
cunhada, que já havia passado pelo curso.
“Quando a gente foi para a prática do estágio, eu lembro que, eu
não tinha condição, minha mãe não tinha condição, minhas colegas
faziam coisas lindas, era cabo de vassoura enfeitado (ênfase), balde
de lixo enfeitado, cartazes cada um mais lindo do que o outro (muita
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ênfase), e eu ficava assim, um pouco constrangida (olhos
emocionados) porque não tinha essa condição, eu lembro que eu
consegui uns cartazes emprestados. Ai uma coisa que me marcou
também é que, a minha professora de áudio visual, que a gente
confeccionava essas coisas, ela deu um visto enorme (ênfase) atrás
dos cartazes, e não podia porque eu tinha que devolver, eu lembro
que eu fiquei arrasada e preocupada, mas deu tudo certo. [...] Era
uma marcação que hoje em dia a gente não tem, eu enquanto
professora hoje sou tão flexível com meus alunos, eu procuro ser,
entender, compreender, porque tem toda uma circunstância atrás
deles, a gente não pode julgar o aluno somente pela vivência em
sala de aula, tem que compreender o histórico de vida dele, eu
lembro que alguns professores não compreendiam isso (fala
emocionada), e ai por conta disso era nota inferior aos que faziam
aqueles cartazes maravilhosos”. (Prof.ª Morena)

Ao lembrar o que viveu, Morena se reporta à própria prática, e ao acentuar a
necessidade de conhecer a vida dos alunos, seus contextos para compreendê-los
na globalidade do ser, compreende como foi construindo sua perspectiva docente: “o
que faltou trabalhar no magistério foi a questão do relacionamento com o aluno,
porque a gente aprendia muito como ensinar, mas não como vê o aluno, a
necessidade do aluno, de lidar com as birras e mau criações, porque a gente não
podia nada como estagiaria”.
As narrativas evidenciam que a compreensão acerca do estágio necessita
avançar da compreensão de momento em que se treina o que se aprendeu
relacionado ao como ensinar.

Souza (2004) ressalta que o estágio sob outra

perspectiva é uma prática de iniciação ao trabalho pedagógico, que ao se vincular à
perspectiva de formação experiencial, assume “a noção de processo de formação
que implica parte da centralidade do sujeito na globalidade da vida, entendida como
interação da existência com as diversas esferas da con-vivência como perspectiva
educativa e formativa” (p. 266).
Foi a forte presença da mãe-avó no percurso de Maria, que possibilitou que
vivesse experiência diferente da vivida por Morena, em relação à disciplina de
recursos áudio visual. Cercada de todo cuidado, preocupação e condição financeira
não sofreu restrições. As dificuldades em sua trajetória só começam a surgir quando
não mais pode contar com a ajuda de sua mãe-avó, que coincide com o momento
de sua formação superior.
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“Fiz o curso de magistério e não tive dificuldade não, engraçado,
quando Morena relatou que ela tinha dificuldade porque as colegas
faziam tudo bonitinho e ela teve que tomar emprestado, porque tinha
aquela matéria chamada recursos áudio visuais, que tinha aquele
sacolão, flanelógrafo enorme, ai tinha o cartaz de prega, que era o
quadro valor de lugar, tinha aquele material todo que a gente usava
para contar história, caixa de contagem para trabalhar com material
concreto, assim, eu não tinha habilidade, algumas coisas eu tentava
fazer, não ficava a contento, outras minha mãe pagava, tipo a caixa
de contagem minha mãe mandou o marceneiro fazer, tudo
bonitinho”. (Prof.ª Maria)

Após o curso, quando entra em contato mais frequente com a prática e os
trabalhos manuais demandados por ela, percebe o quanto se tornou perfeccionista
por causa da necessidade de que os materiais estivessem impecáveis no
magistério. Por não ter certas habilidades, precisava se esmerar para atingir o ideal
reiterado no curso. Entretanto, ao ter essa compreensão de si, e em torno do seu
fazer, busca a superação do traço construído.
“Eu me formei, só que na primeira escola que eu fui trabalhar eu
sentia a dificuldade nisso, porque tinha algum perfeccionismo, que
hoje eu trabalho muito, nesses trinta e tantos anos de lá para cá eu
não quero mais ter esse termo de perfeccionista, porque eu descobri
que perfeccionismo não é qualidade, é defeito, o perfeccionismo está
ligado ao orgulho, a autoafirmação, e ai eu batalhei, batalhei muito,
eu não errava, botava régua, não, tem que sair bonitinho porque eu
tenho capacidade de melhorar, porque está torto, corta assim, tanto
que hoje eu tenho uma coordenação motora, todo mundo pede
“Maria corte aquilo”, poxa vocês não sabem fazer nada, “não Maria é
porque sua coordenação motora é boa! Então quando Morena falou,
me lembrou isso, que eu batalhei muito em mim o capricho sabe, de
fazer uma coisa bonitinha, uma coisa arrumadinha porque eu não
fazia, eu não tinha essa habilidade porque no curso do pedagógico,
do magistério eles mandavam a gente fazer mas não tinha aquela
prática”. (Prof.ª Maria)

Pelo conjunto das narrativas das professoras apreendo o magistério como
momento de formação para a prática, com um currículo voltado à instrumentalização
da professora para que, ao chegar em sala, soubesse prontamente o que fazer –
ensinar. Todavia, esqueceu-se que no espaço da sala de aula o professor lida com
outros conceitos que fogem da alçada do ensino-aprendizagem, e foi a ausência em
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torno dessas reflexões, intrínsecas ao exercício docente, as trazidas a tona pelas
professoras como lacuna do curso.
Ao passarem pela experiência do Ensino Superior demonstram agregarem
aos conhecimentos em torno da prática adquiridos no magistério, o aprofundamento
teórico, o que deixa evidente a reiterada dicotomia na formação de professores:
Teoria x Prática.
Essa é uma divisão exposta por Luíza no excerto de sua narrativa, quando
sua compreensão permite dividir o curso de Pedagogia em dois momentos. São nos
últimos semestres quando ocorre a articulação com a prática que se verifica a maior
dificuldade para aqueles que cursam Pedagogia, galgando outras áreas e não a
docência.
“Eu entrei no segundo semestre de 96 e Leandra já estava
terminando o curso, ela estava no 8º semestre. Não tive tanta
dificuldade em fazer pedagogia por conta da minha formação de
magistério. Os primeiros semestres foram seletivos porque coisas
que eu estava revendo os colegas estavam iniciando, fica na
pedagogia quem gosta mesmo, tinha muitos que queria a pedagogia
para trabalhar com empresas, com outras áreas, mas não na sala de
aula. A faculdade é um encanto, exige dedicação, pensar, muito
legal. [...] Eu posso dividir a minha formação em pedagogia entre os
primeiros semestres e os últimos, porque parece que era outro curso,
mas como eu tinha uma dinâmica do magistério, uma formação no
magistério me ajudou muito, teve gente que quando chegou na
prática achou que isso era besteira porque tinha uma visão
acadêmica de que fazer faculdade, fazer ciência da educação não
era você praticá-la. Fazer educação é muito mais que escrever
artigos sobre a educação, vai muito além. Quando eu cheguei
nesses últimos anos de pedagogia eu associei com o magistério,
porque era muito parecido, mas claro com uma profundidade teórica
maior”. (Prof.ª Luíza)

O relato de Luíza, bem como o de Maria (abaixo) reitera a necessidade de
mudanças nos currículos dos cursos, para que abram possibilidades de articulação
teoria e prática desde o início da formação. Bem como trazer à formação inicial e
continuada os conhecimentos das aprendizagens experienciais, para que o
formando perceba e relacione sua história, suas recordações-referências com as
próprias trajetórias de escolarização e práticas vividas. Essa é uma necessidade tão
premente, que a própria Luíza ressalta que os colegas achavam algumas práticas
infantis e se recusavam a participar das atividades: “o povo achava aquilo uma
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infantilidade, uma besteira e ai eu dizia, “você vai fazer isso com sua turma”, o povo
achava tudo uma besteira, não sabendo o quanto para a criança, para a prática era
importante”. O trabalho sobre a pessoa do formando coloca em pauta quais são as
suas reais motivações para estar naquele lugar de formação e isso precisa ocorrer
desde o início e não somente nos últimos semestres.
“Eu não tenho muito o que falar do curso de pedagogia, porque
assim, como eu já tinha muita experiência, foi em 98 que eu fiz o
vestibular e desde 80 que eu trabalho. A teoria foi muito boa, no
ensino médio eu tive muito contato com Piaget, mas não tinha
Vygotsky, não tinha Wallon, não tinha outros teóricos, e é importante
conhecer a teoria para a gente escolher o norte mesmo que
queremos tomar, mesmo que a gente pegue um pouco de cada, mas
a gente sabe o que quer fazer. [...] A parte de didática, como eu já
trabalhava, eu já sabia aquilo tudo mastigado entendeu, plano de
aula, objetivo, metodologia, eu fazia aquilo ali mas para mim não foi
assim, porque eu não sei você, mas o discurso de outras colegas
também, a gente não aprende a ser professor na faculdade não, a
gente recebe os conteúdos, o conhecimento, mas a gente começa a
fazer a reflexão daquilo que é passado depois, mas não tem assim
uma receita pronta não, entendeu”. (Prof.ª Maria)
“Foi um período, na Jorge Amado, de aprendizagem muito grande,
muita informação que eu não tinha que faz diferença o professor
passar pela faculdade, não que a faculdade vá lhe ensinar tudo, eu já
entrei na faculdade com a prática pedagógica, isso também faz muita
diferença porque muita coisa você pode questionar o professor, sim,
mas na minha prática isso não acontece e quando isso não acontece
o que é que eu faço, então o professor tem condição de lhe orientar
melhor”. (Prof.ª Ione)

A faculdade aparece enquanto aquela que promove o aprofundamento
teórico, até certo ponto, desarticulado com a realidade. A globalidade das narrativas
demonstra como o curso ganha outras proporções para quem já está em exercício
(aqui na pesquisa somente Maria Flor não tinha experiência), pois a articulação com
o cotidiano é inevitável. Ainda assim, é ratificada a necessidade de que as
formações articulem o trinômio apresentado por Ramalho et al (2004): reflexão,
pesquisa e crítica, a partir dos quais a distância sentida pelas professoras pode ser
diminuída e de fato, sejam instauradas experiências singulares no espaço
acadêmico.
A professora Morena, ao refletir sobre sua passagem pela faculdade, volta a
acentuar o sentimento de falta que viveu no magistério.
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“Tudo aquilo que a gente aprende na faculdade, me ajuda muito, mas
a gente precisa ter uma formação nesse sentido de lidar com o outro
enquanto ser humano e comportamento, que a gente aprende tantas
coisas, teóricos, e a gente vai para sala de aula e a realidade é
completamente diferente, a gente tem que formar os seres
humanos”. (Prof.ª Morena)

No conjunto de sua narrativa apresenta crítica às formações que não
abordam questões de ordem relacional; críticas em relação ao processo de inclusão
que acontece de forma irresponsável sem que o professor tenha apoio, e como
todos os sentimentos vividos influenciam o emocional e o pessoal do professor.
São vários os exemplos de situações que as professoras enfrentam no
cotidiano, conforme o excerto abaixo, que demonstra a complexidade que vivenciam
e o quanto as formações continuadas oferecidas aos professores estão distantes de
atingir suas reais necessidades
“Lembro de um aluno nessa classe que chegou para mim e falou
assim ‘pró se eu te contar uma coisa você não fala pra ninguém
não?’, eu digo o que é meu filho, ‘fulano me deu uma arma pra eu
esconder’, um menino desse tamanho (faz o gesto), meu Deus, ‘mas
não fala pra ninguém não por favor pró’, eu sentia que aquele menino
queria falar com alguém, (ênfase) ele estava se sentindo coagido,
alguém fez ele esconder uma arma num casaco e ele teve que fazer,
‘oh pro era assim, assim’, eu falei: oh filho não faz mais isso não e
tal... Então eu fiquei olhando assim, poxa, essa escola que a gente
tem não é tão atrativa para esses meninos”. (Prof.ª Luíza)

A maior contribuição da faculdade na vida-formação de Maria Flor é em torno
da dimensão pessoal, do conhecimento de si e de sua relação com os outros.
“Infelizmente na faculdade eu não tive aquela coisa marcante, foi
uma turma polêmica, era difícil porque não era uma turma muito
unida. Eu acho que a universidade apesar de não ter aquela coisa
assim que marcou, a gente aprende muita coisa, aprende com
pessoas, eu aprendi a me defender muito, a me colocar porque eu
tinha essa dificuldade da timidez. [...] Mas a Pedagogia abriu muito
as portas em minha vida, contribuiu com a pessoa que eu sou hoje, a
profissional que eu sou, a cada dia a gente aprende a conviver com a
diversidade, a viver no coletivo, a viver com aquelas crianças que a
gente tem uma responsabilidade muito grande no que a gente vai
falar, o que a gente vai passar para elas, já que muitas daquelas
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criaturas não tem em casa um espelho, vem de famílias
fragmentadas”. (Prof.ª Maria Flor)

O discurso de incentivo dos professores, acerca dos estudos, que marcou a
trajetória de Leandra na passagem do ginásio ao ensino médio, persistiu durante o
curso do magistério, com o encorajamento em prol da carreira docente. A escolha do
curso de Pedagogia significava aproveitar os anos já dedicados ao magistério, como
um percurso natural a ser seguido.
“Eu pensei não, eu passei os três anos de magistério com os
professores falando “não jogue sua profissão fora, não jogue seu
estudo fora, a dor que eu tenho quando chego na Unimar, antigo
Bom preço de Itapuã, e vejo no caixa uma ex aluna minha, não
façam isso”, e realmente isso é uma vergonha. E tinham as alunas,
as primeiras que jogaram a profissão fora, que diziam “eu é que não
vou fazer isso, eu estou fazendo magistério e vou trabalhar com
magistério”. Eu nunca falei nada, porque minha mãe me ensinou que
o futuro a Deus pertence, vai que precisa trabalhar com outra coisa,
essas que tinham as melhores notas foram as primeiras a pular fora
da profissão. Então tem muito disso, o que o professor fala, o
exemplo, como se fosse uma súplica, e eu ouvia aquilo sem analisar
muito, mas depois friamente, eles estavam certos, eram três anos
para jogar fora, aí eu fui e fiz Pedagogia”. (Prof.ª Leandra)

Para
universidade

além dos aprendizados teóricos/práticos,
também

possibilitam

que

outras

os anos vividos na

experiências

afetivas

sejam

estabelecidas, e se torna um “divisor de águas”, em várias perspectivas. Fiz questão
de trazer os excertos abaixo, pois em minha história também vivi a experiência de
conquistar amizades mantidas até hoje em minha trajetória de formação. Amizades
que fizeram/fazem com que as experiências acadêmicas, sejam elas positivas e/ou
negativas, sejam recordadas com leveza.
“Fiz grandes amigos na faculdade, do 1º semestre até o último a
minha equipe nunca foi desfeita, éramos sete, eram seis mulheres e
um homem, foi na época que tinha a casa das sete mulheres (risos),
e ele dizia que era o grupo das sete mulheres e ele estava no meio
incluso. Foi muito bom, ajudávamos uns aos outros cada um na sua
dificuldade, mas todo mundo no intuito de crescer, até hoje somos
amigos, uma vez por ano a gente se encontra para fazer farra, matar
as saudades”. (Prof.ª Maria)
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“Eu e minha amigas que são minhas amigas até hoje, tinha uma
mesmo que dizia “eu vou largar, vou largar”, porque ela queria
medicina, “eu queria fazer medicina,” ai a outra que a mãe era
professora fez assim, “é o que minha mãe diz não jogue sua
profissão fora”, então a mãe dela é uma mãe para mim, estou
até devendo visita pra ela, mas quando eu vejo, é um exemplo para
mim, D.Itamar, foi professora da prefeitura, professora da rede
estadual, acho que ela já se aposentou, depois de aposentada da
prefeitura que ela foi fazer faculdade sabe, ótima professora, ótima
alfabetizadora, então ela é a referencia que tinha também”. (Prof.ª
Leandra)

O aprendizado vivido na relação com os pares é formativa e marca a
existência dos sujeitos. Os professores com suas perspectivas pedagógicas,
imprimem no ser/fazer profissional dos formandos marcas que se perpetuam no
trabalho escolar que desenvolvem, seja superando o que avalia negativamente ou
sendo repetindo em sua própria prática quando se compreende que trouxe
contribuições significativas.

4.4 Marcas que deixaram em nós

Compreender como os professores em formação dão sentido a sua história
perpassa também pelo conhecimento daqueles que tiveram importância em suas
trajetórias. Segundo Nóvoa (2000), “é evidente que a pessoa que mais sabe de uma
dada trajetória profissional é a pessoa que a viveu. Do mesmo modo, a maneira
como essa pessoa define as situações com que se viu confrontada desempenha um
papel primordial na explicação do que se passou” (p. 55). Assim, os relacionamentos
estabelecidos com os professores no processo inicial de escolarização, bem como
aqueles com os quais se aprende o ofício docente, revelam as influências que
constituem o ser profissional e as opções feitas em torno dessa constituição.
A leitura das narrativas descortina enquanto professores marcantes do
momento inicial de escolarização, aqueles que aliaram em sua prática o educar e o
cuidar, validando o lugar da afetividade na relação professor-aluno, e o
acompanhamento responsável de cada um em sua necessidade. Na trajetória da
faculdade, os professores que aliavam teoria e prática e tinha uma prática coerente
com o discurso, foram aqueles que imprimiram marcas reconhecidas como positivas.
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O contrário a esses aspectos demarca a presença de professores que, ao imprimir
marcas negativas na existência das professoras, contribui com referenciais a não
serem repetidos em suas trajetórias.
Na narrativa de Maria, sua professora de alfabetização é lembrada como
“segunda mãe, botava no colo, brincava muito com a gente”. Já a professora da 2ª
série é lembrada pela sisudez e forma hostil de tratar os alunos, o que gerou sua
rejeição a matemática. Na faculdade:
“O professor de estatística me marcou assim porque, eu contei a
minha historia para ele: “Nivaldo, hoje eu sou boa aluna na sua
matéria, mas você não sabe, quase, quase eu não estaria aqui,
porque eu corri da matemática”, ele fez “oxe, e você é tão boa em
matemática!”.

Maria conta que quando viu a “grade curricular” de Pedagogia pensou em
desistir do curso por conta das dificuldades que enfrentou em sua escolaridade.
Todavia, antes de desistir conseguiu refletir: “eu caminhei até aqui e agora vou
desistir por causa de uma bobagem que na minha vida toda eu consegui vencer?”.
Para tanto, pegou os livros do filho de 6ª e 7ª série, estudou para sanar suas
necessidades e teve um bom desempenho na disciplina estatística. Traz também
outras lembranças:
“Na matéria de Marizabel, que era interdisciplinaridade, eu tinha
prazer em estar porque eu contribuía muito. Na dela e em didática.
Eu contribuía na organização, na parte burocrática, que muitas vezes
as colegas confundiam objetivo, conteúdo, eu sinto que eu ajudei
assim um pouquinho, eu contribuí por já ter essa experiência. Não
em todas as matérias, porque a parte mesmo teórica da psicologia,
história da educação, sociologia eram novas, mas em didática, em
interdisciplinaridade, na disciplina de metodologia 1 e 2, a 2 já era a
prática, o estágio”.

A possibilidade de articular sua experiência ao que era debatido pelo
professor em sala, fez com que os componentes curriculares fossem mais
significativos e os professores fossem lembrados positivamente.
Na história de Luíza, a professora da 2ª série que permitia o espaço de fala
aos alunos e os professores do ensino fundamental II, de português e matemática
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foram marcantes e contribuíram com seu olhar diferenciado sobre a escola pública,
o que a faz ter uma atuação implicada com esse público.
“Quando eu fui para a 7ª série eu já fui para escola pública. Os
professores de português sempre me marcaram, professora Celeste
excelente professora, eu via o cuidado, o carinho, o amor que ela
tinha, porque ela não só ensinava português, ela ensinava outras
coisas, ela conversava com a gente para depois entrar na aula, isso
me encantava. O professor de matemática no final da aula ele ficava
com aluno para tirar duvidas, caramba, escola pública fazer isso,
todo mundo falava que escola pública era castigo para quem perdia
aula na escola particular, então eu via o professor fazendo isso, você
passa a ter outra visão”.

Entremeando essa história de referências significativas tem a professora da 4ª
série, que desvela sua falta de entusiasmo com Ciências, e marca sua autoimagem,
compreensão conseguida somente quando vive mais um processo de conhecer as
suas problemáticas.
“Passei para 4ª série e ai veio meu trauma, essa me marcou
negativamente, professora Albinice, que mulher terrível, ela
maltratava o próprio filho na frente de qualquer pessoa, eu lembro
dos cascudos que ela dava naquele menino. Tinha uma colega
minha que tinha os cabelos grandes, ela chegava assim “pra que
esses cabelos assim, pra dá piolho pra todo mundo”, eu ficava
quieta, “Luíza sua sonsa”. Há um tempo atrás eu fazendo terapia, a
minha terapeuta perguntou assim “porque é que você tenta se
esconder, você não se mostra, você prende seu cabelo, você não
gosta de roupas coloridas”, eu realmente não gosto, mas foi muito
dessa época entende, eu via uma colega minha que tinha o cabelo
bonito e não podia ficar solto, a professora era de esculhambar ela
na frente de todo mundo. Ela me marcou tanto que no final do ano,
quando eu soube que estava passada, eu já estava na escada, eu
disse graças a Deus me livrei da bruxa! (fala gritando), e ela estava
atrás de mim, foi meu grito de libertação! Como minha mãe nunca
apoiou o errado da gente e ela não queria analisar quem estava certo
ou errado, então eu queria que aquele martírio acabasse. Odiei
ciências por conta disso também”.

Seu caminhar pela faculdade trouxe experiências interessantes e críticas
contundentes acerca dos professores que lá atuam.
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“Eu tive uma professora que me marcou muito, era Zoraia, ela falava
da metodologia das ciências, ela trazia a questão das oficinas para
sala de aula, debates, falava de aliar a teoria com a prática, sempre
trazia um texto, refletia, mas colocava a gente para fazer, e falou
fazer é comigo mesmo, e ai eu disse assim, não tinha muita
diferença porque nos últimos semestres eu vi muita semelhança com
magistério, é disso que a gente vai precisar, agora sim nós estamos
fazendo o que nós vamos usar”.
“Eu estranhei isso. Comecei a entrar na questão, que tipo de
educação se faz numa faculdade, o cara engessa, fala de repensar o
currículo, e ele engessou todo o planejamento dele e aplica para
todas as turmas e nem se importa se aquele aluno é diferente do
outro. [...] A maioria já sabia o que ia fazer e acabou. É uma questão
da formação mesmo do professor, tem professor que ele fez filosofia
e foi ensinar filosofia da educação e nunca passou por sala de aula.
A gente começa a ver a diferença dos professores que estavam lá no
final do curso, orientando o estágio, orientando os trabalhos já para
prática e os professores do início do curso, eles se tornam
impessoais, é uma questão muito assim, eu vou dar conta e acabou,
eles se parecem muito com aquele professor conteudista e ai eu vejo
a diferença”.

Luíza conta que, ao chegar em casa com uma avaliação que havia sido
aplicada por um professor da faculdade, sua irmã, que já havia sido aluna do mesmo
professor em semestres anteriores diz e prova que é a mesma avaliação que ela fez
e a orienta a copiar tudo que ele diz, pois assim teria boas notas.
Sua experiência conduz a crítica sobre a formação de professores, a ausência
de fundamentos pedagógicos na formação de especialistas que optam pelo trabalho
docente e a consequente diferença entre os que dão aula sobre os fundamentos
teóricos inicialmente, e os que se responsabilizam pelos componentes curriculares
que associam a formação ao chão da escola.
No relato da professora Ione foi o cuidado da professora da alfabetização; a
preocupação em relação ao acompanhamento dos alunos por parte da diretora da
escola que estudou de 5ª a 8ª série; a estagiária que demarcou para ela sua
identidade, recordações-referência que influenciam na maneira como se tornou
professora.
Destaca a importância de “professoras pérola” no percurso vivido no
magistério e a professora de matemática com a qual conseguiu resolver o que
“emperrava” seu desenvolvimento nessa área do conhecimento.
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“As aulas dela não tinha nada de extraordinário, eram quadro e giz,
mas ela tinha uma qualidade na comunicação com a gente que fazia
toda a diferença, e era extremamente rígida, para você entrar na sala
dela se chegasse atrasado, com licença professora, bom dia, posso
entrar, se não existisse essa sequencia você voltava, se você
entrasse depois dela e não dissesse essas frases você tinha que
voltar para porta e falar tudo de novo até você entrar. Ela foi minha
professora no 1º, no 2º e no 3º, eu nunca tinha tirado uma media em
matemática, a 1ª unidade dela acho que tirei 8, rapaz, eu cheguei em
casa pense numa pessoa que parecia que tinha ganhado na loteria
porque tinha conseguido tirar um 8 em matemática. [...] Nessa escola
eu aprendi matemática, e era uma escola péssima, muito pior do que
a de Itapuã que mainha ia me matricular, mas tinha essa pérola
professora de matemática, a professora de sociologia, estrutura e
funcionamento do ensino do primeiro grau, eram pérolas as
professoras! Agora a maioria geralmente não tinha interesse, as
aulas eram vazias porque não existia aquela cobrança que existia na
minha escola anterior de você permanecer na sala, você fica se você
quiser, vai depender de você. Então as aulas eram vazias, mas eram
professoras pérolas, Maria das Graças era uma professora pérola,
tudo que eu sei que tenho capacidade de aprender em matemática e
nas outras áreas eu devo a ela”.

Vale ressaltar nesse excerto, a denúncia em relação ao funcionamento da
escola pública. Por se tratar de uma escola maior, o acompanhamento mais
individualizado acerca da frequência dos alunos não ocorria, tal fato demarca como
cada aluno, principalmente a partir do ensino médio, necessita ser responsável por
trilhar seus caminhos escolares. E mais, o quanto o que cada aluno viveu na escola
básica orienta a maneira como caminha posteriormente na ausência de um
acompanhamento mais presente: construção da autonomia, organização dos
estudos, marca dos professores.
De seu percurso na faculdade, é novamente a professora que buscava
coerência entre o ensino e a própria prática, sem maiores apelos metodológicos, que
merece destaque.
“Na Jorge Amado eu acho que a professora que mais me marcou foi
a professora Leni, ela era professora de prática pedagógica. Marcou
não porque ela ensinava coisas que eu nunca tinha visto ou coisas
muito diferente dos outros, mas ela procurava fazer na prática dela
tudo que ela ensinava a gente a fazer de prática pedagógica, ela
fazia de tudo para que a aula dela fosse interessante, às vezes não
estava, mas ela fazia tanto esforço de fazer com que aquilo fosse
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interessante que a gente gostava muito dela, mesmo ela não sendo a
melhor professora que a gente tinha. Ela se esforçava ao máximo
para fazer na prática aquilo que ela estava ensinando na teoria”.

A professora Morena destaca como experiência traumática a reguada que
recebeu de uma professora no ensino fundamental pelo fato de “querer os alunos
muito bem comportados” – marca deixada pelo castigo físico. A recordação feliz fica
por conta de sua professora regente do estágio, com a qual viveu a possibilidade de
atuar, sendo acompanhada, com liberdade.
Conforme foi acentuado, na narrativa da professora Maria Flor somente a sua
professora da Educação infantil com a qual foi iniciada no mundo das letras aparece
como referência de professora marcante. Sua caminhada solitária após sua
alfabetização pode ser a chave para compreensão da ausência de recordações
nesse sentido.
A narrativa de Leandra dar maior ênfase aos professores que teve na
faculdade, com os quais desenvolveu a criticidade, a possibilidade de que as
pessoas tenham opiniões diferentes umas das outras e sejam respeitadas, e uma
relação de amizade.
“Teve Jurandir. Jurandir era amigo da gente e ele questionava muito,
foi com quem eu agucei o senso crítico. Era aquele professor que
debatia com a gente, ele não batia de frente não, ele vinha “sim sua
opinião é essa, mas e se for assim, pense de outro jeito”. Ele me
ensinou a ver as outras nuances os outros lados, os outros pontos de
vista, no meio de tudo isso permeando o respeito ao outro. Professor
que ensinou no amor e na prática, sem ‘nhenhenhe’ porque quando a
gente fala no amor, não tem nada haver, então ele foi um professor
que me ensinou no amor e na prática. [...] Outra referência, Djalma
da Uneb, ele me ensinou a não julgar aparência sabe, ele me
ensinou a não julgar”.

Às vezes que Leandra situa o sentimento amor relacionado às experiências
na/da docência, sente a necessidade de demarcar que não se trata de
assistencialismo e de uma premissa obrigatória: por ser professor tem que amar.
Mas um amor enquanto compromisso profissional, que também cuida, educa, dá
limites e permite à relação professor-aluno, um nível de intimidade que compreende
até que ponto um e outro pode ir na relação. É nesse viés que Leandra explica sua
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afirmativa “sou profissional e não professora”, pela concepção que muitos tem de
que amar é um sentimento intrínseco ao ser professora.
O julgamento que sofre em um momento de sua trajetória (já demarcado
quanto ao não ter perfil de educação) faz com que as marcas deixadas por
professores fiquem ainda mais fortes para Leandra. O fato de demonstrar
fisicamente uma juventude faz com que uma de suas professoras questione sua
capacidade de atuação docente e simule um sorteio para que ela seja uma das
responsáveis por organizar uma aula a ser dada na sala e avaliada pelo grupo.
Dessa aula por ela apresentada, é que resulta a “crítica maléfica” a qual se refere no
excerto abaixo.
“Minha primeira crítica maléfica veio de uma professora de
metodologia do ensino, porque eu sempre tive uma cara de pastel,
não aparentava a idade que eu tinha, eu já tinha 20 anos, já estava
ensinando há
4 ou 5 anos, e ela dizia “queria ver
você ensinando”[...] a gente não pode desconsiderar as pessoas pelo
momento nem pelo que a gente está pensando que está vendo. Eu ia
assim de chinelo de couro, sandália de couro, short jeans, camiseta e
a bolsa do lado se eu tivesse com vontade. [...] Ela não tinha nem 30
anos, mas eu acho que ela me julgou por minha aparência. Me
arrependo de não ter dito nada a ela, porque minha mãe como
sempre me ensinou, “não pense que é porque você está na
faculdade que vai mudar nada não, professor é professor, é ele quem
manda na sala”. O que ela falou não teve a menor importância para
mim, nunca esqueço dela, se eu ver essa criatura eu lembro, mas eu
digo a você a importância dela foi neutra”.

Embora narre não ter dado importância às colocações da professora, a
ressalva acerca da manobra praticada por ela e a lembrança da referência materna
ter servido de freio à sua reação, me leva a compreensão de que ao fazer a opção
por lembrar e narrar esse fato, significa estar inscrito em suas experiências
subjetivas que marcou sua história.
As marcas que os diferentes sujeitos deixam nas trajetórias de escolarização
revelam a forma de ser e estar na profissão, pois a profissão é um espaço de vida
perpassado por processos de formação (NÓVOA, 2000). Assim sendo, é
fundamental serem desveladas a trajetória profissional das professoras, que
manifestam como as influências dos professores que tiveram se apresentam no seu
fazer e/ou como ressignificam aquilo que fizeram com elas.
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4.5 Trajetórias de Profissionalização

Atenção sobre a vida dos professores para melhor compreender/pensar a
profissão é algo que vem se consolidando nas últimas décadas, em que estudos
sobre a docência cada vez mais tem mostrado a implicação dual entre vida e
profissão, de modo que um olhar sobre a formação e a prática dos professores tem
sido atravessado por um olhar sobre a vida e a pessoa do professor. Assim, ao se
cruzarem esses olhares, emerge a complexidade em torno do ser professor, que
convive com as contradições próprias da vida de cada sujeito e próprias da
profissão. Contudo, o trabalho centrado na pessoa do professor e na sua
experiência “é particularmente relevante nos períodos de crise e de mudanças [...]
os momentos de balanço retrospectivo [...] são, também, momentos de formação e
de investigação” (NÓVOA, 2002, p. 39).
Portanto, direcionar o olhar para as experiências formadoras que atravessam
o percurso profissional das professoras, contribui para a compreensão de como
construíram seu saber-fazer, tendo em vista que a profissionalização se dá no
entrecruzamento entre a vida pessoal e profissional.
Conforme pode ser analisado, a partir do relato da professora Maria Flor, foi
sua experiência em outro espaço formativo que a impulsionou a cursar Pedagogia e
a seguir na docência. A organização Ocidente, cuja proposta de Educação voltada
para autoconsciência humana, marcou sua existência.
A falta de experiência no exercício docente e o início da profissionalização em
turmas do ginásio com o ensino de Geografia, a fez questionar os conhecimentos
acadêmicos, e validar que é no cotidiano que o professor se faz professor e não na
faculdade. Ainda com a dificuldade na relação com os adolescentes, o que a faz se
identificar mais com o trabalho voltado aos menores (as primeiras séries com
Fundamental), foi “descobrindo que era aquilo que gostava de fazer, que era
ensinar”.
A globalidade da narrativa de Maria Flor me remete ao conceito de resiliência,
principalmente quando acentua em diversos momentos que, diante de sua história,
podia ter se desvirtuado, mas conseguiu vencer. Assim, demonstra resistência aos
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fatores agressores da vida, criando alternativas para controlar os desafios e
responder às dificuldades.
Continuou sua trajetória profissional no Sesc – Serviço Social do Comércio,
instituição privada, onde pode crescer por ter seu trabalho orientado

pela

coordenação de uma empresa de consultoria que acompanhava as professoras e os
procedimentos didáticos em sala e pensavam juntos novas ações.
Mas foi a Ananda – Escola e Centro de Estudos, concebida pelo mentor que
conheceu na Ocidente, onde viveu as experiências que mais contribuíram na
construção do seu saber-fazer, pessoal e profissional.

“Eu fiz um estágio na escola onde Jair, ele fez essa escola - a
Ananda, que é uma Escola e Centro de Estudos. Lá se faz um
trabalho voltado para a iniciação à consciência, trabalha os valores
morais, valores de alma mesmo, com as crianças. Eu estava numa
situação difícil, fui trabalhar na Ananda, então foi ali também que eu
tive uma experiência muito significativa em minha vida, muito
importante, eu trabalhava como auxiliar de sala, mesmo já formada,
só para pagar a escola de meu filho. Trabalhava com a filosofia, a
coisa da espiritualização que era muito forte lá, mas de uma maneira
muito sutil. As pessoas que matriculavam seus filhos lá já
comungavam dessa ideia e ali me fortaleceu muito também, aprendi
muita coisa, responsabilidade, de entender o que a coordenadora me
dizia: - “Maria, o seu externo advém muito do seu interior, o que está
por fora, tanto se sua sala está bagunçada, é porque tem alguma
coisa lá dentro de você que não está bem”. Então a gente tem que
prestar bastante atenção nisso. Eu tinha que fazer o planejamento
junto com a professora trabalhando com as inteligências múltiplas, na
interpessoalidade, na musicalidade, na leitura, na lógica matemática,
enfim, então isso deu muita base para minha formação. Não era fácil,
mas eu fiquei mais ou menos dois anos lá, trabalhando só para
garantir mesmo a permanência dele na escola. Eu tive que mudar
toda a minha vida por causa do meu filho. Eu morava no Nordeste de
Amaralina, para ele estudar na Ananda, porque além dos meninos
terem conhecimentos na aprendizagem, trabalha muito com a
ciência, então hoje o homem que ele é, o rapaz que ele é hoje, tem
muita coisa da Ananda, dos valores, das virtudes que a gente
sempre trabalhava toda sexta-feira, parava para trabalhar as virtudes
e levava para casa também, as leis de moral, a lei da amizade, para
trabalhar com os pais, a gente trabalhava muito a metodologia
científica e hoje eu vejo que essa, a educação é tão importante para
o homem, como ser humano, muito importante, então eu devo muito
isso lá, eu tive que mudar minha vida, vim para Itapuã, eu morava
com minha mãe, tinha minha casa mas tive que alugar e vim morar
em Itapuã por conta da Educação de Lucas, para ficar perto da
escola e de lá pra cá, pronto, vim morar para esse lado. Ele saiu da
Ananda, do Instituto Ananda e hoje eu vejo o filho, o homem que ele
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é, o rapaz que ele é por conta muito disso. Então são valores que a
gente dá, a gente não pode tirar, não pode arrancar da gente, que
fica para eternidade”.

No conjunto do relato de Maria Flor fica evidente que, o fato de estar formada
e necessitar ocupar o lugar de auxiliar da sala, de mudar toda sua vida em prol da
educação do filho, continuou a demarcar para ela uma formação existencial. O
arcabouço de experiências que pode proporcionar ao filho, que o fez se tornar um
ser humano admirável, a faz superar qualquer tipo de dificuldade vivida naquela
época. Mais uma narrativa que demonstra como pessoa-vida-profissão estão
imbricadas, se influenciam mutuamente e repercutem na prática da professora.
“Acho que o universo me possibilitou estar aqui hoje fazendo esse
trabalho coletivo com essas crianças, em educação tem coisas muito
mais profundas que somente ensinar. Então, eu consigo assim
graças a Deus hoje, com todo esse trabalho que fiz lá na Ananda,
que foi minha base, hoje eu sei lidar com essa turma de crianças que
são muito difíceis e que tem uma vida difícil”.

Depois da Ananda, Maria Flor adentra o espaço da escola municipal como
professora substituta e na primeira oportunidade, faz o concurso e ao ser aprovada,
começa “sua saga” na educação municipal.
Os caminhos rumo à profissionalização na história de Maria trazem elementos
singulares. No Colégio Estadual Costa e Silva, situado na cidade baixa de Salvador,
onde cursou o magistério, as cinco melhores alunas do curso, avaliadas pela
pontuação, quando se formavam eram indicadas para a melhor escola da cidade
baixa. O nome de Maria estava entre os cinco, ao passo que fez uma prova e foi
selecionada.
Entretanto, sua vida pessoal naquele momento a impediu de dar inicio à
docência. Maria necessitava revezar o horário com sua irmã que era professora, no
cuidado que demandavam sua mãe-avó, que havia tido um derrame e estava
hospitalizada, assim como sua sobrinha que havia nascido com hidrocefalia. Assim
que, por incompatibilidade de horário não pode aceitar “a oportunidade que muitos
queriam”, pois a vaga que ocuparia na escola era no turno de trabalho igual ao de
sua irmã.
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Devido ao seu bom desempenho na seleção para essa escola, foi indicada
pela diretora a ocupar outra vaga na escola de uma amiga, em horário compatível
com sua disponibilidade, assim pode viver, então, sua primeira experiência
profissional.
“Eu era para ensinar 3ª e 4ª série, as duas series finais do Ensino
Fundamental, até assim, a primeira unidade mais ou menos, antes
do São João para mim foi tranquilo, me adaptar e tal, só que no
segundo, já no final da segunda unidade, eu comecei a sentir um
desgaste muito grande porque a 3ª série eram crianças que estavam
com a idade correta para a série, não tinha distorção, mas no 4º ano
tinham meninos maiores do que eu, eu tinha 16 anos nessa época, e
tinha meninos que tinham 17, às vezes tinha um com 15, mas eram
maiores do que eu, eles eram enormes, uma indisciplina sabe, então
para mim foi muito desgastante, e eu assim, para levar até o final do
ano com conteúdo, menino de 4º ano mesmo sendo português que
eu adorava e como até hoje eu amo a língua portuguesa, mas foi um
desgaste tão grande, tão grande (ênfase) e eu com a vida particular
assim, cuidando da minha avô doente, minha sobrinha também,
ajudava uma, ajudava outra, foi horrível, foi um ano terrível para mim,
quando chegou o final do ano eu chamei a D. Beatriz, agradeci a
oportunidade, mas não tinha como ficar com aquela turma porque o
desgaste foi muito grande para mim”.

Diante de tal situação, e para não perder a profissional que mesmo em meio
às dificuldades havia realizado um bom trabalho, a mesma diretora dá a Maria a
chance de viver outra experiência – na educação infantil. Na época, os professores
desse segmento tinham que ser certificados por uma Escola de Puericultura, o que
evidencia uma concepção de infância ligada ao cuidado com o desenvolvimento
infantil.
“Quando falou jardim II subiu assim um negócio bom. O curso era na
época das férias, eu digo por mim tudo bem, ai fui, me escrevi no
período das férias, fiz esse curso muito bom por sinal trabalhou arte,
trabalhou música, foi assim maravilhoso, muito bom mesmo, e ai fui
trabalhar no pré-escolar. Fiquei nessa escola dois anos, foi quando
eu me casei e ai tive uma gravidez complicada, tive um abordo
retido, tive que sair da escola por problema de saúde mesmo, mas foi
muito boa a experiência porque para mim, assim, foi um bálsamo o
trabalho com as crianças de 5 anos sabe, com toda aquela bagagem
que eu tinha trazido, com muita música, com muito lúdico sabe, é
outra coisa, assim, buliu comigo, tanto que depois eu fiquei muito
tempo ainda no pré-escolar, bastante, minha experiência a maior
parte foi no pré-escolar. Eu perdi o bebê, fiquei em casa porque eu
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fiquei com medo de engravidar trabalhando, sabe como é mulher que
casa e quer ter logo o filho, e ai a primeira experiência traumática, eu
dizia assim, poxa, se eu estiver trabalhando, eu fazia a relação, como
era muito nova tinha 18 anos, a primeira gravidez, eu dizia assim, se
eu estiver trabalhando eu posso perder de novo por causa do
esforço. Ai engravidei de Diogo, o primeiro filho, e não trabalhei,
fiquei em casa”.

A história de Maria é marcada por constantes entradas e saídas de espaços
profissionais, movidas por diversos motivos e necessidades, contudo, o interessante
é como as relações que estabeleceu com as pessoas permitiram que os elos do
passado se religassem a ela novamente em outros espaços, em novos momentos.
O movimento que viveu com a pesquisa, a entrevista e os ateliês, a fazem
reconhecer esse processo encadeado de sua história de vida:
“Minha vida foi toda assim, encadeada sabe, depois que eu fiz esse
relato, foi que eu percebi isso. Eu nunca saí atrás procurando sabe,
as oportunidades sempre assim, me encontravam. Eu digo assim,
meu Deus, deixei uma sementinha aqui, depois de alguns anos
aquilo ali me puxou para cá, eu nunca tinha reparado nisso!”

Foi nesse percurso que, ao matricular sua segunda filha em uma escola e
nela ser mãe presente nas atividades desenvolvidas, foi convidada a trabalhar como
professora e lá conheceu a Diretora que a incentivou e contribuiu com seu acesso à
faculdade, logo, com a elevação do nível de sua formação.
O desejo por contribuir com o ensino público vem de sua trajetória profissional
no ensino privado. Maria ressalta que o ensino público já estava decaído na época,
e busca compreender o porquê.
“Durante essa minha caminhada toda de professora de escola
particular eu sempre tive assim, um sonho, de trabalhar na escola
pública, porque eu dizia assim, poxa, eu fui fruto do ensino público e
naquela época o ensino publico já estava decaído. Mas eu digo
assim, por que é que a escola pública se perdeu tanto? Então eu
tinha essa curiosidade, não sei se era curiosidade ou se alguma
coisa me movia interiormente para eu ter esse contato com a escola
pública. Daí eu disse, o primeiro concurso que tiver depois que eu
me formar eu quero fazer. Não esperou nem me formar, em 99 abriu
inscrição para prefeitura, eu fui fazer e fiquei preocupada de não
aceitarem sem o curso superior, mas foi o último concurso que ainda
estava aceitando curso de magistério ou pedagogia, então eu pude
fazer e passei”.
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Nesse período, continuou a trabalhar na escola particular e na escola da rede
municipal, mas o deslocamento necessário para atuar nos dois espaços começou a
desgastá-la. Assim que, ao surgir a chance de ficar as 40horas na rede precisou
fazer uma escolha difícil diante da gratidão que nutria para com a gestora da escola
particular, por reconhecer a importância daquela pessoa em sua vida e novamente
ser apoiada e ouvir a frase que marcou sua trajetória: “siga seu caminho”!
As experiências profissionais vividas pela professora Luíza antecederam sua
entrada no curso do magistério, quando trabalhou como substituta numa escola de
bairro, e como foi analisado, foram fulcrais em sua escolha pela docência.
Quando já estava em formação, a escola fechou e diante da demanda da
comunidade pela permanência da escola, a dona ofereceu os materiais para que a
mãe de Luíza os comprasse, e assim abriram uma escola na própria casa da família.
“A gente fez tipo um puxadinho mesmo e passamos a pegar o
material: cadeira, mesa, material que ela tinha e no ano seguinte nós
passamos a trabalhar em casa, e eu fiquei com a classe de
alfabetização, com os meninos de seis anos, tinha uma turma de pré,
mas era a tarde e eu fiquei com os meninos de 6 anos e comecei a
alfabetizá-los. Naquela época no magistério, eu lembro que ainda se
alfabetizava com cartilha, mas eu sou muito inquieta, eu estava ainda
no processo de formação, mas eu ficava assim, poxa, tinha menino
com dificuldade de entender aquilo, mas eu sempre procurava um
meio, um torneio, uma brincadeira, eu sempre gostei de contar
história, e ai contava a história e colocava essa letra no meio da
história”.
“E ai naquela época eu lembro que aquela turma, poxa, eu vejo, eles
já estão adultos já, valeu a pena sabe, são meninos que, teve um
que já foi para faculdade – Fabio; tem Luana que só parou de
estudar porque engravidou, aí eu fico olhando a trajetória depois de
alguns deles, não de todos, mas de alguns deles, Juliana agora esta
vindo aqui para escola para trabalhar como voluntária entendeu, ai
fiquei olhando a trajetória deles como é importante sabe, e como é
gratificante você vê que, eu sei que não é resultado daquele trabalho
que eu fiz, mas também contribuiu. Assim como eu vejo o outro lado,
outros que morreram, que estão presos, aí você precisa de alunos
que vençam para você se sentir bem, sentir essa vitória um
pouquinho senão dá vontade de desistir, se ficar olhando só os que
morreram, os que estão presos sabe, dá vontade de desistir mesmo,
de largar tudo e ir para outra área! Aí eu lembro que tive uma
passada numa turma de 2ª série com alunos, também com alguns
alunos já com distorção idade/série não alfabetizados numa escola
particular, eu tinha aquela coisa, meu Deus, o menino não se
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interessava pela questão da escrita, da leitura, não tinha interesse e
ai eu comecei a, porque é que deu certo com os meninos lá de 6
anos e com esses aqui não dá? Deu para entender? Porque aplicar
o que eu fazia com o de 6 para um de, ele tinha 12 por aí, na 2ª série
na época, poxa, porque esse menino não dá, o nome dele era
Renato, eu lembro muito dele, ele passava a aula toda assim 1,2,3
(batucando) tomate com laranja (risos), meu Deus do céu, o que
esse menino tem, eu lembro que uma vez eu disse assim, se você
escrever tomate com laranja para mim (ênfase) eu vou ficar feliz! Aí
eu passei assim, a querer saber quem eram os pais, e eu via que
muito também a família pesa, pesa muito (ênfase), se cada pai, se
cada mãe tivesse consciência do que que ele pode fazer para formar
seu filho com certeza o mundo não estaria assim não viu”! (grifos
meus).

Todo o conjunto da narrativa de Luíza demarca sua inquietação e
ressignificação das práticas descontextualizadas com as quais se deparava em sua
formação, bem como, sua necessidade de adentrar o contexto de vida dos sujeitos,
para que possa contribuir com o desenvolvimento da aprendizagem e possibilitarlhes outras opções diante da vida.

Seu relato ganha alma ao trazer a tona a

problemática vivida pelos professores que atuam em comunidades carentes, cuja
violência e o submundo das drogas arrebata jovens seguidores.
“Lembro de um aluno nessa classe que chegou para mim e falou
assim ‘pró se eu te contar uma coisa você não fala pra ninguém
não?’, eu digo o que é meu filho, ‘fulano me deu uma arma pra eu
esconder’, um menino desse tamanho (faz o gesto), meu Deus, ‘mas
não fala pra ninguém não por favor pró’, eu sentia que aquele menino
queria falar com alguém, (ênfase) ele estava se sentindo coagido,
alguém fez ele esconder uma arma num casaco e ele teve que fazer,
‘oh pró era assim, assim’, eu falei: oh filho não faz mais isso não...
Então eu fiquei olhando assim, poxa, essa escola que a gente tem
não é tão atrativa para esses meninos”. (Prof.ª Luíza)

A oportunidade de pensar e expor essas questões a faz ganhar novo fôlego
pela certeza de que, se nem todos se perdem, já vale a pena a dedicação e o
esforço, portanto, novamente alio sua implicação à busca de felicidade.
Sua entrada na rede municipal se deu quando já estava no final da
graduação. Luíza avalia como positiva a metodologia que a Prefeitura utilizava na
realização dos concursos: os aprovados na prova escrita passavam por uma prova
prática, um curso concurso.
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“Tinha uma colega, e eu lembro que a gente ficou em Brotas,
também era em dupla o estágio e durante o estágio ela falou assim
“eu vou perder, meu marido quer que eu passe, mas eu vou perder”,
porque Tatiane não faça isso não, eu lembro que eu ainda implorava,
não faça isso não, pense, pense bem no que você vai fazer criatura,
“o que, eu não vou trabalhar com esses diabos não, olha pra isso,
olha quanta ‘creca’, Luíza eu tomo banho de álcool quando chego em
casa”! Eu olhei assim, ela saiu, ela perdeu, ela fez de tudo pra
perder, eu lembro que eu liguei pra casa dela e falei e ai Tati, “minha
filha inventei uma dor na garganta, eu estou em casa, não vou não”,
ela saiu, desistiu, porque realmente colocaram a gente nas escolas
que eram as piores da rede, tipo assim, só vai para quem quer, foi
mesmo um teste, uma prova de fogo”.

Posturas como a que relata de sua colega é que a faz validar a metodologia
por acreditar que ajudava a que fossem selecionadas professoras comprometidas
com o trabalho da sala de aula. Sua preocupação revela a essência de sua
profissionalidade.
A primeira experiência profissional da professora Ione ocorreu no âmbito de
um projeto de alfabetização de jovens e adultos. Formada aos 17 anos, precisou
ficar “um ano ociosa, ociosa não porque fiz curso de datilografia”, porque a menor
idade não permitiria conseguir um emprego. Assim que, ao completar os 18 anos
veio a chance de trabalhar no projeto.
As reuniões de formação que ocorriam aos sábados possibilitou a Ione o
contato com o que não havia visto no magistério, nos aspectos teóricos, curriculares
e de conteúdos. A coordenadora do projeto ganha destaque como aquela que se
preocupava com que o mesmo fosse bem sucedido em relação à aprendizagem dos
alunos, e que a competência das profissionais deveria estar acima de qualquer outro
fator, se descuidando das relações interpessoais.
Apesar das ricas aprendizagens geradas por sua participação nesse projeto,
avalia ter vivido mais dores que delícias, pois se tratava de uma proposta que
apostava na realização de “receitas” a serem postas em prática pelos professores
em prol do aprendizado dos alunos, e exatamente desse aspecto provinha a
angústia de Ione.
“Quando você não tem uma metodologia, você não tem uma prática
pedagógica construída, você vai fazendo o que os outros mandam
até você encontrar seu próprio caminho. Aquele projeto era colocado
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para mim como uma receita de bolo, eu fazia exatamente a receita
do bolo, eu queria muito que meus alunos aprendessem, e
alfabetizar adultos é muito mais trabalhoso do que alfabetizar
criança, porque eles tem uma autoestima muito mais baixa do que a
criança. Então eu tinha que fazer tudo ali, não importava se o menino
não queria que eu fizesse hoje o jogo que foi proposto pela
coordenação do projeto. Ele queria que eu ensinasse conta de mais,
porque precisava fazer mercado e ele queria fazer conta de mais
usando número de dinheiro, mas naquele dia não era o dia de eu
ensinar isso, aquele dia era o dia de fazer o jogo das emoções que o
projeto pedia. Era um projeto que me cansava muito porque eu não
me dava folga, eu não me permitia não fazer o que estava ali na
receita. Até que um dia, era o jogo das emoções, foi um trabalho
terrível para fazer, quando eu cheguei lá com o jogo que eu preparei,
na hora de jogar que eles disseram não vou fazer isso não, foi a
primeira vez que eles disseram não vou fazer isso, eu quero
aprender é conta, eu quero aprender é somar, subtrair e multiplicar, e
eu quero aprender fazer meu nome para colocar na identidade, o
outro eu quero aprender a ler porque quero ler a Bíblia, o outro eu
quero... Eu comecei a ouvir o que eles estavam querendo, chamei a
coordenadora que veio no dia conversou com eles sobre a
metodologia, o que estava por trás de cada coisa, que tinha um
fundamento etc e tal, e eles disseram na cara dela, mas a gente não
quer isso”!

O relato de Ione conduz a compreensão de que o projeto não devia ter Freire
(1993) em suas referências, pois passou longe de sua máxima tão conhecida que
diz que o conhecimento do mundo antecede o conhecimento da palavra. É
imperativo ao pensar a Educação de Jovens e Adultos, que os conhecimentos
trazidos pelos alunos e os conteúdos abordados se relacionem com suas histórias
de vida e realidade para além dos muros da escola, rompendo a fragmentação do
saber, e gerando novos desafios, possibilitando diferentes análises e interpretações
do/ no mundo em que estes educandos estão inseridos.
Após a metodologia do projeto ser posta em cheque pelos estudantes, e Ione
perceber o porquê de não conseguir atingir a aprendizagem daquelas pessoas e se
permitir dar espaço ao que eles traziam, compreendendo então as elaborações de
Freire, combinou com eles que dividiria a aula em dois momentos: o que o projeto
propunha e as necessidades que traziam.
“Quando eu ensinava o que eles queriam era a parte da aula que eu
mais gostava. Eu comecei aos poucos a tirar tudo que o projeto
mandava fazer e não vou ser hipócrita para você não, quando me
perguntavam “como foi a atividade tal”, foi excelente, eu não tinha
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feito nem a atividade! Comecei a conversar com outras colegas e vi
que elas também não faziam nada do que o projeto mandava, ou
seja, só quem se acabava era eu (risos), elas não faziam nada e o
resultado da turma delas era melhor e eu não entendia porque é que
aquela receita não dava resultado na minha sala. Me despedi dessa
turma e nesse ano de 99 eu fiquei estudando para concurso”.

O que Ione viveu no âmbito daquele projeto insiste em permear ações
governamentais que não ouvem os especialistas que pensam e praticam a docência,
em diferentes contextos e realidades, em situações estruturais e pessoais adversas,
e continuam a propor programas e projetos descontextualizados e que desrespeitam
a trajetória histórica e as conquistas educacionais do país.
Sua dedicação aos estudos para prestar concurso, teve como resultado sua
aprovação na rede municipal de Lauro de Freitas, para o qual mais se dedicou por
conta da proximidade de sua residência e na rede municipal de salvador, realizado
por insistência de sua mãe.
Na narrativa de Ione é recorrente a denúncia da falta de apoio dentro da
escola para lidar com a indisciplina dos alunos, como outras questões que na época
não sabia se tratarem de questões referentes a alunos com deficiência.
O respeito dispensado aos professores nutrido no seio de sua família, bem
como as escolas públicas pelas quais passou que demarcava a disciplina e o
acompanhamento dos alunos, a faz olhar para a realidade que encontra como
docente tendo a sua história como lastro, fazendo o tema da indisciplina ganhar
força em seus relatos.
Contudo, foi a possibilidade de viver, inicialmente, os dois espaços de prática
(Lauro de Freitas e Salvador) e ter experiências diferentes em cada um deles, o que
fortaleceu sua permanência na docência.
“Meus primeiros anos aqui em Salvador foi um tormento. As coisas
eram muito diferentes de Lauro de Freitas, lá você fazia mesmo as
coisas que iam acontecer, aqui vinha tudo muito pronto como se
fosse um projeto e eu não queria mais aquilo de me encaixar em um
projeto. E as questões de indisciplina quando você começa são
terríveis. A minha 2º turma aqui foi terrível porque tinha um menino
que comia papel, o menino comia pedra, o menino fazia um bocado
de coisa, mas até então eu estava sozinha, porque as pessoas viam
que ele tinha um comportamento assim, ninguém tomada
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providencia: direção, coordenação, só queria saber que você tinha
que alfabetizar e que você tinha que dar conta daqueles meninos
todos alfabetizados! Então eu me sentia muito só, ai eu ficava
angustiada, tanto que às vezes eu chegava em casa assistia
televisão chorando, sem quê, sem pra quê, assistia televisão e as
lágrimas iam descendo, eu não conseguia desligar por mais que eu
fosse para escola a tarde, acho que foi por isso que eu me apaixonei
mais pela escola, porque de manhã era como se a escola aqui me
dissesse você é incompetente, você não sabe nada, você não
consegue ensinar nada, e de tarde os alunos me dissessem não a
senhora sabe ensinar, porque o que eu ensinava a tarde eles
aprendiam e isso porque tinha meninos que não sabiam ler, alguns
que sabiam alguma coisa, tinha menino que não sabia ler nada, mas
no final do ano estava lendo, ai eu me dizia assim poxa eu não sou
tão ruim assim. Se eu trabalhasse só de manhã eu acho que eu tinha
desistido da carreira de magistério, eu tinha desistido de continuar
porque nada do que eu fazia dava certo, tinha apoio das colegas,
mas as colegas também não podiam ir lá fazer meu trabalho, não ia
passar a experiência que elas tinham, experiência você compartilha,
mas você não transfere”.

A concepção de experiência que aparece na narrativa de Ione se aproxima a
Larrosa (2002) para o qual experiência é primeiro um lugar de encontro com o que
se experimenta e que carrega em si um elemento fundamental que é a capacidade
de formação ou de transformação, por ela vivenciada. Sua ênfase no tema
indisciplina reativa os modelos educativos que teve em seu processo inicial de
escolarização, em que o acompanhamento de sua família e a atuação da escola no
comportamento dos alunos era constante.
A instituição da coordenação pedagógica na escola, com a qual pode refletir
sobre estratégias de intervenção diante dos problemas do cotidiano, bem como seus
anos de prática, deram a Ione segurança para lidar com a indisciplina, e até
inaugurar dizer ter “a fórmula mágica”: estar atenta à forma como o aluno “diz” que
quer ser tratado. Suas vivências foram essenciais ao trabalho que passou a
desenvolver na sala de recursos com alunos com deficiência.
“Hoje eu acho que eu sei lidar bem com indisciplina, não excelente
porque excelente não tem ninguém. Não que não me canse, mas
agora eu já sei a fórmula mágica: saber a que dar atenção e a que
não dar atenção, observar como é que o aluno reage a determinadas
reações suas, o aluno é que lhe diz como é que você vai tratar ele.
Então hoje eu lido mais tranquilamente com isso”. (Prof.ª Ione)
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Depois de experimentar o desgaste de trabalhar em dois lugares diferentes e
as oportunidades que se descortinaram de cursar faculdade e fazer pós-graduação,
e ter superado as experiências que criavam barreiras para viver a escola, optou por
ficar na rede municipal de Salvador, seus dois turnos de trabalho (40horas).
Das trajetórias e narrativas até aqui apresentadas, destaco enquanto saberes
construídos em torno da constituição profissional das professoras: a ênfase no papel
essencial que a família desempenha na educação das crianças e dos jovens e o
sentimento de impotência que nutrem por trabalharem sozinhas e assumirem o
papel da família, em muitos momentos, mesmo diante da consciência de que esse
não lhes compete. A maneira como narram às situações que vivenciam no cotidiano
escolar demarca ainda a dimensão da relação professor/aluno, na qual há
necessidade de nutrirem a crença no potencial das crianças; a afetividade como
elemento essencial para o estabelecimento dos vínculos de confiança que
fortalecem a relação de ensino-aprendizagem, e a importância de darem às crianças
a possibilidade de viverem esse sentimento na escola por lhes faltar em casa; e a
consciência de que conhecer a criança para além da escola colabora no (re)pensar
das intervenções pedagógicas.
Os elementos que demarco das narrativas das professoras Leandra e
Morena, abordadas a seguir, insere a discussão da profissionalização (tema
abordado no capítulo 1) enquanto espaço coletivo de afirmação da identidade
profissional da professora.
Leandra é a única professora que mantém ativo o vínculo profissional em
ambiente não escolar, ao que atribui ser um desafio, pois lida com pessoas muito
diferentes em seus três contextos de trabalho: a escola do turno matutino, o setor
administrativo no qual trabalha como técnica, e a escola do noturno.
A primeira experiência profissional ocorreu após a formação no magistério,
em escola de bairro, período do qual recorda com satisfação seus primeiros passos
enquanto alfabetizadora.
“Estudava pela manhã e trabalhava à tarde, numa escolinha de
bairro. Ensinava a 2ª série. Foi onde me deparei com o meu primeiro
desafio: alfabetizar Gilcimar. Ele me enganou o ano inteiro. Ao ser
convocado para fazer a leitura, se colocava logo após o irmão
(Gilmar) e lia exatamente como ele, “decorava” a lição toda. Um dia
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descobri. A única saída que ele teve foi aprender. Ensinei a formar,
ler as palavras como aprendi, como ensino a meu filho hoje. Entre os
meses de agosto e outubro de 1991, Gilcimar aprendeu a ler. Aliás,
ele aprendeu a organizar o que ele já sabia, mas não tinha
consciência. Havia ainda Jaqueline, uma menininha de sete anos
que lia com pontuação, ritmo e entonação, parecia uma boneca. Eu
tinha orgulho dela, porque lembrava a mim. Tímida, dedicada,
realizava todas as tarefas. Procurei ser para ela a professora que
gostaria de ter tido na 2ª série. Junto a Jaqueline, tinha Edvan,
Washington, Gilmar, Cíntia. Hoje adultos encaminhados, graças a
Deus. Nunca vou esquecer essa turma, a primeira aos dezessete!”.
(Trecho da narrativa escrita)

Depois que se graduou, ficou três anos desempregada, dando banca,
cumprindo contrato sob Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) em
escola ministrando aulas de Língua Portuguesa, até fazer o concurso público e
entrar na Rede Municipal de Ensino de Salvador. Trabalhou na Fundação da
Criança e do Adolescente – Fundac, com meninos de rua, fruto de um concurso do
Estado para área administrativa. Com o fechamento da unidade, os profissionais que
lá estavam e que tinham curso superior foram redirecionados para uma creche.
Essa experiência foi marcante em sua história por três motivos: primeiro
porque não acreditava ter perfil para trabalhar com crianças pequenas; segundo, por
conta do contato com a realidade social das crianças que a creche atendia: filho de
prostituta, marginal, traficante, vítimas de doenças contagiosas e abuso sexual;
terceiro, pela dificuldade de relacionamento com as profissionais que participavam
do mesmo espaço.
Sobre sua identificação com o segmento vale ressaltar que sua entrevista me
foi concedida em Agosto de 2012, quando atuava no ensino fundamental e disse
que se pudesse mudaria para a educação infantil, e no ano letivo de 2013, já pode
vivenciar essa mudança, pois está em atuação no Grupo 4.
É a narrativa de Leandra que insere a discussão da profissionalização, das
dificuldades vividas na relação com colegas do mesmo espaço profissional, que se
acentua diante de seu momento existencial: encontros na busca de si e de nós.
A busca de si abarca todas as abordagens empreendidas para
aprofundar o conhecimento de si, quer essas abordagens se façam pela
mediação de uma pessoa ou de um grupo, dito terapêutico ou de
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desenvolvimento pessoal, quer se efetuem por meio de um trabalho solitário
ou de trocas de experiências com pessoas íntimas, ou quer, ainda, que elas
provenham das diversas e múltiplas confrontações que a vida quotidiana,
incansavelmente, nos oferece. (JOSSO, 2010, p. 122)

A busca de Leandra é no sentido de resgatar a capacidade de confiar em si
mesma, nesse espaço de confrontações, em meio ao olhar desaprovador do outro,
para se permitir ser quem é, desvelar para si sua própria identidade e estar também
aberta às mudanças.
Tanto sua narrativa, quanto a de Morena, evidenciam as confrontações no
espaço onde se dá a profissão, que encontra somente o momento da Atividade
Complementar - AC enquanto espaço onde as demandas das salas de aula são
expostas, colocando-o como espaço da queixa.
“Na escola durante as reuniões ultimamente tem sido só angústias
porque a gente vê quanto o professor está doente, com problema de
garganta, de depressão por conta disso, da situação da sala de aula,
por conta do comportamento dos alunos, do descaso dos pais, então
a gente tem colocado muitas angustias para fora nas reuniões que
acontece dia de sexta-feira, mas não é colocado de maneira a gerar
soluções, mas em termos de desabafo mesmo. Então eu geralmente
ouço, aí quando eu não aguento, eu tomo partido do aluno. Sabe o
que deveria acontecer também, o movimento dos alunos falarem
sobre o comportamento dos professores na sala, o que tem
entristecido eles, tem deixado eles sem vontade de estudar”. (Prof.ª
Morena)

Morena se formou aos 17 anos e teve sua inicialização profissional em seu
município de origem – Catu. Lembra que peregrinou até a Prefeitura local, em busca
de seu primeiro emprego, sem desistir porque possuía a convicção de que tinha se
formado naquilo e não poderia trabalhar em outra coisa. Estava sedenta por assumir
alguma classe semelhante a que pode ter no estágio e se sentia competente ao
trabalho nessa etapa de ensino devido a experiência anterior, mas foi na educação
infantil que iniciou a docência, quando afirma que: “eu lembro que eu consegui, a
minha experiência foi numa creche, na Educação Infantil, eu amei, apesar de querer
ensinar a 4ª porque eu estagiei na 4ª série, então para mim o sonho era ensinar 3ª
série, 4ª série, mas aí eu fui para Educação Infantil e me apaixonei também”.
187

O excerto da narrativa de Morena dá subsídios para pensar o movimento
contrário, que abre o espaço de voz aos alunos. Sua elaboração é pertinente,
entretanto, a garantia de um espaço em que as vozes dos alunos sejam escutadas,
passa pela necessidade de que este espaço seja experimentado por aquela que
mediará o espaço de fala dos alunos – a professora.
Utilizar o espaço que possuem da atividade complementar para expor as
problemáticas do cotidiano é um importante passo. Entretanto, o que apreendo da
globalidade das narrativas das professoras é que, na ausência de tempo, dentro do
tempo pedagógico, esse momento necessita ser de maior qualidade nas discussões.
Precisam avançar no sentido de torná-lo um espaço de negociação dialógica, na
qual as experiências e problemáticas possam ser expostas, porém refletidas, de
modo que passem a apoiar tomadas de decisão, sob uma concepção de construção
do saber advindo das experiências compartilhadas e da prática. Um espaço de
negociação dialógica que ativa estratégias de solução.
A perspectiva que proponho coloca as professoras que desse espaço
participa como intelectuais, vencendo a concepção do professor como técnico,
capaz de refletir sobre esse lugar que conhecem como ninguém – a sala de aula e
os elementos que nela interfere.
Destaco ainda enquanto elementos que emergem dessa discussão: a falta de
parceria e de reconhecimento do trabalho realizado umas pelas outras.

Faço

questão desse destaque, pois a falta de pequenas atitudes no exercício cotidiano
deixa de fortalecer o segmento docente enquanto categoria profissional. Abaixo, um
excerto da narrativa de Maria que expõe o motivo pelo qual pediu para sair da
coordenação; e outro de Leandra que denuncia a falta de entendimento nas
reuniões, conforme Morena também acentua, e exprime sua tristeza diante da
ausência de que colegas possam validar o trabalho umas das outras:

“O trabalho em grupo em uma escola grande é muito desgastante
porque nem todo mundo é parceiro, lógico, cada cabeça é um
mundo, não existe ninguém pensando igual ao outro, mas existem
pensamentos semelhantes, aqueles que tem pensamentos
semelhantes, a forma de se portar, a responsabilidade, o
compromisso, faz a capacitação caminhar, mas aqueles que não
estão, fica desgastante porque ou você faz o seu trabalho ou tem
que fazer o dos outros e aí eu saí”. (Prof.ª Maria)
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“No AC eu não tenho paciência, todo mundo começa a falar ao
mesmo tempo e ninguém se entende, eu estou no meu limite. [...] O
colega não reconhece, eu pelo menos aqui, Luíza por ser minha irmã
ela chega e diz, mas outro colega dizer “poxa você fez um bom
trabalho, fulano está bem”, não, talvez eu lute para não sentir falta
disso, mas eu sinto sabe, eu sinto falta disso porque eu reconheço
no colega entendeu, então eu acho que isso não precisa ser todo dia
não, uma vez ou outra, não faz mal para ninguém não, acho que falta
muito isso no professor”. (Prof.º Leandra)

Nóvoa (1991) afirma que o epicentro da crise do professorado é o problema
da identidade profissional e, todos os elementos aqui abordados são definidores na
construção do saber-fazer e na (re)formulação das identidades profissionais.
Identidade entendida como um lugar/movimento de lutas, tensões e conflitos;
espaço de construção do ser e estar na profissão, que parte mutuamente do pessoal
para o profissional, mas que é um processo que precisa de tempo, “um tempo para
refazer identidades, para acomodar inovações, para assimilar mudanças” (NÓVOA,
1992, p. 16).
Certamente, esse é o tempo da vida. Assim, é premente que a discussão em
torno da profissionalização se dê ainda na formação inicial e continuada dos
professores. E se ainda aí não ocorram, que as professoras compreendam e sintam
a necessidade de inaugurar esse espaço de (re)construção da identidade no tempo
que possuem.
Compreender os motivos pelos quais professoras que dividem o mesmo
espaço escolar, que vivenciam as mesmas problemáticas sociais, que sofrem os
mesmos tipos de pressão advindos das esferas maiores preocupadas cada vez mais
com sistemas de avaliação que de formação docente e discente, são questões a
serem debatidas nesse espaço de negociação. Assim sendo, considerar a dimensão
da experiência como produtora de saberes docente, modificando e (re)significando a
formação continuada de professores, implica mudanças nos seus espaços de
atuação. Assim, estes também necessitam se abrir e acolher novos processos. E
ainda que a escola resista a mudar, quando seus participantes iniciam/vivenciam
esse movimento, mobilizam, alteram e propõem projetos de mudança, o que
contribui na construção da identidade profissional e de projetos coletivos que
fortalecem a classe.
189

4.6 Contribuições do movimento de Formação/(Auto)Formação

O potencial formativo e autoformativo da narrativa (auto)biográfica está
associado ao poder de evocação e entrecruzamentos que cada sujeito constrói em
torno das singularidades de sua história a partir de seu movimento de rememoração.
A aprendizagem experiencial que emerge do conhecimento de si desvela uma
dimensão formadora que autoriza ao sujeito integrar a pluralidade de registros que
compõe a sua formação. Suscita formas de compreender as itinerâncias de si e do
outro, assim como as identidades e subjetividades foram afetadas pelas expressões
e significados que a participação em espaços, formativos em alguma medida, e a
convivência com pessoas, imprimiram em sua trajetória.
As narrativas das mulheres-professoras que participaram do movimento
individual e coletivo de formação proposto por essa pesquisa, revelam como a
experiência foi formadora para a vida pessoal-profissional e como a vivência afeta,
consequentemente, suas práticas e olhares direcionados aos sujeitos com os quais
trabalha, sejam seus alunos, sejam as colegas professoras.
Trago aqui, excertos das entrevistas narrativas individuais e das falas das
professoras no último encontro dos ateliês, cuja discussão sobre o movimento de
formação coletiva experienciado foi gravado e transcrito por mim. Excertos que
revelam como foi viver essa experiência, e em que medida ela pode influenciar suas
vidas pessoal e profissional, de modo a interferir em sala com os alunos. Pois como
acentua Delory-Momberger (2006, p. 369), “a atividade biográfica é uma das formas
privilegiadas de atividade mental e reflexiva segundo a qual o ser humano
representa-se e compreende a si mesmo no seio de seu ambiente social e histórico”.
Luíza ressaltou a importância de fazer com que situações e atitudes
inconscientes sejam trazidas à consciência e a possibilidade de uma melhor
compreensão sobre o outro com o qual convive. No espaço do ateliê pude fazê-las
avançar na compreensão de como utilizar o que veio a consciência de maneira
formativa enquanto caminho a ser trilhado nas histórias que passam a escrever a
partir dali.
“Eu acho que todos os professores deviam passar por isso aqui. A
gente passa por nossa trajetória, a vida é tão corrida e não fazemos
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essa conexão com o que a gente está vivendo hoje, faz um resgate
de coisas, quem sabe hoje, a partir de hoje eu não leve isso para os
meninos, fazer um resgate. [...] Eu tive dificuldades diferentes das
meninas, mas aí a gente compreende agora porque esse ser
humano é desse jeito e também como eu cheguei aqui e porque eu
atuo dessa maneira. Nós somos profissionais, e enquanto
profissionais trazemos influências, e nossos alunos também levam. É
bom a gente pensar que assim como nós fomos influenciados, a
gente influencia também. Porque como você diz, não direcionou para
a prática, mas ajudou muito a refletir a prática. Depois da entrevista
eu passei a observar assim, meu Deus, porque eu sempre me
aproximo daquele menino que é o “pior” da sala, eu entendo agora,
porque eu já perdi muitos “piores” da sala. Então eu agora entendo...
Então, esse momento que a gente para e pensa assim, eu tive
influência de pessoa tal, passou por minha vida profissional fulano, e
você vê que é um conjunto, nós não somos só profissional, é um
conjunto de influências que a gente leva com a gente. Até chegar ao
ato do ensino-aprendizagem tem muita coisa atrás que a gente
carrega... É uma ação que é inconsciente. Ninguém fala assim, agora
eu vou fazer isso porque na minha história aconteceu isso, não, é
inconsciente, vem. É como se a gente tivesse o tempo inteiro
reformulando, formulando e fazendo o ato educativo dentro de uma
dinâmica que é fora da gente e ao mesmo tempo está dentro da
gente. Está aqui dentro e está fora e o tempo inteiro fazendo isso e
ao mesmo tempo pegando também desses que estão passando por
nós, e tentando entender porque é que cada um age dessa maneira”.

No mesmo sentido, Morena acentua o quanto foi importante voltar a suas
origens, se dá conta de como estava se distanciando do que realmente acredita e a
necessidade de reafirmar suas concepções iniciais. Valida a necessidade de que
mais espaços de formação, que trabalhe a partir das concepções adotadas pela
pesquisa, sejam abertos. Espaços que desculpabilizem os professores, pois as
formações das quais participam, com foco na melhoria de suas práticas, lhes dizem
a todo o tempo que é o fazer que lhes interessa, e não o professor em sua inteireza.
“A gente escrever, falar sobre nossa trajetória, me fez lembrar muita
coisa, como eu cheguei até aqui, o que eu passei, o que me ajudou.
Eu achei muito importante. E nesse movimento que houve aqui entre
a gente, de mexer nas emoções, eu me encontrei voltando ao meu
primeiro amor no sentido de profissão, eu gosto do que eu faço, eu
amo o que eu faço, já amei mais sim, mas eu continuo amando, e
nesse movimento eu vi o quanto a gente ainda precisa se melhorar e
quanto os órgãos competentes precisam se voltar para o que é
mesmo importante em Educação, não para o que eles querem, mas
para a necessidade dos alunos. Então, isso que aconteceu aqui, me
fez refletir, eu estava indo por esse caminho, mas por minha
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trajetória de vida não é isso mesmo que eu quero, é esse outro aqui
que eu quero ir. Foi muito importante para eu acordar e refletir mais
sobre a minha prática, como posso melhorar e ficar de olho nas
intenções dos órgãos competentes, o que é mesmo que querem com
a Educação, senão a gente vai prejudicar as crianças.[...] Eu trabalho
há 21 anos na Educação e nunca tinha feito uma reflexão assim, a
gente reflete, mas não com essa intensidade que a gente fez aqui e
como foi importante, poderia se pensar em uma maneira da escola
estar fazendo sempre esse tipo de trabalho com nós professores. Eu
acho que vai contribuir também para a melhoria da prática de sala de
aula, para renovar, descobrir coisas novas, porque olha quanta coisa
a gente falou e escreveu aqui, como foi importante, mas só
aconteceu porque tivemos alguém que sinalizou que deveríamos
fazer isso de voltar lá do início, de escrever e falar”.

O objetivo de que as professoras sentissem/compreendessem de que se
atinge a reflexão sobre a prática a partir do conhecimento da própria história, do
interesse pela pessoa do professor foi atingido e considerações nesse sentido foram
presentes no conjunto das narrativas.
Pensar a formação de si e dos outros também gerou reflexões políticas
acerca dos reais interesses dos que pensam a Educação; em torno dos sistemas de
avaliação que desconhecem as realidades nas quais atuam e sobre as
competências que se julgam necessárias serem atingidas ao final do ano letivo,
quando são confrontadas com uma caderneta com as listas de habilidades a serem
marcadas. Assim que Leandra destaca a importância de que o professor
compreenda o seu fazer de maneira crítica e perpetue essa atitude no trabalho da
sala de aula.
“Para mim foi importante porque eu nunca tinha parado para me
pensar como professora, para me ver. Foi bom para minha
autoestima, até porque naquele momento eu estava vivendo um
processo de, não de autodestruição (ri), mas de ir muito pelo que eu
ouvia, porque eu pensei, poxa, se eu tenho consciência de quem eu
sou, e do que eu estou fazendo, porque eu estou tão abalada? Foi
importante porque hoje eu vejo que eu não sou tão ruim quanto eu
achava. Minha autoestima estava baixa (risos). Ajudou a afirmar a
consciência de que nós somos uma classe pensante e formadora de
opinião! E que na minha turma posso trabalhar isso desde pequenos
colocando para pensar, analisar. Ter um olhar mais sensível,
repensar minha prática todos os dias diante dos relatos”.

No excerto da narrativa de Maria Flor fica marcada a importância do
compartilhamento das histórias pela oportunidade de compreender melhor a
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trajetória das colegas e a implicação disso na mudança de olhar, que gera
admiração e respeito.
“Ter um olhar diferente, ver que cada uma passou por sua trajetória
de vida, com suas dificuldades. Conhecer a história de minhas
colegas... Quero agradecer a você e a todas vocês porque, eu nunca
parei para refletir sobre a minha trajetória de vida como Maria Flor
seguindo a Educação, então, eu pude lembrar a minha infância,
dessa trajetória toda que eu percorri, das dificuldades que passei
para chegar até aqui, e perceber as pessoas que tiveram no meu
caminho, que falaram, “siga por esse caminho, quem sabe por aí
pela Pedagogia”, porque até então eu não sabia o que ia fazer. Teve
muita gente na minha vida que me ajudou a entender o que é
Educação, a importância da Educação e como isso, como ser
humano para mim, para educar meu filho foi importante. Viver isso
aqui foi transformador”.

Além de ratificar o que foi considerado por Maria Flor, Maria avança no
sentido de que a mudança no olhar dirigido às colegas se repercuta também no
olhar direcionado aos alunos. A problemática que vivenciam em torno do fazer
docente ter ocupado o papel que é da família na educação das crianças, pela
necessidade de dar o suporte que elas não possuem, permaneceu forte também
durante o momento de refletirem sobre as contribuições da formação e a
repercussão disso no cotidiano com os alunos.
“A gente não tinha essa visão do outro, como profissional, como ser
humano, de caminhada. Como a gente já se vê, eu pelo menos já
vejo cada uma de outra forma. Não que antes fosse assim diferente
(gesto demonstrando exagero), mas a gente vê outra criatura porque
a gente teve contato com sua história de vida, como já mexeu e
também vai mexer quando a gente tiver esse olhar com o nosso
aluno. Porque a gente já vai dizer, poxa, a história de vida dele é
essa, ele tem essa essência, ele passa por isso, mas ele é capaz, ele
busca, porque a gente não conhece. Então é como Ione falou, a
gente muitas vezes rotula, vai pelo que está aparentando, e a gente
tem que dizer não, o que a gente não sabe, a gente não pode
detectar sem está se inteirando da situação. Como a gente fez uma
com a outra, entra um pouco na vida do outro, sem está se
intrometendo, é uma entrada permitida.[...] E nós estamos na sala de
aula com essa realidade. Aí eu fiquei assim, o que é que eu posso
fazer, como posso me instrumentalizar para fazer diferente, porque
eu não posso mais contar com a família, porque nós estamos há 13
anos aqui nessa escola, eu nunca trabalhei em outro lugar, assim
pública não, e há 13 anos, a cada ano que passa fica pior. ... A gente
diz assim, há, mas a gente não pode fazer a parte da família, a gente
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não vai fazer a parte da família, porque a gente não é a família, mas
enquanto professor o que é que a gente pode fazer, o que é que eu
posso fazer”.

As reflexões feitas por Ione ressalta a importância de ver a marca de sua
família em sua trajetória, deixou claro que é isso que falta às crianças de hoje; assim
como demonstra conteúdo crítico e implicação política ao acentuar o quanto
professores e escolas são alvo de mensagens subliminares que demonstram que a
escola, a educação não é tão importante, quanto querem que pareça.
“Quantos programas de televisão de incentivo a cultura nós temos na
TV aberta? Pouquíssimos, e quantas propagandas eleitoreiras a
gente tem? Muitas. Então indiretamente, o tempo todo se diz
Educação não é importante! E a gente quer cobrar daquele sujeito
que ele ache importante uma coisa que é importante para a gente
que vivencia a escola. Nós fomos fruto da escola, a maioria aqui
pelos relatos, o que conseguiu foi através da escola, ela foi a
primeira porta e os alunos hoje não tem isso. Então, esse movimento
me fez também refletir sobre essas questões do quanto é importante
a valorização da escola pela família, e dos órgãos competentes
valorizar a escola e o professor que trabalha aqui dentro. [...] As
coisas vão acontecendo em sua vida e você vai se sensibilizando,
esse trabalho me sensibilizou muito, nessa perspectiva que Maria
estava falando, sim e aí, as crianças não tem e eu posso fazer o que.
Porque às vezes a gente pode, mas estamos tão sufocadas,
sobrecarregada por todas essas coisas, que a gente não percebe o
quanto a gente pode interferi, marcar a vida daquele aluno”.

Sua narrativa demonstra ainda que os efeitos do trabalho sobre suas histórias
de vida já pode ser sentido e refletido, pois em seu primeiro contato com a turma de
bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID-UFBA,
ela sentiu a necessidade de que aquelas estudantes que passariam a conviver com
ela e com as crianças que frequentam a sala de recursos, pudessem viver um
momento diferente, mais mobilizador. Mobilizá-las como já foi mobilizada e iniciou
seu processo de repensar a sua prática:
“Essa experiência para mim foi marcante porque foi algo totalmente
diferente de todas as formações que eu já tinha feito. Aí eu te falei
que eu estou com o pessoal do Pibid, então, geralmente quando a
gente fala assim, vai receber um grupo novo, um aluno novo, você
quer saber o que é que o menino sabe, as meninas do Pibid
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chegaram e eu acho que elas estavam esperando isso, qual o curso
que você faz, quantos anos você tem, onde você mora, sobre a vida
da pessoa. Depois desse trabalho, inicialmente quando eu fui logo
selecionada eu pensei em fazer isso, depois que eu passei pela
entrevista individual, a minha foi uma das primeiras, aí eu disse não,
talvez esse não seja o melhor caminho para começar as coisas, o
melhor é começar sabendo quem você é, como você se vê, como
você se enxerga, porque isso mobiliza muito mais a pessoa do que
falar, diante do que eu vivenciei, isso vai mobilizar muito mais do que
eu perguntar onde mora, as coisas que faz. Para mim foi uma
experiência riquíssima. E eu senti a surpresa delas, porque
realmente ninguém quer saber quem a gente é, só quer saber o que
a gente faz, mas quem é você, como é nossa vida, quais são os seus
defeitos, suas qualidades, suas limitações... Eu senti que elas
gostaram bastante, então, isso que eu fiz com elas já foi fruto desse
trabalho. [...] Quando eu faço a entrevista com a família, com
professores, eu sei o que é que todo mundo pensa sobre ele... Tem
deficiências que o aluno não consegue te mostrar isso, mas tem
outras que ele consegue te mostrar isso, então posso buscar isso
para melhorar o trabalho da sala de recursos: o que é que ele gosta,
o que é que ele pensa, sei lá, valorizar o eu. Acho que é valorizar o
eu!

A leitura das narrativas descortina o movimento de aprendizagem experiencial
vivido pelas professoras. A compreensão dos deslocamentos e o conhecimento de si
e do outro, e de seus contextos mobiliza a construção de saberes que adentram e
desvelam as subjetividades singulares de cada sujeito.
Ao trazerem à consciência o que até então lhes era imperceptível – o conjunto
de influências que lhes constitui, as professoras reelaboram experiências e
demarcam a complexidade da vida.
No mesmo sentido, veem aberta diante de si a possibilidade de ressignificar
seus percursos, de potencializar suas práticas, de se implicarem, por ser ainda
tempo, para a reconstrução de suas identidades e para fortalecerem a docência
enquanto devir. Um devir de possibilidades para a formação docente, discente, para
a instituição escola. Para as mulheres-professoras alfabetizadoras, que na
revolta/descrença e luta/esperança trilham caminhos e escrevem histórias singulares
e plurais em prol da emancipação dos sujeitos.
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O exercício de elaborar considerações me insere no complexo movimento de
sintetizar dois anos de investigação e tantos outros, por compreender que o estudo
já estava sendo gestado em mim.
No início desse trabalho, para que fosse atingida a compreensão acerca de
minha implicação com o objeto de pesquisa estudado – a formação de professores,
bem como o interesse pelas professoras alfabetizadoras, narrei meu ingresso na
docência e minhas primeiras experiências profissionais no segmento da Educação
Infantil. Desde então, cada turma com a qual trabalhei, despertou mais a paixão pelo
trabalho com crianças pequenas.
Não ocultei que meu receio em trabalhar diretamente com as séries iniciais do
Ensino Fundamental, tinha a ver com as concepções reducionistas que via em torno
do conceito de alfabetização e o nível de exigência ao qual eram submetidas
crianças e professoras, em prol dos melhores resultados e elevação dos índices ao
final do ano letivo – tinha medo de fracassar! Assim, a investigação-formação me fez
compreender que fui construindo minha identidade alfabetizadora estando na
educação infantil, mesmo ciente das especificidades e papel desse segmento, antes
mesmo de me apropriar das leituras favoráveis ou não à construção dessa
identificação.
Explicitei que o recorte em torno das professoras alfabetizadoras se deu pela
validação dos seguintes critérios: que atuassem nas primeiras séries do ensino
fundamental, e que tivessem experiências na educação infantil. Compreendi,
também, que a escolha por esses critérios tinham a ver com minha implicação diante
da vida-profissão, o que não me causou estranhamento diante das reflexões
epistemológicas, ontológicas e metodológicas em torno do movimento de
investigação-formação-autoformação empreendido pelas histórias de vida. Assim,
acabo de revelar as contribuições que o ato de pesquisar trouxe ao meu movimento
de auto/hetero/transformação.
O que está em jogo na formação, sob a perspectiva das histórias de vida, é
que seja percebido pelos formandos que suas narrativas carregam em si o
conhecimento de uma existencialidade singular, que tem sentido e se insere numa
existencialidade plural, e que permite acessar projetos/processos formativos que os
constitui.
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Na medida em que as mulheres-professoras narram suas histórias e evocam
lembranças das vivências do início da escolarização, quando revelam os modelos
pedagógicos nos quais foram forjadas, e como pessoas ímpares em suas vidas
(mães, irmãs e mentor) as conduziram a escolha pela docência, iniciam suas
empreitadas em torno do conhecimento de uma existencialidade singular-plural.
Suas recordações-referência contam o que aprenderam experiencialmente, nas
circunstâncias da vida, com os professores que atravessaram seus caminhos.
Professores

que

marcaram

pela

presença/ausência

da

afetividade,

pela

(des)articulação teoria/prática e/ou (in)coerência dos discursos, que possibilitam que
olhem para si e para suas práticas e façam as opções por quais caminhos trilhar a
sua profissionalidade.
Recordam ainda as primeiras experiências profissionais e a entrada na rede
municipal de educação, que se constitui como momento-charneira na vida de cada
uma. Esse é um espaço de atuação que lhes proporciona a mobilização dos mais
diversos sentimentos, das mais complexas aprendizagens e construções em torno
do saber-fazer da docência, ratificando as elaborações sobre a implicação dual entre
vida e profissão, e da necessidade de que a formação e a prática dos professores
sejam atravessadas por um trabalho sobre a vida e a pessoa do professor.
Para tanto, os cursos de formação inicial e continuada necessitam validar
essa perspectiva. A possibilidade desse trabalho na formação inicial permite ao
formando ter a clareza de que detêm em suas mãos as escolhas dos caminhos a
serem percorridos e a estes dar-lhes sentido. O formando tem a possibilidade de
entrar em contato consigo mesmo, suas inspirações e desejos e a partir daí se dar
conta se a docência é mesmo o seu lugar e em tempo, buscar o projeto
pessoal/profissional que o realize. Esse movimento supera a formação pautada na
racionalidade técnica, que somente promove o espaço de articulação teoria-prática
nos últimos semestres da formação, conforme pode ser acentuado pelas
professoras,

que

bem

demarcaram

a

formação

instrumentalizadora e a formação em nível superior

do

magistério

como

como momento de

aprofundamento teórico.
Ao ocupar o protagonismo na construção de conhecimentos de/sobre si, a
história de vida, narrada pelo sujeito, constitui-se como “uma mediação do
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conhecimento de si na sua existencialidade” e promove a reflexão e a reconstrução
de suas experiências (JOSSO, 2008). Dessa forma, a fertilidade da abordagem
experiencial para formação e (auto)formação revela a oportunidade de que os
sujeitos reconstruam os seus percursos formativos e identitários.
E é nesse ínterim, compreendendo novamente com Nóvoa (1992), a
identidade enquanto “espaço de construção de maneiras de ser e estar na
profissão”, que as narrativas das “professoras pérolas” revelam como se tornam
alfabetizadoras.
O ser alfabetizadora se desvela enquanto identidade assumida por todas as
professoras, enquanto percurso que se constitui no espaço da prática. A maioria das
colaboradoras revela atuar em segmento com o qual se identificam, entretanto, a
depender da necessidade da escola, os “lugares” mudam e as identidades se
reconstroem. Todavia, a identificação do “ser alfabetizadora” permanece, pois a
consciência da responsabilidade e conhecimento do contexto no qual trabalham,
torna premente que a alfabetização seja um processo que se alonga até os últimos
anos do ensino fundamental. Do mesmo modo, revelam a necessidade de que seja
instaurada uma alfabetização para a vida, aquela que se inicia com as primeiras
experiências disponibilizadas as crianças na educação infantil e que as
acompanhará por toda a sua vida.
As professoras que não haviam vivido uma experiência formativa como a
possibilitada pelo movimento de investigação-formação, que dá destaque a pessoa
do professor, em todas as dimensões que a constituem e possibilitam a
compreensão de como essas dimensões se entrelaçam em sua própria formação,
revelam a necessidade de que espaços em que reelaborem suas experiências
pessoais e profissionais sejam abertos no cotidiano da escola e seja foco de
formações continuadas, pois sentiram a potencialidade do desnudar e imprimir
formas de ser e estar no mundo, a partir do conhecimento de si e dos seus pares.
Bem como, iniciaram um movimento de repensar suas práticas e sentiram a
necessidade de levarem a seus alunos as experiências que vivenciaram.
Estando visceralmente implicada nesse movimento de investigação-formação
e por demarcar desde o início as histórias de vida como formativas, necessito abrir
um espaço nessas considerações para a narrativa de meu momento existencial, que
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deixou ainda mais latente que nos tornamos alfabetizadoras a partir da
aprendizagem experiencial e na (re)construção de nossos percursos identitários.
No segundo semestre de 2012, ao ser convocada no concurso público da
prefeitura Municipal de Salvador, continuei a atuar na educação infantil e acreditava
que nela permaneceria em ano posterior. Todavia, prestes a iniciar o ano letivo de
2013, sem se quer imaginar o que ele me reservava, as decisões da nova gestão do
município causaram revoluções e tive que ser transferida de escola. Na
impossibilidade de continuar com a educação infantil, por não existir vaga em
nenhuma escola (o que revelou para mim a carência no oferecimento desse
segmento na educação pública), optei pelo segmento que estava mais próximo e
assumi uma turma de 1º ano do ensino fundamental. Senti como se me dissessem:
seu momento-charneira chegou!
E como se a mudança já não tivesse causado o desequilíbrio principal, vieram
às angústias por conta do atual momento de mudanças na Secretaria Municipal de
Educação: pacotes pedagógicos que retomam uma alfabetização pautada no treino
e na decodificação de símbolos; um sistema de matrículas que aceita crianças de
cinco anos serem matriculadas na série inicial, sem terem vivido experiências na
educação infantil, tampouco passarem por avaliações psicopedagógica (conforme
reza as Resoluções24 que dão brechas a essa matrícula); a defesa de uma
alfabetização que se consolide ao final do 1º ano, aos seis anos, ainda que
nacionalmente essa compreensão se dê a favor dos ciclos de aprendizagem
(alfabetização até ao final dos oito anos), desconsiderando todos os elementos que
adentram a sala de aula do 1º ano junto com essas crianças.
Ao me defrontar com uma realidade de crianças que vivem sua primeira
experiência escolar, seja aos sete anos de idade ou aos cinco, ainda me chamando
de “tia” ou “Pó”; oriundas de famílias com pouca escolaridade; a presença da
inclusão de crianças com deficiência e de crianças com distorção idade/série, em
suma, com a diversidade em sala, um turbilhão de sentimentos foi suscitado.
Principalmente diante da contradição entre o que naquele momento era demarcado

24

Resolução Nº1, de 14 de Janeiro de 2010; Resolução Nº 6, de 20 de Outubro de 2010, do MEC.
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para mim como educação e entre o que lia e escrevia para elaboração do texto
“final” dessa dissertação.
Senti-me contemplada com a afirmativa de Garcia (2003, p.18), quando
considera que “quando se é educador a sério há que se trabalhar na tensão entre
revolta/descrença e luta/esperança”, pois em meio aos enfrentamentos que travei,
confesso que, pela primeira vez, senti as dores da docência falarem mais alto e
imprimirem em mim a ideia de que precisaria, talvez, cursar outra graduação. Isso
porque, já que continuaria a validar o meu espaço de voz, questionamento e
conscientização profissional construídos ao longo das experiências formadoras das
quais participei/participo, outra graduação abriria a possibilidade de emprego em
outra área.
Estou certa de que as concepções dos que estão no chão da escola diferem,
consideravelmente, daqueles que pensam a Educação, a partir de números, que
desconsideram as necessidades infantis, não conhecem os contextos de privação
do qual emergem, e tampouco estão preocupados com a qualidade do que está
sendo oferecido às crianças da rede pública. É por esse e outros fatos que a
alfabetizadora na contemporaneidade continua a trabalhar na tensão entre
revolta/descrença e luta/esperança.
O que temos visto é o trabalho desse segmento docente ganhar uma
visibilidade forjada, pela compreensão disseminada de que a elevação dos índices
de desenvolvimento do país perpassa pela prática exercida pela professora
alfabetizadora em sala, haja vista o elevado investimento em programas e
formações, conforme acentuado nesse trabalho, sem que a valorização da docência
e melhores condições de trabalho nas escolas sejam contempladas. E que, a menos
que realizem feitos grandiosos aos olhos do projeto local de suas realidades, e
possam ganhar o título de alfabetizadora de sucesso, de gente que faz, continuam
invisíveis e escondidas nas “dobras da história oficial”.
Portanto, longe da tentativa de que verdades absolutas sejam instauradas,
mas pela compreensão de que as potências do processo de formação centrado nas
histórias de vida apresentam-se como movimento de reivindicação, que reconhece
os saberes subjetivos adquiridos nas experiências e nas relações sociais, capaz de
empreender outras possibilidades de formação aos professores é que apreendo a
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pertinência da pesquisa, a partir da compreensão de que esse é um movimento que
impulsiona a alfabetizadora a se apropriar de seus percursos formativos e a resistir
às formações focadas em sua instrumentalização e que ao resistir, solicite que a
potência de suas existências, mobilizada a partir do trabalho com as histórias de
vida-formação, seja validado e imprima outros sentidos e significados à formação e
ao saber-fazer docente.
Sem que esperemos por uma visibilidade forjada, já é tempo de elevar a
dignidade, quebrar silêncios, ativar a esperança – o espaço da vida-formação é
nosso! Que aprendamos experiencialmente com Ione, a assumir a responsabilidade
por aqueles que cativamos; com Leandra, a buscar/conquistar o reequilíbrio que
salva a alma da vida; com Maria Flor, a capacidade de transformar os obstáculos em
aprendizagens formadoras; com Maria, o esforço, a força e a raça que misturam a
dor e a alegria; com Morena, o amor que imprime a força da fé e nos impulsiona a
dizer que a vida é bonita; com Luíza, que o seu desejo por adentrar a vida dos
educandos, contagie tantas outras professoras.
Professoras pérolas, que em meio à revolta/descrença e luta/esperança
engendram sonhos, desejos e utopias, demonstram uma estranha mania de ter fé na
vida, e porque não dizer, na Educação!
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APÊNDICE I
Resultado do Mapeamento no banco de teses e dissertações da CAPES

O resultado do mapeamento para o descritor “Professoras Alfabetizadoras”,
considerou quatro dissertações que discutiram: práticas das professoras na rede
Municipal de ensino; pesquisa com foco nas práticas das alfabetizadoras e o que
essas práticas revelavam acerca dos procedimentos de alfabetização; o uso do
tempo que as professoras alfabetizadoras destinavam para o preparo das aulas fora
da sala de aula; e a que mais se aproximou de minha pesquisa, apresentava
narrativas (auto) biográficas de professoras alfabetizadoras buscando compreender
o modo como foram se construindo alfabetizadoras na experiência com o trabalho
alfabetizador.
Com a mudança de gênero “Professores Alfabetizadores”, mais três
dissertações puderam ser mapeadas e tiveram como foco: o estudo da formação de
professores que trabalham como formadores de professores das séries iniciais da
rede pública; um estudo comparativo entre as concepções teóricas e a prática
pedagógica dos professores, na busca de retratar as comparações entre discurso e
prática pedagógica alfabetizadora; apresentar a compreensão acerca do Programa
de Formação de Professores Alfabetizadores - PROFA, pela óptica das professoras
alfabetizadoras e a tradução dessa compreensão para as salas de aula. Com o
descritor “Formação de alfabetizadores”, foram identificadas duas teses, uma que
investigou a formação de professores e suas práticas docentes e outra que buscou
identificar os efeitos do Programa de Formação de Alfabetizadores Letra e Vida - em
salas de aula da região de Assis - como esses impactos se traduziram em revisão
dos procedimentos didáticos das professoras, e quais os resultados significativos
detectados no processo de aprendizagem dos alunos. Novamente, a mudança de
gênero “Formação de Alfabetizadoras”, permitiu mapear uma dissertação que
discutiu questões como a formação de alfabetizadoras no curso de Magistério de 2º
Grau, tendo como objetivo analisar a formação de alfabetizadoras no curso de
Magistério por meio da disciplina Didática da Linguagem no período entre 1971 e
1985.
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Para o descritor “Memoriais de formação”, foi encontrada uma dissertação
que investigou a construção da identidade docente, a partir do estudo de memoriais
de formação de alunos do PROESF – Programa Especial para Formação de
Professores em exercício, uma parceria dos Municípios da região de Campinas com
a UNICAMP.
Para a palavra-chave: “Memórias de professores”, foi encontrada uma
dissertação, que investigou memórias de professoras de música; e com descritores
como “Histórias de vida de professores (as)” e “Autobiografias de professores”; não
foi encontrado nenhum trabalho. A hipótese que levanto diante da ausência de
trabalhos mapeados com tais descritores é que estes não devem ter sido
privilegiados como palavras-chave dos trabalhos já publicados, uma vez que tem
sido crescente pesquisas com a abordagem (auto)biográfica, bem como tem sido
produzida uma expressiva bibliografia a esse respeito.
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APÊNCICE II
Caracterização do bairro de São Cristóvão

Através do Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal de São Cristóvão,
acessei informações sobre o histórico de sua fundação. Entretanto, senti a
necessidade de obter informações sobre o bairro no qual a escola se insere, uma
vez que as narrativas das professoras acentuaram as dificuldades que encontram
diante da realidade onde as crianças com as quais trabalham estão inseridas, o que
influencia diretamente seu ser/fazer pessoal e profissional.
Para sanar essa necessidade, conversei com uma das colaboradoras, que mora
há muitos anos na comunidade, bem como, fiz pesquisas na internet, onde encontrei
informações significativas, provenientes de trabalhos realizados pelos alunos, em
um blog construído por professoras de uma escola situada no mesmo bairro,
reconhecida pelo trabalho que desenvolve em parceria com o Projeto Axé, a Escola
Municipal Barbosa Romeo. Portanto, essas são as fontes das informações que
seguem.

Histórico
No inicio da década de 70, Salvador foi atingida por fortes chuvas. Em
consequência disso, muitos habitantes ficaram desabrigados, passando a morar em
alojamentos provisórios. Com objetivo de estabelecer esses desabrigados pela
chuva em residências, o prefeito da época lançou mão de uma fazenda no bairro de
São Cristóvão, confiscada do Floreiro senhor Gildo, passando a contratar a
imobiliária Lessa para a construção de casas pré-fabricadas.
Em fins de março de 1979 as casas foram ocupadas pelos primeiros
moradores. Em abril de 1979 ao receber a visita da primeira dama do município, a
comunidade demonstrou a preocupação em relação à educação de seus filhos e a
necessidade de existir uma escola que servisse à comunidade. Assim, a casa que
até então tinha servido de depósito de materiais de construção da empresa, foi
desocupada para dar lugar a uma escola.
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Estruturada pela professora Ana Maria Braga, a escola recebeu inicialmente o
nome de Escola de São Cristóvão, em homenagem ao Santo Padroeiro do bairro.
Esse nome foi substituído após a construção de um novo pavimento, quando a
escola passou a ser conhecida por Escola Municipal de São Cristóvão em 1992,
quando houve a sua reinauguração.
Hoje a Escola Municipal de São Cristóvão é constituída de 13 salas de aula que
atendem alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, a escola funciona no
período matutino e à tarde. Além das salas de aula, a escola conta com uma sala
onde funciona a biblioteca, outra para o laboratório de informática e outra onde
funciona a sala de recursos.
O corpo administrativo da escola consta de: 1 diretor, 2 vice-diretores, 1
coordenadora pedagógica, 15 professores, 2 professores readaptados, 1 secretária
escolar, 2 merendeiras, 4 vigilantes, 4 funcionários de apoio.

O bairro

De uma fazenda chamada Cachoeira que pertencia ao negro descendente de
escravo Pedro Celestino Cachoeira, surgiu o bairro de São Cristóvão que antes era
chamado de Cascalheira, porque tinha muito cascalho que foi usado na construção
da Base Aérea e do Aeroporto, no período da segunda guerra mundial.
Depois da construção do Aeroporto começaram a chegar pessoas de outros
bairros e de outras cidades do nordeste, provocando um crescimento econômico e o
bairro que pertencia ao município de Lauro de Freitas passou a fazer parte da
cidade de Salvador.
Nessa época, o bairro não tinha água encanada, rede de esgoto, energia
elétrica, asfalto nas ruas, telefone, escolas, posto de saúde, policiamento. O
transporte coletivo era composto de uma única linha de ônibus.
Atualmente o bairro conta com a estrutura de escolas, creches, shopping,
mercado, casa lotérica, posto de gasolina, posto médico, posto policial. Entretanto,
os problemas de antes não foram sanados: lixo nas ruas, falta de área de lazer,
esgoto a céu aberto, pouca segurança e muita violência.
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Para resolver esses problemas é preciso colocar mais postos policiais no
bairro, melhorar o serviço de saúde, não jogar lixo nas ruas, promover
atividades como escolinhas de futebol, de dança, cursos de informática e
artes. Assim, as crianças vão ocupar seu tempo e o bairro vai ficar um lugar
melhor para se viver. (Excerto retirado do blog, cuja autoria é dada a uma
produção coletiva das crianças do CEB2-C, da escola Barbosa Romeo).

A professora colaboradora ressalta a presença de disputa entre duas facções
pelo tráfico de drogas no local, bem como, as estratégias que utilizam para, cada
vez mais cedo, cooptarem jovens para seus serviços: “o início se dá a partir de
pequenos agrados”. Para compreender o funcionamento do bairro teria que realizar
um mapeamento das (re)organizações internas, pois segundo ela, existe uma
segregação muito sutil, entre o lado onde a escola está situada, onde se situam as
invasões, favelas e moradores mais antigos, e o outro lado da pista (onde foi
construído o Shopping Salvador Norte).
Inseridos num contexto sócio econômico pouco privilegiado, os alunos que
vêm de outros bairros da cidade e os da comunidade de São Cristóvão (na sua
maioria) estão expostos aos mesmos sintomas da patologia da nossa cidade (que
coincide com a de outras metrópoles brasileiras): altas taxas de desemprego ou subdesemprego; moradias sem condições mínimas de habitalidade e de suprimento dos
serviços de água e luz; equilíbrio familiar fragilizado; convívio com a violência e a
miséria generalizada. No interior dessa conjuntura, os vínculos já frágeis dos
núcleos familiares, dificilmente resistem.

Fontes: http://escbarromeo.zip.net/; http://saocristovao2005.zip.net/;
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APÊNCICE III
INFORMAÇÕES SÓCIO-PROFISSIONAL
Colaboradora da pesquisa - Histórias de Vida de Professoras Alfabetizadoras: espaços
de vida/formação.
Nome: ____________________________________________________________
Faixa etária: 20 a 30 ( ); 31 a 40 ( );

41 a 50 ( ); 51 a 60 ( )

Bairro onde mora: _________________________________
Formação no Ensino Médio: Magistério? SIM ( ) NÃO ( )
Em que ano? _________
Formação Universitária:
GRADUAÇÃO/Ano: _____________________________________________
ESPECIALIZAÇÃO/Ano: _________________________________________
OUTROS: ______________________________________________________
Tempo de atuação como docente:
Na Educação Infantil: ___________________________________________
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental: ___________________________

Carga horária em que atua em escola: 20h ( ) 40 ( ) 60 ( )
Participa de alguma atividade comunitária? SIM ( ) NÃO ( )
De que tipo: Associação de Bairro ( ) Grupo religioso ( ) Grupo recreativo ( )
Outros: _____________________________________________
Utiliza a internet?
Nunca ( )

Raramente ( ) Frequentemente ( )

Email: _____________________________________________
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APÊNDICE IV
ADAPTAÇÃO DO PROCEDIMENTO À REALIDADE DA PESQUISA
Os ateliês segundo Delory-Momberger
1º Momento, tempo de informações: sobre o
procedimento, os objetivos do ateliê e os
dispositivos colocados em prática. É acentuado:
o projeto que será extraído das histórias de
vida; responsabilização em relação à palavra e
cuidado em relação às emoções.
2º Momento: Fundador. O contrato é passado
oralmente ou por escrito. Ele fixa as regras de
funcionamento, enuncia a intenção autoformadora, oficializa a relação consigo próprio e
com o outro.
*Antes de passar para as próximas etapas
passam de duas a três semanas.

3º e 4º Momentos: Escrita da primeira narrativa
autobiográfica e à sua socialização. É
encomendada para o momento posterior uma
segunda narrativa, reescrita a partir das
intervenções feitas na primeira.
*Duas semanas mais tarde.

5º Momento: Socialização da narrativa
encomendada. Um escriba é escolhido pelo
narrador para tomar nota da narrativa e das
intervenções do grupo. Ao final da sessão, dáse um tempo para que o escriba escreva em
primeira pessoa a autobiografia de seu “autor”,
sendo esta devolvida a seu locutor. Cada
participante, fora do ateliê, procede a redação
final, para o encontro seguinte, duas semanas
depois.
6º Momento: Tempo de síntese. No interior das
tríades, o projeto pessoal de cada um é coexplorado, realçado e nomeado. Cada
participante apresenta, no coletivo, e argumenta
seu projeto.

Adaptações para o campo
1º Encontro: responsabilização em relação à
palavra e cuidado em relação às emoções.
Conversa sobre a metodologia das histórias de
vidas enquanto movimento de investigaçãoformação e das narrativas na dupla função que
exercem. Leitura de uma narrativa, que as mobilize
e instigue à escrita de suas narrativas.
2º Encontro: Escrita da primeira narrativa, tendo
como eixos orientadores: os percursos educativos
com suas figuras marcantes (escolares, familiares,
amigos); vivências positivas e negativas nesse
percurso; a escolha da docência como profissão;
primeiras experiências profissionais. Momento em
que as histórias escritas pelas professoras serão
contadas, e não lidas, em sub-grupos, e ocorrerão
as primeiras intervenções “dos outros” nas
narrativas. É dado assim, um tempo para que
rescrevam as narrativas.
3º
Encontro:
Socialização
das
narrativas
produzidas no encontro anterior. Um escriba é
escolhido pelo narrador para tomar nota das
intervenções do grupo e de alguns aspectos
(eleitos por ele) acerca da narrativa. Ao final, cada
escriba senta com quem o escolheu e mostra, lê,
conta, suas anotações.
A decidir com o grupo: reescrever as narrativas no
encontro seguinte, ou reescrevê-las fora do ateliê,
tendo um prazo maior para um novo encontro.
4º Encontro:
A depender do acordado, o tempo será dividido
entre a reescrita das narrativas e para a
socialização das mesmas.

5º Encontro: Será promovida uma reflexão em
torno das contribuições que o movimento de
escrever e contar/elaborar as narrativas pode
provocar, e como acreditam poder exercitar o
mesmo movimento em suas vidas pessoais e
profissionais.

Um último encontro é marcado, um mês após o
fim das sessões, para fazer um balanço de
incidência da formação no projeto profissional
de cada um.

Adaptado a partir dos ateliês biográficos de projeto (DELORY-MOMBERGER, 2006).
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APÊNCICE V
DIÁRIO DE BORDO
Relato do 1º Encontro – 27/07/12
Duração: 1h
Planejamento:
Momento 1: Sobre a metodologia das Histórias de Vida (a essência)
Momento 2: Contrato oral no/do ateliê – carta de cessão
Momento 3: Leitura da narrativa: Foram muitos os professores...
Após a leitura ver se querem comentar algo, a depender do tempo
Realização:
*Os encontros acontecem nas sextas-feiras, no horário da Atividade Complementar
– AC. Neste dia ia acontecer o conselho de classe, por isso a coordenação liberou
que eu chegasse mais cedo e assim poderia utilizar 1hora para o trabalho.
- Iniciamos com atraso, pois algumas professoras tiveram dificuldade para chegar à
escola (além do dia chuvoso, uma delas narrou que teve uma noite difícil por conta
do filho, que ela está tentando tirar o bico). Assim, quando iniciou com todas, o
tempo disponibilizado já era reduzido.
- Mudei a ordem, iniciando com a explicação acerca da Carta de Sessão, para
aproveitar o tempo enquanto aguardava as que faltavam chegar.
- Houve interrupções, por parte da coordenadora, por conta do horário de início do
Conselho, e de outras pessoas que queriam falar diretamente com alguma
professora.
- Diante do planejado e do tempo reduzido, reduzi a fala sobre a metodologia, para
garantir a leitura da narrativa.
- Durante a leitura da narrativa, fomos interrompidas sutilmente pela coordenadora
(que explicou que iam começar o Conselho pelo lanche, para que ganhassem tempo
até a chegada das professoras). Por isso, propus pular algumas parte da leitura,
mas acharam que valia a pena ler na íntegra, pois faltava pouco. Algumas reagiram
explicitamente à narrativa com risos e comentários (Leandra e Luíza). As outras se
mantiveram atentas, mas sem manifestações verbais.
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OBS: Em encontro de orientação coletiva do GRAFHO, colegas pensaram
que poderia utilizar enquanto estratégia para sanar a falta de tempo para o trabalho
com as professoras no espaço escolar propor-lhes encontros aos sábados, com
carga horária maior. Até mesmo oferecer um certificado de extensão pela UNEB,
para demarcar o movimento formativo.
Aceitei a sugestão e durante a semana que antecedeu o 2º ateliê, fui ao
encontro das professoras para assim propor. Todavia, todas as professoras
disseram não ter disponibilidade aos sábados, pois no fim de semana precisavam
cuidar da casa, na ausência de suas auxiliares e participar de outras atividades
pertencentes às suas vidas pessoais.

Relato do 2º Encontro - 10/08/12
Duração: 1h
Planejamento:
A proposta era produzir a primeira narrativa (disponibilizaria 30 min) e depois
socializar verbalmente em sub-grupos, cada uma intervindo na fala da outra (30
min).
Realização
- O encontro não foi iniciado pontualmente às 10h, pois as demandas das salas de
aula as impediam que cumprissem o horário. Na tentativa de resolver a situação,
aparecia na sala de cada uma, para que percebessem minha espera. Ao conseguir
juntá-las para iniciar, o Diretor apareceu (meu primeiro contato direto com ele, pois
até então só havia conversado com a Coordenadora Pedagógica, ao que aproveitei
para tentar conseguir mais tempo do AC para a pesquisa). A conversa atrasou mais
o início, pois ao vê-lo, vi que se tratava de um ex-professor de Geografia do ensino
médio, que demonstrou satisfação em ver “uma ex-aluna”, adentrado seu espaço de
atuação como mestranda.
- Ficou claro que naquela sexta-feira as professoras não queriam abrir mão da
participação no AC, pois estavam inquietas com algumas questões/insatisfações,
que não foram expostas para mim, mas que eram perceptíveis. Logo, pelo
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movimento delas, não adiantava pleitear “tomar” o tempo do AC, então expus minha
angústia e elas próprias disseram que produziriam em casa a primeira narrativa.
- Distribuí folhas, falei quais eram os eixos orientadores, expliquei que não
precisavam se afligir em escrever todas as lembranças de uma única vez, pois
teriam “tempo” para voltar às suas narrativas. E assim o encontro foi finalizado antes
das 11h.
- O diretor ficou de verificar a possibilidade das professoras ficarem livres as 9h30,
colocando pessoas na sala delas e faria contato comigo.
Relato do 3º encontro - 17/08/12
Duração:
Planejamento:
- Socializar as narrativas oralmente em sub-grupos, momento que não aconteceu no
encontro anterior;
- A figura do escriba;
Em subgrupos, cada uma contará sua narrativa e seu respectivo escriba anotará as
intervenções dos outros em sua narrativa e acentuará o que o próprio achou que
poderia ser ampliado, rememorado, levantará questionamentos.
Essa narrativa com acréscimos será socializada no encontro seguinte.
OBS: caso eu consiga 2horas do AC do dia 31, nesse 3º encontro faço a
socialização em grupo maior, com uma escriba para cada uma. Elas terão 2
semanas para a reescrita da narrativa e no 4º e último encontro fazemos a
socialização. Todas já terão feito à entrevista e poderemos falar da experiência.
Realização:
As professoras somente foram avisadas que poderiam liberar os alunos as 9h30,
logo, os alunos foram liberados em horário normal: às 10h. A intenção era que, ao
liberá-los às 9h30, eu ocupasse somente 30 minutos do AC – de 9h30 às 10h30 e
não das 10h às 11h.
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As professoras estavam inquietas por não terem escrito a narrativa conforme haviam
se comprometido e das que pude acompanhar nesse movimento após minha
chegada na escola, estavam correndo para escrever, ao passo que as tranquilizei
dizendo que pensaríamos outra estratégia para o encontro do dia.
Por esse motivo, reservei um tempo do início para que escrevessem suas narrativas
ou, desenvolvessem seus rascunhos.
Fui ao encontro da coordenadora para negociar ficar até às 11h para que, de fato,
tivesse 1h de encontro com as professoras, mas não foi possível conquistar mais 30
min do AC. Diante da impossibilidade, e da minha angústia em não estar
conseguindo garantir a realização idealizada do ateliê, consultei-a sobre a
possibilidade de levar estudantes de Pedagogia da UNEB, para que ficassem na
sala e a professora pudesse sair ao meu encontro, sugestão dada por minha Banca
de Qualificação. Ela adorou a ideia e disse ser uma ótima saída para ambos os
lados.
As 10h30, com muita “dor no coração”, por ver a concentração das professoras nas
escritas, precisei interrompê-las, para que tivéssemos alguns minutos ainda para
que cada uma pudesse contar algo marcante do que conseguiu lembrar até esse
encontro.
Luíza – em sua narrativa apareceu a figura do livro, acentuado pelos pais, como
sagrado, o qual não podia ser riscado; queria falar muito de uma reguada que
recebeu de uma professora, postura validada pela família (contou a mãe disse que
havia sido bem feito para aprender a se comportar); lembrança de uma quarto
escuro (a escola era embaixo da casa da professora e nela existia um quarto da
bagunça, que a amedrontava, pois era usado para ameaçar). Revelou que havia
sonhado com as lembranças: - “Isso mexe com a gente”!
Leandra – citou elementos da narrativa de sua irmã, Luíza e verbalizou não querer
falar naquele momento, por conta de acontecimento recente: “vou falar na entrevista
e você vai entender”!
Maria – falou de duas professoras marcantes: uma professora sisuda e seca,
exatamente em um momento frágil de sua vida em que precisava de carinho (morte
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de seu avô – referência masculina de afeto – essa lembrança a fez chorar). Isso a
fazia desejar que aquele ano acabasse. Foi a professora que a fez repugnar
matemática.
Maria Flor – marcou sua caminhada como solitária. Não era acompanhada em casa
em suas tarefas escolares; não tinha contato com livros; não teve uma professora
que a marcasse tanto. De família humilde, revela a forte ligação com o pai (sua
referência), apesar de sua constante ausência em casa.
Morena – a figura que a marcou foi sua mãe. Começou a estudar numa banca,
depois é que foi para escola; lembrou que não levava lanche e quando tinha uma
cream cracker para levar era uma festa (com margarina, adorava ver a gordura no
guardanapo!); não foi “educada para leitura de livro”, mas livro de história, de
português, gostava! A mãe dizia que pobre e preta tinha que ser professora. Nesse
momento Maria intervém em sua narrativa para ressaltar que o valor da família dela
era o oposto: o ser professora significava status.
Ione – faltou ao encontro.
Comprometi-me em encontrar estudantes para levar nos dois últimos encontros.
Pedi que continuassem a escrita caso tivessem algum tempo, senão garantiria no
próximo encontro, na esperança de ter 1h30min, um tempo maior de escrita e
agendei entrevistas para a semana seguinte.
Assim, o planejado para o 4º encontro era: tempo para escrita; a presença da figura
do escriba na socialização; organizar a escrita final da narrativa!
Saí muito feliz desse encontro, apesar da angústia, mais uma vez, por conta do
tempo corrido, de ter que interromper o processo das professoras, mas, voltei a
estar confiante de que as Histórias Singulares, estavam sendo reveladas e que teria
material para trabalhar na pesquisa.
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Relato do 4º encontro – 24/08/12
Duração:
Planejamento:
Com a presença das estudantes, terei 1h30 com as professoras, o que possibilita
dar mais tempo para se dedicarem a escrita de suas narrativas (cerca de 40 min), e
50 min restantes para socialização, com a figura do escriba.
Realização:
Conforme combinado, consegui que três estudantes me acompanhassem, todavia a
presença das mesmas não seria necessária, pois a rotina havia sido modificada por
conta dos festejos do Folclore. Mais uma vez a falta de comunicação afetou meu
trabalho. As crianças não seriam liberadas as 9h30 por conta das apresentações
planejadas e do lanche especial preparado para o dia. Além disso, a única sala mais
reservada (sala de recursos) onde vinham ocorrendo os ateliês, estava sendo
utilizada pela Professora Ione para reunião com as bolsistas e coordenadora do
PIBID Educação especial da UFBA, projeto do qual passaria a participar. Logo, não
pude começar o trabalho às 9h, em aguardo a liberação da sala e da Professora
Ione dessa atividade. Iniciamos às 9h45. Dei novamente um tempo para que
continuassem a escrita das narrativas. Durante o movimento não tivemos, então,
tempo para reescritas, mas tempo de “novas e contínuas” escritas, de voltarem à
escrita e acrescentarem diferentes elementos. Clareza acerca disso tive durante a
socialização, a partir de falas do tipo: “eu não escrevi isso”; “vixi, eu também vivi
isso”!
Na socialização, ao perceberem os encontros e desencontros de suas histórias,
depois de anos de convivência se emocionam: “o que vamos fazer com o que
acontece, com o que fizeram de nós” (Morena); mesmo em tom de brincadeira, sua
marca peculiar Luíza diz, “esqueci de dizer que amo vocês!”. Ione se emociona com
a fala de Maria Flor, que novamente retoma sua narrativa a partir da marca da
solidão, e verbaliza: “se eu soubesse que era isso aqui eu não ia querer não. Isso
mexe muito com a gente!” (Ione).
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Relato do 5º encontro – 24/08/12
Planejamento:
Ouvir como foi viver esse movimento de se encontrar com sua própria história a
partir dos eixos orientadores; como acreditam que esse movimento contribuiu para a
formação pessoal e profissional; como pensam que esse movimento poderia ser
vivenciado em suas salas de aula.
Após a conversa (gravada), passar trecho do filme “Escritores da Liberdade”, para
perceberem o que um trabalho voltado para a escrita de si pode possibilitar.
Realização:
Excertos das narrativas desse encontro estão no Capítulo 4, desse trabalho.
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APÊNDICE VI

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE

CARTA DE CESSÃO
Eu,
maior,

____________________________________________________,
__________________________

(estado

civil),

portadora

brasileira,
do

RG

nº

__________________________ e do CPF ____________________,
estou ciente que assumindo esse compromisso, serei colaboradora da Mestranda
Fulvia

de

Aquino

Rocha,

em

sua

pesquisa

HISTÓRIAS

DE

VIDA

DE

PROFESSORAS ALFABETIZADORAS: ESPAÇOS DE VIDA/FORMAÇÃO. Para
tanto participarei de entrevistas individuais e ateliês biográficos, estando de acordo
com a gravação das narrativas produzidas.
Autorizo a utilização das informações, sem restrições de prazos e citações, para fins
acadêmicos e de pesquisa, em meio digital, impresso ou outras formas de
divulgação e publicação, autorizando o uso (

) do meu nome, (

) de um

pseudônimo.
Após a análise das informações, terei a oportunidade de ler o tratamento dado a
estas, antes da divulgação do texto da dissertação.
Abdicando direitos meus e de meus descendentes, subscrevo o presente.
Salvador, ____/________________/ 2012.

__________________________________________________
(Assinatura do participante)

___________________________________________________
(Assinatura do pesquisador)
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ANEXO I
METAS E ESTRATÉGIAS PNE 2011/2020

Meta 5: Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, os oito anos de idade.
Estratégias:
5.1) Fomentar a estruturação do ensino fundamental de nove anos com foco na organização
de ciclo de alfabetização com duração de três anos, a fim de garantir a alfabetização plena
de todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano.
5.2) Aplicar exame periódico específico para aferir a alfabetização das crianças.
5.3) Selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para alfabetização de
crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o
acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas.
5.4) Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das práticas
pedagógicas nos sistemas de ensino que assegurem a alfabetização e favoreçam a
melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos estudantes, consideradas as diversas
abordagens metodológicas e sua efetividade.
5.5) Apoiar a alfabetização de crianças indígenas e desenvolver instrumentos de
acompanhamento que considerem o uso da língua materna pelas comunidades indígenas,
quando for o caso.
Meta 7: Atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB:
IDEB
Anos iniciais do ensino fundamental
Anos finais do ensino fundamental
Ensino médio

2011 2013 2015 2017 2019 2021
4,6
4,9
5,2
5,7
5,7
6,0
3,9
4,4
4,7
5,2
5,2
5,5
3,7
3,9
4,3
4,7
5,0
5,2

Estratégias:
7.1) Formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas de
qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e
financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e
profissionais de serviços e apoio escolar, ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à
melhoria e expansão da infra-estrutura física da rede escolar.
7.13) Informatizar a gestão das escolas e das secretarias de educação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, bem como manter programa nacional de formação inicial e
continuada para o pessoal técnico das secretarias de educação.
7.23) Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a prevenção, atenção e
atendimento à saúde e integridade física, mental e moral dos profissionais da educação,
como condição para a melhoria da qualidade do ensino.
Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até
2015 e erradicar, até 2020, o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de
analfabetismo funcional.
Estratégias:
9.1) Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram
acesso à educação básica na idade própria.
9.2) Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade
da escolarização básica.

231

9.3) Promover o acesso ao ensino fundamental aos egressos de programas de
alfabetização e garantir o acesso a exames de reclassificação e de certificação da
aprendizagem.
9.4) Promover chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos e avaliação
de alfabetização por meio de exames específicos, que permitam aferição do grau de
analfabetismo de jovens e adultos com mais de 15 anos de idade.
9.5) Executar, em articulação com a área da saúde, programa nacional de atendimento
oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos para estudantes da educação de jovens e
adultos.
Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, que todos os professores da educação básica possuam formação específica
de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.
15.3) Ampliar programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados em
cursos de licenciatura, a fim de incentivar a formação de profissionais do magistério para
atuar na educação básica pública.
15.4) Consolidar plataforma eletrônica para organizar a oferta e as matrículas em cursos de
formação inicial e continuada de professores, bem como para divulgação e atualização dos
currículos eletrônicos dos docentes.
15.5) Institucionalizar, no prazo de um ano de vigência do PNE, política nacional de
formação e valorização dos profissionais da educação, de forma a ampliar as possibilidades
de formação em serviço.
15.6) Implementar programas específicos para formação de professores para as populações
do campo, comunidades quilombolas e povos indígenas.
Meta 16: Formar 50% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação
lato e stricto sensu, garantir a todos formação continuada em sua área de atuação.
Estratégias:
16.1) Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para
dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por
parte das instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada às
políticas de formação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
16.2) Consolidar sistema nacional de formação de professores, definindo diretrizes
nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de certificação dos cursos.
16.3) Expandir programa de composição de acervo de livros didáticos, paradidáticos, de
literatura e dicionários, sem prejuízo de outros, a ser disponibilizado para os professores
das escolas da rede pública de educação básica.
16.4) Ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar o professor na preparação de
aulas, disponibilizando gratuitamente roteiros didáticos e material suplementar.
16.5) Prever, nos planos de carreira dos profissionais da educação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, licenças para qualificação profissional em nível de pós-graduação
stricto sensu.
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1. Entrevista Narrativa com a Professora Morena
Fulvia: Vamos começar nossa entrevista com Morena. Fique a vontade.
Morena: Tá bom. Bom, eu sou, somos 6 filhos lá em casa e são 4 homens e 2 mulheres, e a
minha mãe sempre teve preocupação em relação a educação, por não ter condições
financeiras ela sempre achou que o estudo, a educação é que ia fazer a diferença em
nossa vida, na vida dos filhos. Ela sempre teve interesse e foi muito marcante pra mim. Meu
pai não se preocupava com essa coisa de estudo e a minha mãe sim, então ela sempre foi
muito cuidadosa na questão de fardamento, de conseguir livros pra gente ela... Por não ter
condições, não poder comprar os livros, e ai ela se interessava, comprava de segunda mão
ou doação e a gente apagava. Eu me lembro que a primeira coisa que ela comprava era
borracha, muitas borrachas (risos) porque tinha que apagar os livros! Eu tinha uma tristeza
(alonga a palavra tristeza) por conta disso porque escrever em livro novo é muito bom, mas
tudo bem, eu via que era interesse dela, e ela tinha esse cuidado com o fardamento, da
gente ter uma aparência muito boa pra ir para escola e minha trajetória de escola foi boa,
sempre gostei de estudar, apesar de ter problemas com muitas amigas isso atrapalhava um
pouquinho, as conversas na sala de aula, as amizades em casa também na hora de fazer a
tarefa de casa e eu sempre via o cuidado da minha mãe que na época eu não gostava
muito, mas hoje eu via que era preocupação. E ai, as tarefas de casa eu lembro que nunca
levei tarefa de casa sem fazer, de volta pra escola. Conta, mainha me ensinava conta, eu
tinha sabatina em casa, a gente aprendeu as tabuadas todas (com ênfase) em casa, então
na escola por isso que a gente tinha bom desenvolvimento, eu não era aluna nota dez, mas
era aluna de média, de alguma coisa a mais. Eu lembro que estudava em escola pública,
depois na 5ª série tinha teste de seleção pra uma escola que agente ganhava bolsa e eu fui,
depois perdi a bolsa e ela se esforçou como costureira pra pagar essa escola e eu perdi a 7ª
série, ai ela me tirou e me colocou na escola pública que também era boa (acentua), a
escola pública ainda tinha qualidade, naquele tempo e que não faz tanto tempo assim digase de passagem (risos) e minhas professoras eram boas, eu tive uma professora só que foi
Vera, eu me lembro da reguada que ela me deu porque eu tinha levantado pra ficar
brincando que ela tinha ido na secretaria, mas era assim porque queriam os alunos muito
comportados, nos éramos, a gente tinha muito medo então era muito comportado e eu
lembro que a escolha do magistério foi por minha mãe também, minha mãe quem escolheu
magistério, que ela dizia que, pobre tinha que, tem que ser professora porque era mais fácil
de conseguir um trabalho no interior, porque na minha época era magistério, secretariado e
234

contabilidade, que tinha no 2º grau, e ai eu fiz o magistério, gostava do 1º, 2º e 3º ano foi
maravilhoso, porque as professoras eram encantadoras, eu lembro que tinha uma
professora Tânia, ela era professora de metodologia e didática e ela era um amor assim, ela
ia toda arrumada, eu me lembro do 2º grau, eu me lembro disso (narra com euforia e
gestos), ela ia muito arrumada com a cinturinha de Barbie e ela ditava uns textos pra gente
assim, e aí na hora de fazer as pontuações, de algumas coisas que tinham que ser feitas ela
chamada de pontinho charmoso, eu me lembro, pontinho charmoso pra poder fazer as
observações, eu achava lindo isso! E só que quando a gente foi na prática do estágio, eu
lembro que, aí ainda eu não tinha condição, minha mãe não tinha condição, minhas colegas
faziam coisas lindas, era cabo de vassoura enfeitado (ênfase), balde de lixo enfeitado,
cartazes cada um mais lindo do que o outro (muita ênfase), e eu ficava assim um pouco
constrangida (olhos emocionados cheios de lágrimas) porque não tinha essa condição, eu
lembro que eu consegui uns cartazes emprestados que tinha de ajudante do dia, um monte
de coisas, que tinha aqueles cartazes que a gente fazia, e a noiva do meu irmão ela tinha
feito magistério, tinha pago pra fazer os cartazes, então ela me emprestou, ai uma coisa que
me marcou também é que a minha professora de áudio visuais, alguma coisa assim, que a
gente confeccionava essas coisas, ela deu um visto enorme (ênfase) atrás dos cartazes, e
não podia, que eu tinha que devolver, eu lembro que eu fiquei arrasada e preocupada, mas
deu tudo certo (risos) era uma marcação que hoje em dia a gente não tem, eu enquanto
professora hoje sou tão flexível com meus alunos, eu procuro ser, entender, compreender,
porque tem toda uma circunstância atrás deles né, a gente não pode estar julgando o aluno
somente na vivência em sala de aula, tem que compreender o histórico de vida dele, eu
lembro que alguns professores não compreendiam isso, (fala emocionada) e ai por conta
disso era nota inferior aos que faziam aqueles cartazes maravilhosos, ai no meu estágio
também minha regente a professora Ivonira, era muito boa, fui abençoada assim, os
meninos não eram moles na 4ª série, que eu estagiei na 4ª série, mas minha regente era
muito boa ela era enérgica mas ela me dava toda liberdade na sala de aula, não ficava na
sala fiscalizando porque isso deixa a gente muito nervosa, ela vinha olhava, estava tudo
bem ela ia dava uma voltinha na secretaria, então eu fui feliz, muito feliz no meu estágio e
na escolha do magistério ai eu me formei aos 17 anos e corri atrás, interior, fui atrás da
prefeitura pra conseguir um trabalho, andei, andei, andei um bocado e era isso que eu
queria mesmo porque tinha me formado e não poderia trabalhar em outra coisa e eu lembro
que eu consegui, a minha experiência foi numa creche, Educação Infantil também, amei eu
queria ensinar, porque eu estagiei na 4ª série então pra mim o sonho era ensinar 3ª série, 4ª
série, mas aí eu fui para Educação Infantil que eu me apaixonei também e sempre me
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identifiquei com magistério, com crianças porque eu sempre achei que escola pública os
meninos são muito assim, rejeitados, são marginalizados desde aquela época e hoje em dia
está muito pior porque as mães não cuidam, antigamente cuidavam mais os meninos iam
penteados, iam tudo arrumadinho, cheirosinho, era muito fácil a gente chegar perto pra
ensinar e botar no colo, e hoje em dia esses meninos não tem isso porque eles são muito
jogados, mas assim mesmo, hoje eu sou, eu já gostei mais de ensinar, mas eu acho que eu
gosto mais de lidar com esses meninos da escola pública por conta desta carência, quando
eles arregalam os olhos que a gente diz que ama porque acho que eles nunca ouviram,
quando a gente abraça não tem costume de abraçar, lembro que no dia do estudante a
gente deu um brindezinho, uma bobagenzinha pra eles e eles tinham que abraçar a gente,
eu e minha ajudante de sala de aula, e eu lembro que os braços deles ficam assim (faz o
gesto dos braços presos ao corpo), mas tem que abraçar a pró, porque eles não tem essa,
esse afago, essa coisa do toque que é importante e por isso essas criança estão desse jeito.
Onde eu trabalho aqui é um lugar perigoso e eles morrem muito jovens, morrem muito cedo
17, 18 anos. Ontem mesmo teve um episódio que a polícia teve aí e levou 3 jovens, então
eu acho que os pais tem faltado, tem delegado muito as escolas que cuidem das crianças,
que eduquem, que amem, que façam tudo e eles não fazem nada, por isso os meninos
estão rebeldes, as pessoas costumam dizer que as crianças estão mudadas, eu acho que
os valores estão mudados, pai e mãe, os pais perderam de vistas o que é de sua obrigação,
sua responsabilidade com os filhos porque a minha mãe, a gente sempre foi pobre
materialmente falando, ela nunca foi assim de tocar na gente de dizer que amava, mas a
gente percebia o amor, o cuidado, o zelo nesses cuidados de ver, essa coisa dela dizer
assim olha, o ensino é que vai mudar a sua vida, quer dizer que ela queria a felicidade da
gente lá na frente (choro), então isso eu sinto falta disso nos meus alunos. Essa coisa de pai
e mãe (continua narrando e chorando) e dizer que as crianças, não tem mais o que fazer, eu
não aguento mais essa criança, essa criança que o pai e a mãe fala isso o que é que a
gente pode fazer, agora a gente procura fazer o de melhor e aí quando você ver um
adolescente, eu converso muito com uma amiga minha Claudilene, ela é do 5º ano, e a
gente vê os meninos se enveredando assim, 14 e 15 anos experimentando drogas, e o pai e
a mãe não toma providência e a gente fala assim, ha é porque esse menino é rejeitado pai
separado, mãe separada, mas pais tem que ser pra sempre, marido e mulher não são pra
sempre, deveriam ser, mas pai tem que ser, mas eles não cumprem o papel juntos e
cumprem menos ainda separados e as crianças é que estão pagando o pato querendo ou
não é a gente professor que ainda tem que fazer a diferença (respira, fala confusa por conta
do choro, mas continua). A gente se zanga, se estressa, a gente não tem que ser tudo isso,
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mas tem que ser querendo ou não, se a gente quiser o melhor pra estas crianças. Eu
trabalho com Educação Infantil, meninos de 5 anos e a gente vê como as crianças vem
maquiadas, as crianças vem sem farda, de qualquer jeito, e acorda muitas vezes com cheiro
de xixi que dormiu a noite toda Fulvia, fez o xixi e a mãe não teve o cuidado de lavar, se não
quiser dar o banho, de lavar pra que a criança não sinta vergonha, que se apresente bem,
os cabelos são um mal cheiro terrível, mas assim com tudo isso eu amo ensinar, amo
ensinar porque eu acho que a educação é o caminho, a diferença é o professor que deve e
pode fazer em sala de aula, e infelizmente a gente tem, tem, eu tenho visto pouca formação
nesta área de professor, não é formação pra fazer o que eles querem, pra poder mostrar
números lá fora, ao banco mundial ou sei lá a quem, formação prática mesmo para gente
saber lidar com essas crianças que sofrem, a escola precisa ter regras, as escolas tem
perdido as regras. Eu lembro quando eu estudava, é muito referência a escola pública que
eu estudava porque se eu machucasse o pé eu tinha que ir calçada no pé que estava bom e
o machucado eu ia de sandália, e aí os prendedores do cabelo não poderiam ser colorido
tinha que ser preto ou branco, maquiada como essas crianças de 5 anos Fulvia, vem
maquiada e a gente conversa, “ha mas minha mãe deixa”, e aí fica difícil a gente querer
ensinar uma coisa e em casa a gente sabe que a mãe educa de outro jeito. É complicado, é
muito complicado educação, mas assim eu amo, acredito no que eu faço sabe, sou bem
remunerada porque a agente fala assim há, não paga mau, eu acho que ganho bem, a
dificuldade está nos resultados porque a gente precisa de parceria de pai e mãe. Lembro
que a gente conversava no AC com nosso diretor sobre as metas que a gente tem que
conseguir com as crianças, por exemplo as crianças de 5 anos tem que chegar silábica
alfabética, ela tem que saber lá juntar o B com O Bo, L com A LA, no tradicional mesmo,
mas eu não tenho ajuda em casa, o menino leva o “Para Casa” e não traz, eu peço uma
pesquisa de recorte e não faz aí fica difícil, a gente pode até mudar a questão do emocional,
de ensinar habilidades outras que não seja em relação a escrita e leitura, a vivência, ensinar
a higiene. Eu ensino aos meus meninos que a gente precisa ir no banheiro e as meninas se
enxugam e tem que lavar as mãos depois, a gente pode até conseguir isso, mas a questão
da leitura e da escrita se não houver ajuda em casa, a gente não vai conseguir muita coisa,
a gente sabe que tem umas crianças que se desenvolvem, mas outros precisam de ajuda e
esses outros vão ficar, necessitando disso e não vão achar. Então minha queixa de
educação é sobre isso, sobre a questão dos pais que tem se desviado muito das funções
deles e aí o sofrimento tá demais, essas crianças chegam na escola, não tem um incentivo,
aí chega lá no 4º ano o menino não quer mais estudar quando chega no 4º ano que é 5ª
série e aí chega no ginásio a gente sabe que é diferente é uma professora pra cada
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disciplina, a professora, algumas ainda tem esse olhar, mas outras não tem deu sua aula e
sai não vai tá tentando e os meninos vão se perdendo. Vejo meninas que foram minhas
alunas que estão grávidas (ênfase), 3, 4 ou 5 que aparecem aqui e foram pra o 6º ano que é
5ª série mas estão grávidas, uma já teve neném, menina de 15 anos, a gente vê a
perspectiva de vida da criança jogada assim, no balde, alguns a gente sabe que consegue,
a questão da resiliência, eu acho essa palavra linda e o significado é mais lindo ainda. Então
uns conseguem pegar aquilo que fizeram com eles, que maltrataram, a gente tem crianças
que foram abusadas pelo padrasto, eu tenho um caso de uma criança aí que a mãe disse
que a irmã, o irmão de uma aluna minha na verdade ele tem 5 anos, que o cachorro mordeu
os testículos da criança e a gente ficou horrorizada com essa história, mas a gente já soube
de outra história que não foi na verdade porque pegaram a criança e levaram no juizado de
menor e tem coisa de adulto envolvido e a minha aluna que é irmã dessa criança sofre na
sala de aula ela sente falta do irmão, ela fala que o irmão tá morando em outro lugar, com
outras pessoas, como é que aprende essa criança? Então a educação hoje se perdeu muito,
essa facilidade de dar todo material pra crianças lápis, borracha, livro, caderno, farda,
mochila, essa facilidade é, atrapalhou um pouco, porque acho que não foi bem
administrada. Mas eu repito que eu amo educação eu, acredito na educação, acho que é o
caminho mesmo pra melhorar de vida é a educação (risos por conta da forma que se
expressou, misto de revolta e crença).
Fulvia: Deixa eu te perguntar aqui assim, dentro do que você narrou da sua historia, você
disse que não tinha como escolher outra coisa, porque dentro da perspectiva do momento
que você viveu, no movimento da escolha da profissão, o que dava para ser feito naquele
momento com a possibilidade por conta da família da qual você estava era o magistério.
Então assim, nesse trajeto tudo bem que ai você não tinha, mas depois que você iniciou, em
algum momento, seja lá trás ou nesse percurso mesmo ouvindo o seu discurso apaixonado
falando da sua prática, como acredita que pode fazer essa diferença na vida dessas
crianças, em algum momento pensou em seguir outra coisa?
Morena: Não. Apesar de tantas dificuldades Fulvia, acho que essa coisa de querer ajudar o
meu aluno que estava ali comigo eu nunca pensei em ir pra outra área, trabalhar em
empresa, trabalhar em outra coisa que não fosse diretamente com aluno, eu já fui diretora
de uma escola lá no interior quando eu comecei minha carreira de professora, eu fui diretora
3 anos, mas não era minha área sabe, a gente lida também mas eu acho que eu faço muito
mais em contato com o meu aluno em sala de aula, então nunca tive desejo. É, a gente
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pensava, poxa poderia ganhar mais, porque hoje o salário é bom mas antes não era,
quando eu comecei eu ganhava um salário mínimo e ai eu pensava poxa eu quero ganhar
mais, a gente via as pessoas na Petrobras, Banco do Brasil mas já ouvi discursos dessas
pessoas que não são realizadas, que trabalham em empresas ótimas, que ganham bons
salários, bons plano de saúde e não são felizes e eu sou extremamente feliz e realizada.
Quero assim, quero ficar na educação por mais tempo, mas também não tive essa
oportunidade, eu poderia ter essa oportunidade por concurso, mas não de alguém consegui
pra mim, eu não tive essa oportunidade, mas também não tive a vontade, o desejo de sair,
nunca quis na verdade sair desse ramo.
Fulvia: Você é de qual interior?
Morena: Eu sou de Catu.
Fulvia: Catu. Foi lá mesmo que você comentou a trajetória da docência? Nas escolas de lá?
Morena: Foi, foi lá mesmo. Nas escolas de lá.
Fulvia: E depois de quanto tempo você sendo professora, você foi diretora?
Morena: Eu fui, depois de 8 anos ensinando em sala de aula, eu fui diretora por indicação, e
depois, por indicação isso, ai depois eu casei, vim morar aqui em Lauro de Freitas, passei
no curso da prefeitura de Salvador e comecei o trabalho aqui, mas nunca tive o desejo de
sair não, eu amo muito, amo muito o que eu faço.
Fulvia: Quais as maiores diferenças que você percebeu nesses 3 anos que você foi
diretoria, o que você identificou que lhe fez, tiveram algumas situações que você disse
assim, não, é a sala de aula mesmo que quero?
Morena: Uma coisa forte, olhe Fulvia assim, eu não sou única claro, existem professoras
muito boas, muito boas, melhores do que eu, professoras que amam os alunos, a gente vê,
mas muita coisa que eu vi também de comportamento de colegas que eu achava assim,
bom, se eu tivesse na minha sala aula já era mais uma professora pra fazer diferença, em
questão de descaso, em questão de tratamento com aluno, de não olhar lá atrás o histórico
de vida do aluno, de compreender porque o aluno, a gente sabe que tem aluno que não é
mole, a natureza conta, mas tem muitos alunos que tem um certo tipo de comportamento
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que tem alguma história triste atrás, ele não queria ser daquele jeito, mas o adulto que
deveria conduzir não conduziu, então ele é daquele jeito e ai quando vi algumas professoras
agindo assim, aí eu disse, bom, se eu tivesse aí eu ia fazer a diferença, essa coisa de tá
mesmo compreendendo o aluno, sabe aquele aluno que diz que ninguém suporta e modesta
a parte ele vem pra você e você consegue mudança de comportamento? Aí quando você vê
o aluno que foi seu aluno no ano passado e quando você vê hoje que o aluno está
completamente mudado por conta desse cuidado que o adulto não teve em sala de aula,
então é esse, é, é essa coisa foi forte pra mim, não, é na sala de aula que eu faço a
diferença, eu tenho na minha sala de aula tem uma menina chamada Carina, que ela vai até
mudar agora, 5 anos de idade, a menina não era mole o ano passado com a professora que
ela estudava, ia pra secretaria direto e aí eu não estou falando da colega, eu estou falando
do comportamento, da compreensão com o aluno, eu ficava pensando como uma criança de
5 anos vai tanto pra diretoria assim meu Deus do céu! E ai eu fui contemplada a trabalhar
com a Educação infantil este ano e ai essa menina veio ser minha aluna, que ela era do
Grupo 4 e passou pro 5, ela tinha 4 anos quando vivia na diretoria e ai, o nome dela é
Carina, ela era muito, muito levada mesmo, eu falava assim, poxa agora eu entendo o que a
professora fazia, a gente se coloca no lugar do outro e entende, mas cada um tem as suas
armas, suas estratégias. E ai eu comecei, eu reclamava, conversava com ela, eu deixava
ela em destaque por conta do comportamento dos outros que era melhor e ela tinha que
saber que ela tinha uma punição, sentada separada, sentar na cadeirinha para pensar no
que estava fazendo, não ter direito ao parque, e ai a mãe dessa menina foi presa porque foi
pega com precisão, balança de precisão, com cocaína e tal, apanhou, apanhou assim igual
a mala velha como dizem, na delegacia, e a essa menina sabia de tudo isso e a gente, e ai
eu comecei a conversar com Carina, a fazer carinho que ela não tinha, eu lembro quando a
gente fazia queixa a avó ela abria o olho assim(faz a expressão) e ficava separada da avó
porque pensando que a avó já ia bater, ai eu parei de fazer queixa e ai eu comecei a ter
contato mais, conversar, falar que amava, que ela era linda, elogiar, essa menina melhorou,
estava com o comportamento terrível aí ela melhorou. Quando foi, tem duas, uma semana
ela faltou uns dias, que ela não é de faltar e a avó veio avisar que ela tinha saído com o pai,
ela e o irmãozinho dela Gustavo e quando chegou, no dia dos pais, quando chegou na porta
apareceu um carro e levou o pai dela, botou no carro e levou, e mataram o pai dessa
criança, ai a gente fica imaginando, meu Deus essa criança se não tiver amor, já não tem da
família, não tem amor de avó, não tem amor de mãe, o pai já morreu, olha a cabeça dessa
criança, isso sem falar que eu posso trabalhar pra futuramente não me assaltar na rua e não
me matar, porque a gente trabalha no meio dessas crianças pra isso, mas ai eu fico assim,
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meu Deus é esse amor Fulvia, que tenho, de ver a situação dessas crianças, porque eu tive
uma infância difícil, mas graças a Deus eu tive minha mãe que fez a diferença, e uma mãe
ou um pai faz uma diferença enorme (ênfase) e quem não tem nada, quem é ao leu no
mundo? Então eu procuro fazer a diferença com meus alunos, a gente não tem resultados
ótimos, 100 %, mas boa parte a gente consegue, as vezes as meninas falam “é Morena
você sonha demais”, não é sonhar gente é acreditar, é querer fazer a diferença, se não der
paciência mas eu tentei, mas não é você vê uma coisa, ver um resultado ruim e dizer eu não
fiz nada pra aquilo melhorar, eu durmo tranquila tenho que melhorar em algumas coisas
tenho, tenho que me aperfeiçoar tornar as minhas aula mais, mais atrativas pra eles que eu
tenho pouco isso porque trago muito tradicional de mim, que eu fui educada assim, eu fui
ensinada desse jeito, então uma coisa enraizada pra gente, e ai quando a gente vê o
construtivismo se perdendo também em tudo, a gente fica com medo. Então eu preciso me
profissionalizar nesse sentido de me reciclar sempre, de melhorar, mas eu acho que na
parte de ser humano mesmo eu não deixo a desejar, deixo a desejar nessa parte aí que
preciso melhorar um bocado mas, mas a minha área mesmo é tá em contato mesmo com
meus alunos porque eu acho que a gente forma cidadão mesmo, não é só pra formar pra
atender a lei, é formar pra lidar com a vida, com o outro, a questão do respeito, de você
passar e ver alguém que você ensinou, tem que respeitar a fila, tem que respeitar, e você vê
lá um aluno, não tem preço isso, não tem preço, um que foi seu aluno respeitando a fila, foi
seu aluno e tá ajudando um idoso, porque ele aprendeu a questão da solidariedade na
escola na sala de aula, então isso não tem preço as vezes ele pode até não concluir o seu
2º grau e não chegar a faculdade mas ele é um ser humano, assim, louvável, então isso pra
mim é muito bom.
Fulvia: Me diga mais uma coisa, quando você fez o magistério e depois foi se deparar não
só no estagio, porque o estágio você ainda tem um acompanhamento, tem uma regente,
mas quando você foi direto pra sala de aula como professora depois que terminou o
magistério quantos anos você tinha mais ou menos? Morena: 18. Fulvia: Então, aquilo que
você teve na formação do magistério deu conta de você assumir a sala de aula?
Morena: Não. Me ajudou muito porque na época que eu tinha as aulas da recreação que a
gente aprendia um monte de coisas, isso eu levei pra sala de aula. O que faltou trabalhar no
magistério foi a questão do relacionamento com o aluno, porque a gente aprendia muito
como ensinar, mas não como vê o aluno, a necessidade do aluno, de lidar com as birras e
mau criações, porque a gente não podia nada como estagiaria e você como dona, dona
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entre aspas, da sua sala de aula eram crianças que você tinha que ter o domínio sobre eles
e isso eu não aprendi. Então eu, eu aprendi isso em casa, eu sempre tive facilidade de lidar,
de contornar algumas situações, mas eu via colegas minhas desesperadas, que choravam,
algumas desistiram de ensinar. Já no emprego, há isso não dá pra mim, não tem nada haver
comigo, e outras que não tinham paciência mesmo com as crianças, sacudia a criança, eu
sabia que não podia isso, não me ensinaram, mas eu sabia que não podia, então eu não
tive, mas a questão do calejamento, do calejamento, e a vontade, e a necessidade do
emprego porque eu precisava do meu salário no final do mês, eu fui por amor mas fui por
necessidade também, porque se não fosse a necessidade as dificuldades não me deixariam
ficar ali, eu pensava no final do mês vou ter meu salário, vou pagar as contas, vou ter que
ajudar em casa, ajuda em casa, então eu fui criando subsídios pra eu sobreviver em sala de
aula, eu sempre tive diretoras muito boas, que me apoiavam sabe, na dificuldade de algum
aluno ou outro, mas graças a Deus a minha carreira assim eu nunca tive... Quando eu vim
aqui pra Salvador um espaço mais amplo, então as coisas são mais gritantes, de crianças
que não obedecem, que enfrentam você, mas eu sobrevivi (risos).
Fulvia: As experiências de lá ajudaram você! Morena: Ajudaram muito, porque a gente vai
calejando, calejando... A gente sabe que tem criança que dá pra você ir pela conversa e
pelo amor, mas tem outras que não dão você tem que mostrar seu lado enérgico porque
está acostumado com autoridade, infelizmente, algumas experiências eu fui bem sucedidas
e outras eu fui frustrada (risos).
Fulvia: E na graduação? Quando você fala, você conta bastante desse tempo no magistério
não é? Mas sua graduação, quando você fez, você fez quando já estava em exercício?
Morena Não. Eu comecei a ensinar lá em Catu no magistério mesmo aí, com as colegas
fazendo faculdade, eu dizia poxa também tenho que fazer faculdade, ai me matriculei numa
igreja batista aqui em salvador que tinha pedagogia, mas era pedagogia voltada para o
cristianismo, mas dava muita coisa também fora da educação, de disciplinas que ajudavam,
então eu comecei a fazer. Depois, lembro que não era reconhecida ainda a faculdade, eu
lembro que na época abriu o concurso pra Salvador que era o último ano pra quem tinha
magistério, que não iam abrir mais, e eu fiz esse concurso e muita coisa que eu aprendi
nessa faculdade me ajudou a entrar no concurso então eu ainda ingressei só com o
magistério aqui e comecei a trabalhar. Depois veio aquela lei que até 2000, não sei quanto o
ano, que teria que ter a graduação em pedagogia e ai foi criado um curso normal superior
em séries iniciais, a gente fez a seleção e eu fui contemplada na faculdade Jorge Amado, a
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prefeitura bancava pra gente, foi uma benção porque eu trabalhava 40 horas e eles
deixaram a gente só trabalhando 20 horas, pagava 40 mas só trabalhava 20, e estudava a
noite, então foi uma benção assim na minha vida, normal superior em series iniciais, e
ajudou também, eu aprendi muita coisa de psicologia, nossa como ajudou esse curso, essa
coisa que estou falando hoje, antes era de instinto, de olhar a criança de outro lado, mas
muita coisa foi do aprendizado da instituição, da graduação e ai conclui e ai veio a pós, a
pós-graduação, outra dificuldade, mas aí eu tinha que bancar, fechei os olhos e tive que
pagar mesmo e fiz a pós-graduação em psicopedagogia que também foi outra maravilha,
apesar de ser muito sucinta as coisas, muito corrido que é dia de sábado o dia todo, mas
muita coisa eu aprendi, essa questão dos transtornos mesmo que gente precisa ver, porque
dão uma classe pra gente dizendo que é classe regular, e ali você sem ser médica, sem ter
muitos conhecimentos, de estudo mesmo, tem que detectar que algum aluno seu tem
transtorno, transtornos diversos, ele tem dislexia e ai você começa a ver, e a pós graduação
me ajudou muito nesse sentido, é por isso que eu acho que as capacitações, as reciclagens
e tal, deveriam ser voltados para isso pra poder a gente saber lidar com essas crianças, o
pai e a mãe não ligam, não levam no médico e a gente consegue detectar isso na escola,
detecta e agora o que eu vou fazer? Que nem o caso da inclusão que põe um aluno
especial na nossa sala, sim, mas ai eu vou fazer o que, é pra tratar normal igual aos outros,
mas aquela criança, eu não vou fazer diferença, mas ele precisa de cuidado especial, ele
precisa de material especial, ele precisa de uma sala especial todo um jeito diferente para
que aquele menino avance, mas eles jogam pra gente e o professor se tiver amor é que ele
vai se virar pra poder aprender maneiras de poder fazer com que aquela criança cresça,
então a minha formação foi boa, eu gostei muito, mas eu acho que os órgãos, voltados para
educação deveria estar também interessado nisso, de formar o professor pra essa questão
da inclusão, de saber lidar com a criança e não jogar, porque os pais, pra eles foi bom
coitados a criança vivia em casa escondida, agora pode estar numa escola municipal e ele
pode também cuidar da vida dele em casa enquanto a criança recebe educação, foi bom.
Para os órgãos também é bom porque isso é dinheiro, e pra gente professor, a gente fica
cansado porque joga na sala e a gente que se vire, não tem ninguém pra lhe ajudar. Eu
tenho essa queixa assim, de que eu poderia fazer mais por essas crianças e as vezes Fulvia
isso mexe no emocional, eu que quero dar uma aula, eu tenho uma criança, Ana Alice, que
ela tem 5 anos e ela tem distúrbios sérios, e a criança, ela roda a sala o tempo todo, eu
tenho que estar reclamando, e eu disse Morena você não pode ta reclamando com essa
criança como você reclama com outro, mas eu não fui treinada pra isso, na hora que vai
falar ali é a minha, o que eu tenho que fazer é colocar os meninos pra aprender e se ele
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está incomodando eu tenho que dar um jeito de frear pra que os outros aprendam e ai eu
estou causando algumas dificuldades nessa criança, e ai quando eu deixo ela lá no cantinho
quieta isso não é inclusão é exclusão, ou quando dou assistência demais aquele os outros
ficam excluídos, então é uma coisa que eles criam mas na verdade, a gente sabe, que a
intenção não é das melhores, é só pra ter o aluno ali pra constar, o que a gente vê fica muito
a desejar.
Fulvia: Nesse seu percurso da graduação Morena, era tranquilo para você nas disciplinas,
os professores davam esse espaço para você fazer essa ponte da teoria com a prática, eles
puxavam essa ponte facilmente, dava voz aqueles estudantes que já tinham essa
experiência fazer, trazer seus exemplos, fazer essa relação com o que eles estavam dando
teoricamente com o que vocês vivenciavam?
Morena: Não. Esse espaço direcionado não, surgia porque a minha turma era turma de
professores da prefeitura, professores que estavam em sala de aula, surgia esse espaço, a
gente dava os depoimentos, colocava pra fora as angústias, alguém dava dicas de como
melhorar aquilo, mas não uma coisa direcionada. No meio do texto surgia isso, mas a gente
sentia falta disso, porque como eles precisavam passar pra gente muitas informações,
muitas apostilas, muitos livros, muitos textos e muitas xerox e a gente tinha que ler aquilo e
apresentar na maioria das vezes, então não tinha esse tempo de levar o problema pra gente
estudar o problema e achar uma solução, a gente se virava lá com as colegas mesmo que
dava os testemunhos e não uma coisa direcionada mesmo, que seria interessante mesmo.
Fulvia: Vocês tiveram enquanto professoras que estavam em formação na faculdade,
tiveram um movimento assim de serem compreendidas nas suas histórias, nos seus
contextos, como a agente está fazendo aqui, de contar, refletir sobre a vida de vocês e isso
era acolhido no processo da faculdade, no processo de formação de vocês?
Morena: Não, não. Não tivemos isso não. A gente na escola durante as reuniões a gente
até falou, ultimamente tem sido só angústias porque a gente vê quanto o professor tá
doente, tá com problema de garganta, com problema de depressão por conta disso, da
situação da sala de aula, por conta do comportamento dos alunos, do descaso dos pais
então a gente tem colocado muitas angustias pra fora nas reuniões que acontece dia de
sexta-feira, mas não colocado de maneira pra que haja uma solução, em termo de desabafo
mesmo e ai às vezes quando a gente vê, eu graças a Deus não cheguei nessa fase ainda
de depressão, nem ei de chegar, e ai quando a gente vê tantos colegas, com problemas a
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gente fica até constrangido de colocar porque tem aquela coisa de, ah fulano quer ser o
melhor falando isso, mas também passa por isso, então eu ouço, geralmente ouço, ai
quando eu não aguento eu tomo partido do aluno, porque a gente, querendo ou não, a gente
está na sala de aula numa posição de melhor, digamos, mais vantagem do que o aluno, mas
eu não preciso colocar para meu aluno de que quem manda na sala sou eu, o professor sou
eu, eu estou ali, eu já ouvi frases assim de profissionais, “ah minha filha no final do mês o
meu está no banco”, então muita coisa também a gente, sabe o que deveria acontecer
também, o movimento dos alunos pra falar sobre o comportamento dos professores na sala,
dos professores o que tem entristecidos eles, que tem deixado eles sem vontade de estudar,
a gente vê esse lado também porque a gente só vê o lado da gente, mas voltando a sua
pergunta, não, a gente não fez esse movimento de ter esse desabafo, de colocar não.
Fulvia: Certo. Mais alguma coisa que você queria acrescentar?
Morena: Não. (risos) Mas se eu não fui clara em alguma coisa pode perguntar, porque às
vezes minhas emoções (risos).
Fulvia: Nessa trajetória, tem alguma coisa que você queira acrescentar (descontração).
Morena: Uma coisa boa, eu estou amando isso aqui, essa, eu também achei que o último
encontro foi ótimo, essa coisa de escrever, escrever eu, foi rapidinho, eu vi escrevi uma
folha inteira e mais uma metade da outra, nossa como é bom a gente voltar as origens da
gente focada em algum tema tipo a minha afirmação, ai eu fico lembrando agora mesmo, de
lembrar de minha mãe como me ajudou a amar e ver o que meus alunos não tem, aí hoje
aqui falando sobre isso eu estou aqui matutando que eu preciso melhorar a minha sala, a
questão das minhas aulas que eu preciso melhorar pra se tornar mais alegre, mais lúdica,
mais prazerosa para meus alunos. Eu não posso deixar meus alunos sentados a manhã
toda na sala porque eu tenho metas a cumprir, eu não posso empurrar letras e letras e
letras, o menino precisa brincar ainda que, voltando a essa coisa da brincadeira, tinha um
parquinho aqui, a gente vê Fulvia como as dificuldades vem, nossa como é tudo mais difícil
pra essas crianças carentes! Ai vem os meninos, voltam a brincar no parquinho, eles não
sabem o que é fila não, é um empurrando o outro porque saiu ligeiro e tem que subir ligeiro
e aí a gente grita, a gente fala não vou brincar mais não, que nada, como é que pode, eu
não vou ficar me acabando! Ai eu falo, mas não, você precisa ajudar nesse sentido porque
eles vão precisar respeitar lá fora a fila, eles não vão poder passar na frente de ninguém, se
o pai e mãe não fazem não tem jeito eu vou ter que fazer e eu sou uma das que dizem
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assim, não a gente tem que falar com pai e mãe porque o que é deles é deles, o que é da
gente é da gente, mas já se misturou tanto, já deixou de fazer tanto que não tem jeito, aí a
questão de empurrar o colega, brincando no parquinho uma menina de 5 anos, tirou o
sapato, veja como é difícil Fulvia, a pessoa tem que ter amor mesmo e ai tiraram o sapato,
ai Talita pegou, eu estou olhando lá Talita, olhando eles brincarem, ela pegou um pé de
sapato, um pé, e jogou em outro lugar, eu falei assim porque Talita fez aquilo, era o sapato
dela? Mas Talita estava de bota na sala de aula, o sapato da coleguinha que ela não gosta
muito ela pegou e jogou longe e eu falei, meu Deus eu tenho que trabalhar isso nessa
criança porque ela vai magoar o outro, vai causar problema no outro, 5 anos Fulvia! (ênfase
e expressão de surpresa) eu falei meu Deus quer dizer, tudo aquilo que a gente aprende na
faculdade, me ajuda muito, mas a gente precisa ter uma formação nesse sentido de lidar
com o outro enquanto ser humano e comportamento, que a gente aprende tantas coisas,
teóricos, e a gente vai pra sala de aula e a realidade é completamente diferente, a gente tem
que formar os seres humanos mesmo, ai quando a gente tem filhos, eu tenho 2 filhos um de
8 e outro de 7 que está fazendo anos hoje, Rafael, e eu digo pros meus alunos, o mal que a
pró quer pros filhos dela quer pra vocês, porque é o mesmo bem Fulvia, porque eu não
quero meus filhos enveredando pelas drogas, pela prostituição, homossexualismo e ai a
gente vê essas crianças destinadas, predestinadas a isso, não, a gente precisa mudar. E ai
os órgãos gente, tem que fazer essa diferença tem que estar dando capacitação pra o ser
humano saber lidar com isso, para o professor não se deprimir, porque o professor tem
conta pra pagar, ai chega encontra um monte de menino sem educação na sala de aula, pra
você começar a ensinar as letras você tem que falar pra ele que ele tem que falar baixo,
levantar o dedo pra falar, que ele não pode levantar da cadeira na hora da explicação, ai
você tem que fazer, é a queixa de todos nós, você tem que dar educação doméstica pra
depois você começar com letramento, imagine um negocio desse! É difícil e a gente não
está preparado pra isso, ai a educação vai pra onde? Eu vou queixar as minhas colegas
quando disser bom, vou fazer o que eu posso, o que eu não posso não vou fazer? É a razão
de cada um porque se o outro não quer fazer esse oficio alguém vai fazer por ele e uma
hora esse que vai fazer dobrado vai cansar e a educação está indo pelo ralo, e ai a gente
tem essas pessoas aí que vende o voto por conta de um saco de cimento, uma cesta
básica, e é isso mesmo que alguns deles querem, alguns não, mas muitos deles querem,
tem que ter a preocupação de formar o professor pra gente aprender a lidar com essas
crianças, senão não vai ter muita saída, ai chega o IDEB (ar irônico), com aquela nota lá e
todo mundo correndo atrás, eu fiquei arrasada porque a gente sabe que não é verdade,
quando deu as notas, ainda bem que é confidencial isso aqui, (risos) sexta-feira que deu o
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resultado eu falei, eu falei eu não acredito numa coisa dessa não, a gente sabe que aquilo
ali não é verdade gente, e ai vai a bola de neve, vai a bola de neve.
Fulvia: Mas essa, com relação a essa colocação de confidencial, essa daí não é só uma
colocação sua não, é de todos nós que sabemos que, o Brasil deixou de se preocupar com
uma política nacional de formação, para se preocupar com uma política nacional de
avaliação. Morena: Verdade. Fulvia: A quem interessa esses números do IDEB? Ao invés
de estar se preocupando com a qualidade da formação, está se preocupando em avaliar, ai
as que tiram notas altas é porque o processo todo é bom ou é por que se pára toda uma
escola pra estudar e pra preparar os meninos para fazer a ‘bendita prova’? Aí tem uma série
de elementos que aparecem nessa discussão. Na verdade eu só vou voltar um pouquinho,
você falou assim, que já consegue mesmo com esse movimento que a gente viveu
conturbado, que não teve tempo pra fazer e tal, você já consegue perceber alguma
diferença na sua prática na sala de aula, mesmo corrido desse jeito, você já conseguiu
repensar sua prática foi?
Morena: Sim. Esse último encontro que eu te falei, a questão de você escrever a historia,
com certeza na sala de aula eu já comecei a conversar com meus alunos pra eles contarem
as cosias que eles viveram, que é que mais marcou, o que ele gostou, o que tem vontade de
repetir com certeza. Muito bom, muito bom mesmo! E a gente começa a acreditar que tem
jeito ainda, eu gostei muito apesar dos contratempos ocorridos, que poderia ter sido muito
melhor, mas eu acredito que a partir daqui a gente mesmo está voltando pra isso, tá
procurando fazer o melhor cada vez mais com certeza.
Fulvia: Que bom. Muito obrigada pela entrevista.
Morena: Foi um prazer.
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2. Entrevista Narrativa com a Professora Maria
Fulvia: Vamos começar a entrevista com a professora Maria. A palavra é sua.
Maria: Bom, como eu coloquei no início do relato escrito eu... Eu fui filha adotiva, de um
casal já de pessoas idosas e que me... Cuja mãe era professora aposentada, já era uma
senhora, já tinha 70 anos quando me tomou para criar, e o contato com o conhecimento,
com os livros pra mim foi tudo muito fácil, assim, era muito natural, com ela era uma
professora, tinha muitos livros em casa. Eu fui alfabetizada muito cedo, ela era católica,
rezava Santo Antônio e eu com 4 anos ficava lá na frente com aqueles ritos, aquelas
orações, ladainha e eu o pessoal pensava que eu estava decorando, e eu estava lendo o
responsório, então para mim foi muito fácil assim, ter o contato com o conhecimento. E eu
tinha assim, eu tinha muito prazer em ler, em ter esse contato mesmo, porque eu sempre
ganhava mais livro do que brinquedos, muito embora eu tivesse brinquedos que eu gostaria
de ter, mas assim, tinha muito mais prazer em ler porque tinha a coleção de Monteiro
Lobato, acho que nem tem mais assim, porque como hoje tudo é online, ninguém tem mais
assim essas coleções nas estantes: mundo da criança, aquelas fábulas Le Fontaine,
aqueles clássicos das histórias infantis, então eu tinha muito contato com livro, eu comecei
assim, a minha infância tinha muito contato com livro. Fui para escola muito cedo, já fui para
escola sabendo ler, eu me lembro assim, não lembro de ter sido alfabetizada, eu me lembro
que quando cheguei na alfabetização que era pré-primário que chamava naquela época, eu
já sabia me comunicar com as palavras, não me lembro se era assim aquela leitura, mas eu
lembro que já tinha contato. Eu tive uma professora muito boa, uma mãezona, botava no
colo, no colo entenda, que era uma segunda mãe, que brincava muito com a gente, era uma
sala que parecia uma casa de boneca, tinha tudo, enchia os nossos olhos, acho que eram
crianças muito pequenas ainda, tinha que ter essa reprodução da casa para se sentir muito
amparada, e comecei a minha trajetória. Depois do pré-primário a única que me marcou foi
outra professora cujo nome relatei, do 4º ano, que era uma professora completamente
diferente dessa, era muito fechada, muito sisuda, muito hostil com a gente, assim, só queria,
o trabalho dela era só dar aula, chegar: bom dia, porque também não podia deixar de dar
bom dia, eu acho que se pudesse acho que nem bom dia ela dava e assim se a gente
perguntasse alguma coisa, professora, seu vestido, às vezes, prendeu na cadeira,
“Professora, seu vestido tem um fiapo aqui” era, sabe, uma grosseria (ênfase), eu mesmo
assim, como era toda na minha, tinha muito medo de tomar carão então, eu não falava
nada, podia ser o que fosse, e foi com essa professora que me criou uma rejeição por
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matemática, porque se ela já era uma professora grosseira, hostil nas outras matérias em
matemática que as crianças tinham mais dificuldades ela era ainda mais grosseira sabe, e ai
chamava os meninos de burro, cabeçudo, que não prestava atenção, que não tinha
interesse e na maior parte não era assim, não era isso, entendeu, era realmente dificuldade
porque eram conteúdos mais complexos, e cada um, cada pessoa tem aquela habilidade já
nata, uns tem mais facilidade como eu que adorava português como até hoje ainda gosto, e
eu fiz pedagogia porque eu achava que não ia passar no vestibular se eu botasse letras, ai
botei pedagogia e passei em pegadogia (risos), eu digo “oh meu Deus devia ter colocado
letras”, porque o número de pontos era bem menos e fiz mais pontos e passei em
pedagogia primeira opção, porque eu queria fazer é letras, mas Deus sabe o que faz, e ai
ela me marcou muito, e um pouco também nesse momento, nesse mesmo ano, no início do
ano meu avô tinha falecido e como eu fui criada por ele, então, eu tinha muito afeto assim,
foi uma coisa assim, para mim eu estava muito sensível, então tudo contribuiu, talvez se não
tivesse sido essa forma dela se colocar, a sensibilidade talvez tivesse sido menor, tivesse
sido amenizada, mas, Deus sabe o que faz (diminui um pouco a voz), tinha que passar por
isso para me fortalecer. Terminei o curso do ginásio que naquela época não era ensino
fundamental II, chamava ginásio até 8ª série, a dificuldade que eu tive depois foram básicas,
em matemática também dificuldades básicas, quando eu apresentava assim alguma
dificuldade maior minha avó, era assim, mãe e eu chamava avó porque como ela era bem
idosinha, era voinha, mainha, e ai misturava tudo, ela se preocupava muito em me botar
numa banca, porque ela não tinha mais energia sabe, como ensinar, e como era professora
primária os conteúdos às vezes eram mais complexos, e ai eu sempre ia para uma banca,
nunca perdi de ano, nunca fiz recuperação sabe, sempre fui assim, não era CDF, não era a
primeira da sala, mas também sempre ficava um pouco acima da média, não era aquela
aluna que passava arrastada. E ai eu terminei o ginásio, foi aí que chegou o momento de
decidir, sair da 8ª série, ir para o curso, como era que chamava, básico, e eu já não peguei
cientifico, antes era cientifico depois o básico, primeiro o básico, e ai o 2º ano já era
especializado no que você quisesse fazer, era administração, laboratório ou magistério. A
escolha de fazer magistério já era nata em mim porque desde criança brincava com as
bonecas de dar aula, porque eu era muito sozinha, além de mim, antes de mim, minha mãe
também tomou uma jovem para criar, que quando ela me tomou essa jovem já tinha 16
anos, então eu não tinha contato com criança, só na escola, então em casa eu brincava de
dar aula com as bonecas, então para mim, e ela dizia como eu antes relatei, filha minha não
nasceu para ficar atrás de balcão e nem ficar se expondo como uma mulher qualquer, ou
seja, trabalhar assim no público sabe, assim para ficar em muita exposição, filha dela tinha
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que ser professora e isso não me causou nenhum mal estar sabe, eu cresci ouvindo isso, já
sabendo que quando chegasse a hora eu ia ser professora, eu achava natural porque minha
irmã que não é de sangue, era já era professora, era professora primária, depois fez
faculdade de música, hoje ela tá aposentada que ela já tem 62 anos e tudo para mim era
muito natural, ainda mais assim, para mim, eu me valorizava quando eu pensava nisso,
“poxa uma pessoa que não é minha mãe e disse que a filha dela não vai ficar atrás de
balcão”, quer dizer para mim, a minha auto estima ficava alimentada entendeu, eu me sentia
bem em saber que eu tinha que ser professora porque era a profissão que minha mãe, que
não era minha mãe escolheu para mim por amor, por querer o melhor para mim. Fiz o curso
de magistério e não tive dificuldade não, engraçado, quando Morena relatou que ela tinha
dificuldade porque as colegas faziam tudo bonitinho e ela fazia aquelas coisas, tudo assim,
que tomou emprestado, porque tinha aquela matéria chamada recursos áudio visuais, que
tinha aquele sacolão, aquele flanelógrafo enorme, não sei se você já viu em algum museu
(risos), aí tinha o cartaz de prega que era o quadro valor de lugar, o flanelógrafo, tinha
aquele material todo que a gente usava para contar história, caixa de contagem para
trabalhar com material concreto, assim, eu não tinha habilidade, algumas coisas eu tentava
fazer, não ficava a contento, outras minha mãe pagava, tipo a caixa de contagem minha
mandou o marceneiro fazer, tudo bonitinho sabe. Eu me formei, só que na primeira escola
que eu fui trabalhar eu sentia a dificuldade nisso, porque tinha algum perfeccionismo, que
hoje eu trabalho muito isso, nesses trinta e tantos anos de lá para cá eu não quero mais ter
esse termo de perfeccionista, porque eu descobri que perfeccionismo não é qualidade, é
defeito, o perfeccionismo está ligado ao orgulho, a auto afirmação, e ai eu batalhei, batalhei
muito, não eu errava, botava régua, não, tem que sair bonitinho porque eu tenho capacidade
de melhorar, porque que está torto, corta assim, tanto que hoje eu tenho uma coordenação
motora, todo mundo “Maria corte aquilo”, poxa vocês não sabem fazer nada, “não Maria, é
porque sua coordenação motora é boa”. Então quando Morena falou, me lembrou isso, que
eu batalhei muito em mim o capricho sabe, de fazer uma coisa bonitinha, uma coisa
arrumadinha porque eu não fazia, eu não tinha essa habilidade porque no curso do
pedagógico, do magistério eles mandavam a gente fazer mas não tinha aquela prática
entendeu.
Agora deixa eu começar falando da minha experiência profissional primeiro. Eu estudei
numa escola do magistério do 2º grau, que era pública lá na cidade baixa Colégio Estadual
Costa e Silva, largo da madragoa, e lá nesta escola já tinha assim, não era um hábito, era
um costume assim é, as melhores alunas do curso de magistério assim, as cinco por
pontuação, quando se formavam, esses nomes eram indicados para melhor escola da
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cidade baixa que era a Escola Mundo Infantil e eu estava entre esses 5 nomes, e eu fui
fazer um teste, tinha que fazer um teste, fazer uma prova sabe, e fui selecionada, acho que
eram duas vagas, três vagas não me lembro, que era para trabalhar nessa escola, só que
era o seguinte, nessa época, nesse ano, minha vó, minha mãe, ela tinha tido um derrame,
ela estava em cima de uma cama e minha irmã, essa que minha mãe tomou para criar
estava com uma filha que nasceu com hidrocefalia, então estavam as duas no Hospital
Português estavam no Hospital Português tanto a do neném que nasceu com hidrocefalia,
como minha avó internada, minha mãe internada, e a gente fazia um rodízio, eu já tinha
terminado, ela era professora, então, o horário que ela não tinha aula ela ficava no hospital,
a gente fazia um rodízio, eu só podia trabalhar não lembro qual era o turno, e a vaga que
tinha para eu ocupar não era compatível, então eu terminei nem indo trabalhar nessa escola
por motivo de incompatibilidade de horário, do tempo, só que foi o seguinte, um certo dia
depois de 20 dias depois desse acontecimento um mês depois que eu recusei, conversei
com a diretora, ela disse assim “poxa você está jogando fora uma oportunidade que muitos
querem”, ai eu disse infelizmente não é por vontade, não por capricho, é por necessidade. Ai
uns 20 dias mais ou menos eu estou em casa, um final de semana, que eu morava na casa
da minha irmã, porque minha avó ficou doente ai eu tive que morar lá, saí da minha casa
que morava com minha mãe e fui morar na casa da minha irmã casada para tomar conta da
minha avó melhor e por causa da minha sobrinha. Aí ela, “Maria tem alguém procurado você
lá fora”! A mim? “É, uma senhora”. Um carro parou, uma senhora bem vestida sabe, uma
coroa devia ter seus 58, 56 anos. “Maria, sou eu”, eu não conheci, “eu posso falar com
você”? Porque lá no meio da rua ela não ia dizer do que se tratava. Eu disse, pois não, pode
entrar. Aí mandei ela entrar, “eu sou Beatriz Carvalho, eu sou diretora da escola, do Ginásio
Nossa Senhora das Graças”, uma escola particular que tinha até o ginásio, lá na cidade
baixa também, “eu estou precisando de uma professora para ocupar uma vaga na minha
escola” e, eram duas professoras, ela disse o nome da diretora do Mundo Infantil, que eu
tinha feito teste, que era amiga dela,

“me indicou você porque você fez um teste lá,

ela gostou muito de você e como você não pode trabalhar lá, e como eu estou procurando
ela me indicou seu nome você está disposta a trabalhar na minha escola”? Ai eu disse, ai
meu Deus, a senhora sabe que eu conversei com ela que eu não posso, “não o turno não é
esse”, o turno que ela queria era o turno que eu podia, ai foi a minha primeira experiência.
Fui, não teve teste não teve nada, já fui levando a carteira de trabalho sabe, tive que tirar a
carteira de saúde que naquele tempo exigiam os tramites legais para trabalhar. Fui,
conversei com a coordenadora da escola, arrumamos tudo, era assim nessa escola, eram
duas professoras por turma desde o 1º ano, uma ensinava português e ciências, ou era
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português, história e geografia, e a outra ensinava matemática e ciências. Eu era para ficar
com português, história e geografia, (dúvida) só sei que era assim... Então, eu era para
ensinar 3ª e 4ª série, as duas series final do Ensino Fundamental do primário, até assim, a
primeira unidade mais ou menos, antes do São João para mim foi tranquilo, me adaptar e
tal, só que no segundo, já no final da segunda unidade, eu comecei a sentir um desgaste
muito grande porque era assim, a 3ª série eram crianças que estavam com a idade correta
para série, não tinha é, distorção, mas o 4º ano, 4ª série tinham meninos maiores do que eu,
eu tinha 16 anos nessa época, e tinha meninos que tinham 17, às vezes tinha um com 15,
mas eram maiores do que eu, eles eram enormes, uma indisciplina sabe, então para mim foi
muito desgastante, e eu assim, para levar até o final do ano com conteúdo, menino de 4º
ano mesmo sendo português que eu adorava e como até hoje eu amo a língua portuguesa,
mas foi um desgaste tão grande, tão grande (ênfase) e eu com a vida particular assim,
cuidando da minha avô doente, minha sobrinha também, ajudava uma ajudava outra, foi
horrível, foi um ano terrível para mim, quando chegou o final do ano eu chamei a D. Beatriz
agradeci a oportunidade, mas não tinha como ficar com aquela turma porque o desgaste foi
muito grande para mim, eu não ia correr o risco de ficar de novo por uma experiência que
para mim não foi agradável entendeu, não a parte pedagógica mas o desgaste com meninos
maiores do que eu, adolescente, que eu não tinha prática, não tinha experiência, ai ela virou
para mim e disse assim, “eu já tinha percebido realmente que você estava com dificuldade
com essa turma de 4ª série, mas como não chegou atrapalhar”, ela percebeu que tinha
dificuldade mas não interviu entendeu, deixou, e realmente eu dei conta até o final do ano,
“só que eu não queria perder você como professora. Você tem experiência com menino
pequeno, com criança pequena”? Eu disse não, a senhora sabe que a primeira experiência
é essa, eu nunca trabalhei com criança, a primeira vez é essa, só no estágio, “porque tem
uma professora que o marido foi contratado por uma grande empresa em outro estado e ela
vai ter que acompanhar o marido, vai ter que se mudar para esse lugar lá e ano que vem vai
ter essa vaga no jardim II”, quando falou jardim II sabe, subiu assim um negócio bom, eu
disse assim e a senhora vai me dar essa oportunidade sem experiência? Ela disse: “sem
experiência não, você vai ter que correr atrás, você vai ter que fazer um curso”, que naquela
época era uma escola de puericultura, eu não sei nem se ainda existe essa escola de
puericultura, é ali no Campo Grande, tem o largo do Campo Grande um prédio antigo que
fica na esquina da Vitoria, tem muita campanha de vacinação ali, “os professores que
trabalham aqui na pré-escola todos tem certificação pela escola de puericultura, então você
vai ter que ir, vai ter que fazer o curso”, era na época das férias esse curso, “pegar o
certificado e correr atrás”, eu digo não, por mim tudo bem, ai fui, me inscrevi no período das
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férias, fiz esse curso muito bom por sinal trabalhou arte, trabalhou música, foi assim
maravilhoso, muito bom mesmo, e ai fui trabalhar no pré-escolar, fiquei nessa escola dois
anos, ai foi quando eu me casei e tive uma gravidez complicada, tive um abordo retido e tive
que sair da escola por problema de saúde mesmo, mas foi muito boa a experiência porque
para mim, assim, foi um bálsamo o trabalho com as crianças de 5 anos sabe, com todo
aquela bagagem que eu tinha trazido, com muita música, com muito lúdico sabe, é outra
coisa, assim boliu comigo, tanto que depois eu fiquei muito tempo ainda no pré-escolar,
bastante, minha experiência a maior parte foi no pré-escolar. Perdi o bebê, fiquei em casa
porque eu fiquei com medo de engravidar trabalhando, sabe como é mulher que casa e quer
ter logo o filho, e ai a primeira experiência traumática, ai dizia assim, poxa se eu tiver
trabalhando, eu fazia a relação, como era muito nova tinha18 anos a primeira gravidez, não
tinha nem 18 anos ainda, eu casei com 17 depois engravidei logo, eu dizia assim, se eu tiver
trabalhando eu vou, eu posso perder de novo por causa do esforço, aí engravidei de Diogo,
o primeiro filho, e não trabalhei, fiquei em casa, depois que ele nasceu também eu saí da
cidade baixa que eu morava e fui morar no Cabula. Quando ele tinha dois anos, dois anos e
meio, porque ele fez dois anos em outubro, em março eu disse vou botar você na escola,
mãe professora que quer que o filho vá para a escola cedo desde aquela época, agora fiz a
mesma coisa com a neta, a menina tem um ano e dez meses e ano que vem já vai para
escola! Aí fui à escola do Cabula, Escola Parque, Parque da criança, hoje ela se chama
Escola Parque, tem até faculdade, não sei se você já ouviu falar, eu vou matricular você lá
Diogo, fui para matricular, quando eu chego na escola e olho, eu conheço aquela criatura na
secretaria, a criatura tinha um filho lá nessa escola que eu trabalhei Nossa Senhora das
Graças, o menino não foi meu aluno, mas ela me via e ela me reconheceu “professora
Maria” (entusiasmo), você é mãe do menino lá, ela disse, “sou, é a escola da minha irmã”, a
irmã dela era pedagoga e construiu a escola, era uma escola adaptada, não é onde hoje é a
escola verdadeira, e me chamou, “estou trabalhando aqui já tem mais de um ano lá na
secretaria, venha trabalhar aqui com a gente, você trabalhava no pré-escolar, a gente está
precisando de professor de pré-escolar”! Minha vida toda foi assim, eu vou contando o relato
você vai ver que é assim, onde eu deixo fica um elo sempre para ligar, parece uma corrente
sabe! Aí pronto fui trabalhar com maternal, pré-escolar e novamente fiquei mais dois anos e
engravidei de Larissa, 2º filho, e por minha preocupação de não trabalhar saí da escola,
entendeu? Com Larissa foi mais rápido porque Larissa tinha quatro meses de idade, seis
meses de idade e eu já estava assim, sentindo falta do trabalho e tudo assim, eu nunca saí
atrás procurando sabe, as oportunidades sempre assim, me encontrava, como encontrei
uma colega que trabalhou nessa escola Parque da Criança como professora, que estava
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sendo diretora do Colégio Nossa Senhora do Resgate, só que lá de Brotas, não tem o
Resgate do Cabula, ela morava no Cabula, e só que nessa época eu já não estava morando
no Cabula, já morava na cidade baixa, quem mora de aluguel fica assim sem rumo, aí ela
disse Maria, por sinal é até irmã desse político Pinheiro, na época ele era bem pouco
conhecido, depois que fez a carreira política, ela perguntou, “você está fazendo o que”? Não
estou fazendo nada, mas estou doida para fazer, porque Larissa está com seis meses e já
dá para trabalhar, “eu sou diretora de lá do Colégio São Lazaro, Colégio Resgate do Cabula
e de Brotas”, é muita gente nessa caminhada toda, lá vou eu para lá minha filha, para o
Resgate de Brotas para trabalhar no pré-escolar nisso, nesse período de um ano e pouco
trabalhando lá, compro um apartamento em Cajazeiras, veja onde gente, no “confundó de
penedo” (risos). Larissa pequena, tive que sair da escola porque não tive com quem deixar,
no meio do ano, do outro ano de julho, esse eu não fiquei nem dois anos, um ano e meio,
pronto, lá vou eu ficar como dona de casa de novo, no confundo, meu Deus, e agora, nisso
passou-se mais um ano e pouco, (pequena pausa) encontro Noêmia de novo no Itaigara,
minha irmã de criação, a única que eu tenho, eu estava no Shopping Itaigara encontro
Noêmia, “oh minha filha nunca mais te vi... venha trabalhar comigo”, lá no Cabula de novo!
“Não minha filha, minha cunhada e eu abrimos uma creche escola aqui atrás da Telemar”,
que agora é Oi, era Telebahia antigamente, lá no Itaigara, isso foi em 90, lá vou eu para lá,
ai eu fiquei cinco anos lá com ela, só que elas brigaram, ela foi embora para Recife e eu
também não fiquei muito assim, não foi a questão de ambiente, foram os critérios que ela
começou a administrar a escola, eu preferi saí, aí saí, vendi o apartamento de Cajazeiras, foi
uma agonia danada, fui morar na Avenida São Rafael (pequena pausa). Chegou na avenida
São Rafael eu não trabalhava, e, morando de aluguel, terminei comprando um terreno em
São Cristóvão que é onde eu moro até hoje. Chegando a São Cristóvão, os meninos já
estavam maiores, Larissa já tinha seis anos, vamos matricular Larissa em uma escola de
bairro lá em Mussurunga, a melhor escola de Mussurunga, Ana Maria Popovic, lá vai.
Larissa estudou o pré, a alfabetização nesta escola, eu sempre estava presente sabe, nas
reuniões eu estava, sempre que eu ia levar conversava muito com a dona da escola, a
gente até criou um laço, quando chegou ao outro ano a dona da escola me chamou para
trabalhar lá (deu ênfase), é sempre assim, minha vida foi toda assim, encadeada sabe, ai
depois que eu fiz esse relato, foi que eu percebi isso você acredita? (surpresa) Que eu digo
assim, meu Deus, deixei uma sementinha aqui, depois de alguns anos aquilo ali me puxou
para cá, eu nunca tinha reparado nisso! Lá vou eu trabalhar na escola Ana Maria Popovic.
Primeiro ano peguei uma turma de 1º ano, no outro ano ela já me deu, porque lá também
era assim por matéria, português e duas professoras por turma, a gente trabalhava com
254

duas turmas de 1º, duas de 2º, no outro ano ela já me deu o 3º e no terceiro ano, eu fiquei lá
cinco anos, e no terceiro ano eu já estava com o 4º que terminei, saí de lá para vim para
prefeitura já ensinando 4ª série. Essa escola para mim foi tudo de bom porque, a partir de,
quando eu entrei nessa escola e eu tive muito apoio da diretora, da dona da escola Bárbara,
porque era assim, ela queria muito investir na gente como professora, “tem que fazer uma
faculdade e tem que estudar”, então assim, na época, como até hoje ela não assina a
carteira dos professores dela, então eu não tinha carteira assinada, eu ganhava pouco,
salário mínimo, e ela me incentivou a fazer cursinho, eu me inscrevi, um bocado de jovens e
eu coroa, tinha 34 anos, um bocado de pivetinho, de pixotinho, eu no meio dessa gandaia
toda no cursinho, uma sala enorme do Sartre, eu pensava o que eu estou fazendo aqui,
chegou ao meio do ano eu passei na católica, não esperei nem fazer o cursinho todo até o
final do ano, e aí eu dizia assim, quando eu fiz a prova do vestibular, oh meu Deus não
quero passar não! Oh Senhor não quero passar não, se eu passar como é que eu vou
pagar? Não Senhor eu quero passar, eu quero passar! Se eu passar o Senhor me dá
condição de estudar! Eu sei que eu passei e foi assim, a matrícula ela me ajudou a pagar, o
meu transporte ela me dava, e outra coisa, ela fazia tudo isso escondido, não era assim
para as outras colegas saberem sabe, aí ela me dava meu salário, não gosto nem de
lembrar disso que eu fico emocionada (choro), ela me ajudava com merenda, com lanche,
com dinheiro de transporte, (pausa por conta da emoção)... Eu relatei aqui, tenho certeza,
que no nosso último encontro eu falei assim que as meninas falaram sobre dificuldades
financeiras na infância, eu não tive, porque eu tinha calçado Vulcabrás, meus livros eram
todos comprados, era tudo novo sabe, depois que você casa, minha avó tinha falecido, no
ano que eu me formei, no outro ano, um ano antes de me casar, me formei em 79 e em 80
ela faleceu, porque eu me casei em 81, depois que a gente casa, que a gente não tem mais
quem sustente, a vida é diferente, você corre atrás de uma casa para morar, você corre
atrás do sustento dos filhos (voz emocionada). Faltavam quinze dias para começar as aulas
na Católica, ela chegou lá na minha casa, porque ela morava em Mussurunga também,
perto da escola, da minha casa para Mussurunga são só dez minutos porque desce um
caminhozinho é perto, é tudo próximo onde eu moro. Ela chegou à minha casa, um dia de
sábado, eu fazendo faxina, com um bocado de sacola, não sabia o que era não, “vem cá e
aí já fez seu enxoval para começar a faculdade?”, que enxoval Barbara? “sim as roupas,
você vai para a Católica, faculdade particular, você acha o que é ralé que vive, que anda lá
é!” Ela é pedagoga e é advogada, ela fez pedagogia, tinha escola, ela também era
advogada, e ai ela, “me mostre ai suas roupas”, oh Barbara não vou nem abri meu guardaroupa para lhe mostrar, porque realmente eu não tinha, não tinha luxo, não tinha nem o
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básico, eu disse eu tenho aí duas calças jeans e um par de sapato, três blusas que vou, que
dá para usar. Ela disse, “não acredito”, eu digo oh Bárbara vamos mudar de assunto porque
senão eu vou ficar deprimida, aí ela chegou, na minha sala, no meu sofá derrubou três
sacolas de roupas, você acredita, até calcinha ela me deu, que não deu nem em mim,
porque na época eu tinha um bundão, hoje eu não tenho mais nada, com a gravidade desce
tudo, quem usou foi minha filha que tinha oito anos, como também puxou a mim que tinha
as cadeiras, aí foi saia, foi calça, foi blusa, e era assim, a saia combinava com a blusa, a
outra saia combinava com outra blusa, lencinho de botar aqui (faz o gesto no pescoço ) que
nunca usei, não sabia nem como fazer porque eu não tinha sabe, foram brincos, só não deu
sapato, mas roupa, foi roupa! Eu usei a roupa o semestre todo, ainda usei no outro, eu disse
assim, meu Deus, será que eu mereço tudo isso (choro), devia merecer, porque se eu não
tivesse... Ela dizia assim, “você fez por merecer, você é esforçada, você é boa professora,
você quer crescer, você quer, eu ajudo a quem não merece, quanto mais a quem merece”
(pausa). Comecei a faculdade com todo sacrifício, e minha irmã do Itaigara chegou lá depois
do outro final de semana, foi almoçar comigo, também perguntou pelas roupas, eu abri o
guarda-roupa e disse, olhe aqui! “Você gastou foi dinheiro!”, eu digo não, foi Bárbara quem
me deu tudo isso! Ela “poxa”, ai ela pegou o cheque e disse “e o sapato?”, eu disse só tenho
um, ela disse “eu não acredito”, ai pegou um cheque e me deu, “tome, vá comprar mais três
sapatos”, mas não precisa, “precisa!”. Que dizer, Deus sempre facilitou os meus caminhos
sabe, para eu crescer (voz emocionada) e fui fazer a faculdade, não paguei uma
mensalidade no primeiro semestre, só paguei a matrícula, que eu não podia que era R$
400,00 e pouco naquela época, nem me lembro quanto eu ganhava, quanto era meu salário,
se fosse pagar não comia, não ajudava o marido, e quando passou o semestre foi aquele
estresse, aquela apreensão porque não podia começar o outro semestre devendo, e a gente
tinha entrado, tinha feito inscrição no crédito, todo mundo antes de terminar o 1º semestre,
se o crédito saísse ele absorveria tudo e a gente estava numa boa, senão a gente não ia
poder estudar. Mas como Deus continuou sempre no meu caminho e no caminho de mais
outras pessoas tantas que estavam comigo na mesma caminhada, saiu o bendito crédito e
assim, ia uma assistente social na casa da gente para verificar se tudo que a gente tinha
falado era verdade entendeu, o que é que a gente tinha em casa, o contra cheque, quantas
pessoas moravam sabe, então foram na minha casa e realmente viram que tudo que eu
relatei era verdade e ai eu tive 90% de crédito, eu só precisa pagar até eu me formar 10%
da mensalidade. Terminei a faculdade, fiz grandes amigos, quando começamos desde o 1º
semestre até o último a minha equipe nunca foi desfeita, éramos 7, eram 6 mulheres e 1
homem, ele dizia que ele era a 7ª, foi naquela época que tinha a casa das sete mulheres
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(risos), que ele dizia que era o grupo das 7 mulheres e ele estava no meio incluso, foi muito
bom assim, eram pessoas que uma ajudava a outra, cada uma na sua dificuldade mas todo
mundo no intuito de crescer, até hoje somos amigos sabe, uma vez por ano a gente se
encontra para fazer farra, matar as saudades. Terminou o curso de pedagogia, sim, para
mim foi muito, eu não tenho muito o que falar do curso de pedagogia, porque assim, como
eu já tinha muita experiência, foi em 98 que eu fiz a prova, eu fiz o vestibular entrei em
agosto, segundo semestre de agosto, e desde 80 que eu trabalho, quer dizer, mesmo
parando aqueles intervalinhos nunca foi muito tempo, então eu tinha muita experiência, eu
terminava ajudando o pessoal, tinha que fazer plano de aula, tinha que fazer projetos, eles
estavam sempre me puxando, até as próprias professoras mesmo gostavam muito das
minhas contribuições, como eu já tinha vivencia, eu e mais outra, eram duas pessoas, duas
professoras, duas alunas da faculdade nessa turma que já tinha muito tempo de
experiência, tinham muitos que trabalhavam em banco, nunca tinham trabalhado como
professor, então não tinham muitas contribuições para dá. E assim foi uma coisa muito boa,
a teoria foi muito boa, estudar a teoria porque no ensino médio eu tive muito contato com
Piaget, mas não tinha Vygotsky, não tinha Wallon, não tinha outros teóricos, porque é muito
bom a gente conhecer a teoria para escolher o norte mesmo que a gente quer tomar,
mesmo que a gente pegue um pouco de cada, mas a gente sabe o que quer fazer. A parte
da faculdade foi muito boa, e durante essa minha caminhada toda de professora de escola
particular eu sempre tive assim, um sonho de trabalhar na escola pública, eu sempre tinha
vontade porque eu dizia assim, poxa, ensino público, eu fui fruto do ensino público e
naquela época o ensino público já estava decaído, Larissa nunca estudou em escola
pública, mas Diogo estudou a vida toda no Rafael Serravale na Pituba, desde o 1º até o 3º
ano e era uma escola que eu não tinha o que dizer, depois que Diogo saiu, uns dois anos
depois foi que a escola, dizem que hoje não tem mais a mesma política como tinha
antigamente. Mas eu digo assim, por que é que a escola pública se perdeu tanto, então eu
tinha essa curiosidade, não sei se era curiosidade, se alguma coisa me movia interiormente
para eu ter esse contato com a escola pública, ainda antes de fazer o concurso, lá na
Católica, acho que na UFBA também tem esse projeto de estágio, estágio sem remuneração
nas escolas só no nível de experiência e também de currículo por conta da carga horária
que exigia, ai eu me inscrevi lá na Católica, para fazer um estágio numa escola pública. Me
mandaram aqui para Mussurunga, escola municipal de Mussurunga, só que eu só fiquei um
mês porque a escola estava em reforma, estava um tumulto total para mim, eu não organizei
o meu tempo, era bastante desgastante porque de manhã eu estava na escola Popovic, na
particular, aí de tarde eu tinha que ir para esse estágio e saia correndo cinco horas para ir
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para a faculdade, me pegou sem está preparada, eu só fiquei um mês, mas eu tive noção
bem do que era, um mês que eu fiquei eu percebi entendeu, e ai eu disse não, o primeiro
concurso que tiver depois que eu me formar eu quero fazer, só que aí em 99, em 98, não
esperou nem me formar, em 99 abriu inscrição para prefeitura, aí eu fui fazer e fiquei
preocupada de não aceitarem sem o curso superior, mas foi o último concurso que ainda
estava aceitando curso de magistério ou pedagogia, foi o último, depois que eu fiz não teve
mais nenhum. Eu fiz, passei, essa diretora da Popovic me deu muita força sabe, assim, o
horário, eu não quis sair de lá logo, eu quis ficar com os dois turnos, a minha intenção era
trabalhar os dois turnos, assim de manhã eu ia para Popovic, da Popovic eu saía direto para
casa, era assim, quando eu estava muito suada eu tomava banho, mas não comia porque o
tempo não dava para fazer as duas coisas, quando eu estava com muita fome eu lavava o
rosto, usada desodorante e comia para vim para aqui, aí chegava aqui sempre correndo,
(faz o som de uma respiração ofegante) sabe, e ai quando foi no outro ano não deu mais
para fazer isso, eu queria ficar e a diretora me oportunizou ficar os dois turnos aqui, e ai eu
falei com Bárbara que eu queria sair, eu queria ficar com os dois turnos na outra escola
porque para mim está muito desgastante, eu sei que aqui para mim foi um trabalho muito
bom, você me ajudou muito, eu não queria que você visse como ingratidão, mas preciso
ficar num lugar só para ser mais tranquilo para mim, menos desgastante, sabe o que ela me
disse, “siga seu caminho” (pausa, choro). Aí eu saí, eu já comecei aqui em 2000, quando
chegou 2001 a diretora dona Marinaide chamou a mim e a Claudilene, Claudilene era a vicediretora dela na época, para ser coordenadora, fiquei com ela 2001, 2002 e 2003 como
coordenadora de um turno e outro turno estava na sala de aula, de um turno era professora
do outro era coordenadora junto com Claudilene. Claudilene não era vice-diretora, era uma
coordenadora que ela chamou para ajudar. Com três anos, o desgaste da escola como
coordenadora eu não aguentei, porque eu sou assim, uma pessoa assim, eu reconheço
meus defeitos, mas eu gosto muito de reconhecer minhas virtudes, que a gente fica muito
naquela que eu sou isso, sou aquilo, só para baixo, na hora para lhe botar para cima nunca
quer reconhecer, e agora pela maturidade dos anos eu reconheço, eu sou uma professora
esforçada, responsável sabe, eu procuro estudar, eu procuro ver o que eu posso ajudar, se
eu tiver problemas para trazer para escola eu trago soluções junto, eu não chego para
direção nem para ninguém, e agora como é para resolver isso, assim, isso ai, mas eu penso
que isso resolve, o que você acha, entendeu? Então isso tudo, o trabalho em grupo numa
escola grande a gente é muito desgastante porque nem todo mundo é parceiro, lógico, cada
cabeça é um mundo, não existe ninguém pensando igual ao outro, mas existem
pensamentos semelhantes, aqueles que tem pensamentos semelhantes, a forma de se
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portar, a responsabilidade, o compromisso, é, a capacitação caminha, mas aqueles que não
estão fica desgastante porque ou você faz o trabalho seu ou tem que fazer o dos outros, e
por isso eu saí. Saí, Luíza se candidatou para ser diretora e quase não me deixou sair, para
eu sair foi uma guerra, eu digo vou sair que eu não aguento sabe, eu preciso ficar na minha
sala de aula, mas sempre assim, trabalhei uns dois anos com CEB que agora não tem mais,
que é o 1º ano, que CEB 1, o CEB 2 eu nunca trabalhei. E depois os anos todos até passar
para o 1º ano, foram seis anos no pré-escolar com Fátima, Maria de Fátima, e depois fui
para o 1º ano, amei trabalhar no 1º ano que é alfabetização, e o ano passado eu pedi para
ficar com minha turma de 1º ano que esse ano é o 2º, porque foi um ano muito conturbado,
com muita violência além do que já tem normal, mas foi um ano muito conturbado, a escola
em reforma, eu senti assim, que eu poderia ter feito mais, tanto não fiz pela dificuldade das
circunstâncias do local, do andamento das situações, quanto do desgaste físico também
sabe, desgaste mesmo de correr atrás, mas, então eu percebi que ficou muita coisa
pendente, aí eu pedi para ficar com a minha turma por isso, como eu já sabia onde estavam,
o que foi que eu deixei de fazer, o que eu poderia sabe, então eu pedi ao diretor, meu
argumento foi esse de ficar com a minha turma de novo para eu tentar sabe, fazer assim,
retomar de onde eu parei com eles, por isso estou no 2º ano e gostei muito porque eu
percebi que eu não consegui fazer o que eu queria fazer totalmente ainda, estamos em
agosto, temos ainda até dezembro, mas eu sei que o que eu pude fazer, o meu objetivo de
retomar os conteúdos, a aprendizagem, eu tentei, eles estão lendo, a maioria deles estão
lendo já, então aí quando você vê quando realmente teve o resultado, mesmo não sendo
aquele que você esperava, muito bom, trabalhando a parte de ortografia com eles agora,
que eles já despertam, escreve com Z e é com S, “mas porque a gente fala Z pró e é S? Às
vezes eu escrevo, “a senhora escreveu errado”, eu digo é Z mas tem som de S, entendeu.
Será que eu esqueci alguma coisa (risos). Correndo, correndo, às vezes eu escrevi mais do
que o que eu falei!
Fulvia: Para você acabou? (risos)
Maria: Acho que sim. Se eu tivesse com o papel aqui dava para pescar mais alguma coisa!
(risos)
Fulvia: Já que acabou então vamos ver se eu consigo algo mais aqui. Você falou agora
então que você pediu para ficar com o seu mesmo grupo do ano passado. E você também
tem uma longa trajetória com a Educação Infantil. Por isso eu lhe pergunto assim, você se
identifica com o segmento que você está hoje, ou se pudesse escolher estar em outro você
preferiria?
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Maria: Olhe, hoje, com o trabalho que eu fiz esse ano, eu gostei muito de estar nesse
trabalho. Aqui nessa escola eu nunca ensinei o 2º ano, só ensinei CEB 1 que é uma
alfabetização e o pré, Grupo 5 que também é essa parte de contato com as letras, formação
da base alfabética, mas assim eu fico dividida, porque o trabalho com pré escolar é muito
gratificante, muito mesmo.
A parte mais importante da educação infantil é a criança perceber qual o papel da escola
para vida dela, a interação com as outras crianças, criar essa rotina do que é uma escola,
saber o que eu “tô fazendo aqui”, dentro do nível de cada uma, para poder sentir crescer
essa importância, porque a própria criança não tem. A família não conhece a importância de
levar seu filho á escola, no segmento da educação infantil. Uns dizem “vou levar a criança
só para brincar”? Não sabem da importância que o lúdico está desempenhando para uma
criança na fase de alfabetizar. Essa criança que tem uma educação dentro dos parâmetros
que condizem realmente com o trabalho da educação infantil, voltada mesmo para criar
esse enfoque, quando chega no primeiro ano tem mais facilidade de desenvolver aquilo que
foi sutilmente desenvolvido na educação infantil. O professor tem muito mais facilidade na
parte de interação, de trabalhar em grupo. Querem que a criança saia da educação infantil
sabendo ler, escrever as letras maiúscula e minúscula, separar sílaba, mas não é isso, é
como o nome já diz é pré – escola, é o período que antecede aquela parte complexa da
aprendizagem, ela vai colocar para fora o potencial que ela já tem, ninguém chega sem ter
conhecimento nenhum. Então é na troca, no trabalho em grupo, com a arte, coordenação
motora, com os movimentos, hábito de ouvir, esperar para falar, mas os pais não entendem
essas questões e muitas vezes atrapalham ou até tiram da escola por achar que não estão
aprendendo nada. É o primeiro passo, como o alicerce. E aqui na escola a gente sente a
diferença. Mesmo que mude de professor, porque a gente sabe que a prática de um
professor não é a mesma do outro. Aquele que tem mais prática, mais afinidade com a
educação infantil ele trabalha de uma forma, aquele que não tem por falta de experiência ou
afinidade trabalha de outra forma. Mas tanto uma como a outra, em a criança estar na
escola, ter o trabalho lúdico, uma rotina, no 1º ano elas já mostram uma outra forma
daquelas que chegam sem ter ido a nenhuma escola. E acho que isso já foi comprovado, de
experiências, observação, a literatura está cheia de casos de crianças que passaram pela
educação infantil e tiveram um rendimento diferente, elas mostram que ela tem uma postura
de falar, até mesmo o cognitivo, é mais fácil fazer uma abordagem do que aquelas que
chegam no 1º ano sem ter ido a lugar nenhum.
Então, mas eu percebo assim que o meu trabalho desse ano bulio comigo, quando vejo eles
despertando para escrita sabe, despertando assim, eles ficam com sede, isso aqui pró e
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essa palavra e esse livro, é o que, olha, se eu chegar com qualquer coisa na minha mesa eu
boto lá, um encarte, qualquer coisa, um livro particular, uma revista eles ficam, “o que a
senhora tem aí”, deixa de ser mal educado rapaz, eles ficam assim, então isso me deixa tão
feliz que eu não sei se for para eu escolher, voltar para Educação Infantil ou continuar com
essa turma assim, de pegar eles ainda vindo do 1º ano, só com a base alfabética formada e
para destrinchar toda essa parte de leitura, de escrita, de despertar para língua mesmo por
eu ter essa paixão pela língua portuguesa que eu gosto muito, eu não sei hoje o que pesaria
mais para mim, não tenho como lhe dizer sabe, porque antes eu lhe diria, não, ficar no préescolar para mim não tem coisa melhor, agora eu digo assim, 3º ano nem pensar, seria até
ai entendeu, essa fase que eles estão assim nessa descoberta entendeu, nesse
deslumbramento, alguns, não são todos não viu, para você não dizer assim Maria viajou,
mas esses alguns a gente releva os outros, porque a gente sabe o contexto que eles vivem,
não tem também tanto deslumbramento assim.
Fulvia: Deixa eu te perguntar também assim, você me disse que você não teria como seguir
outra coisa se não ser professora, dentro do contexto de vida, com sua mãe, mas ai você
também então, você poderia ter sido professora em tantas áreas, mas essa escolha por
fazer pedagogia, me conte um pouco.
Maria: Foi por acaso, porque entenda, quando me escrevi para fazer vestibular eu queria
muito fazer letras, mas como eu tinha ficado muito tempo, um espaço de tempo sem
estudar, porque eu me formei em magistério em 79 e eu me inscrevi no vestibular em 98, eu
só estava fazendo o cursinho de 6 meses, eu entrei em março e fiz a inscrição para fazer
vestibular no meio do ano. Então eu ficava muito insegura, eu digo poxa, porque quando eu
fui ver assim número de vagas, pontuação, a pontuação para letras era maior do que de
pedagogia, mas eu na minha inocência matemática, porque o número de vagas de
Pedagogia era maior do que para o de letras, então eu achava que se eu botasse a 1º
opção letras e 2ª pedagogia eu não ia passar em letras, eu ia passar em pedagogia, então
eu achava que se eu botasse 1º opção pedagogia eu podia passar em letras com a sobra
dos pontos lá na hora da, sabe! E não foi o que aconteceu, eu fiquei em décimo lugar, 50
vagas eu fui a décima colocada, ai eu passei em pedagogia, mas não foi assim uma
decepção para mim não, foi bom, eu queria fazer a faculdade entendeu, eu queria fazer uma
faculdade, mas não foi assim, eu quero fazer pedagogia sabe, a minha questão de letras
não era nem para ensinar português, eu gosto, gosto da língua portuguesa sabe, me deleito,
eu amo a língua portuguesa entendeu, então para mim era isso era mais para estudar a
língua portuguesa e nem pensei assim eu fazer letras e ia ser professora de língua
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portuguesa sabe, naquela época eu não me vi, não fiz essa ligação, foi por isso que eu
coloquei 1ª opção pedagogia, eu passei em pedagogia não podia ter botado letras, (risos)
mas foi bom, nada é por acaso.
Fulvia: E só mais uma coisa assim, você falou um pouco do magistério e do seu curso de
pedagogia. Falou também de algumas professoras marcantes nesse período da Educação
Infantil, duas professoras. E do magistério, não teve ninguém que lhe marcasse?
Maria: Não. Assim meus professores do magistério eram todos idosos, professores de final
de carreira sabe, e como a gente estava no básico, primeiro ano básico, a gente via aquelas
roupas de estudantes do curso de... E eu como ficava sempre ligada, só ficava olhando
aqueles sacolões, ouvia as conversas, via aqueles professores antigos nos corredores
conversando vou pegar fulano, com os professores, então não marcou assim por ser ruim e
também não teve destaque sabe, conteúdos normais entendeu?
Fulvia: E na faculdade?
Maria: Na faculdade, olha (pausa) na faculdade eu tive um professor que me marcou, acho
que marcou a faculdade inteira (risos) porque era muito chato, que quando a gente estava
no 1º semestre, vocês vão pegar Luis Antônio. Pense no toquinho de homem velhinho e só
andava com um pé com uma bieira, só andava com um pé de sapato e o outro de chinelo,
mas o homem era uma carniça! Ele entrava na sala assim, a gente chegava da faculdade,
do trabalho, saia daqui cinco horas, a aula começava 6:20 na Católica na Federação, na
Cardial da Silva, que eu descia do ônibus era 06:15, 06:10 porque pegava um
engarrafamento pela Orla e a gente assim, ficava na porta da faculdade aqueles ambulantes
de lanche, lanche do povão sabe, salgado e suco por R$ 1 e pouco sabe, a gente entrava
na faculdade comendo porque a gente ficava até 10h porque o intervalo muitas vezes a
gente ia pra biblioteca fazer trabalho, invés de ir lanchar, a gente ia pra biblioteca pegar os
livros porque não podia comprar, então todo mundo tinha que ir para biblioteca pegar os
livros antes que acabasse entendeu, a gente entrava com lanche, às vezes quando era a 1ª
aula dele entrava todo mundo comendo, uns comendo acarajé, comendo cachorro-quente e
ele do lado de fora, quando ele entrava ele, “já acabou o jardim de infância, já acabou a
hora do recreio” entendeu, ele tratava a gente assim sabe, quando alguém falava não sei o
que lá do câncer, “câncer não”, como era mesmo o termo que ele dizia, “câncer não,
neoplasia”, aí sempre que alguém falava alguma coisa ele tinha que dá o termo técnico, que
não era assim que se falava. Ele era professor de método de pesquisa, tudo que a gente
fazia, tinha que refazer trezentas vezes, oh professor, oh meu Deus (risos). De bom tivemos
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muitas, muitas assim, (pausa) estatísticas também me marcou sabe por quê? Porque eu
falei da questão da matemática lembra, que eu tinha dificuldade em matemática, caminhei o
ginásio todo, no curso básico o que dei de matemática foi assim pra passar, também era um
conteúdo muito chato, trigonometria não sei o que, assim tanto conteúdo que depois que
você se forma, você vai estudar, você não usa nada disso, só pra encher a cabeça de
cálculos, de coisa que não tem utilidades. Quando eu peguei a grade curricular eu não sabia
que tinha matemática, antes eu me matriculei e tudo, fui na secretaria quando peguei tinha
lá a disciplina matemática básica, rapaz foi uma facada, na hora eu falei vou sair, vou
trancar esse curso, vou fazer Pedagogia para estudar matemática básica! Aquela
matemática que eu dei no ensino médio eu vou morrer, tinha língua portuguesa que eu amei
fazer, eu digo sabe de uma cosia, eu caminhei até aqui e agora vou desistir por causa de
uma bobagem que na minha vida toda eu consegui vencer, eu vou enfrentar viu, meter a
cara nos livros, pegar os livros de Diogo ai, meu filho estava na 6ª, 7ª série, eu passei minha
filha que eu, não tirei 10 não, mas tirava 8, tirava 9, tirava 8, tirava 9 porque meti a cara nos
livros, estudava

entendeu, e estatística fui a melhor aluna porque era tudo cálculo,

estatística era, matemática era pré-requisito para estatística, ainda tinha estatística 1 e 2 viu.
Então o professor de estatística me marcou assim porque, eu contei a minha historia para
ele, era Nivaldo, tinha dois professores, o nosso era Nivaldo, eu disse assim, Nivaldo, hoje
eu sou boa aluna na sua matéria, mas você não sabe, quase, quase eu não estava aqui,
porque eu corri da matemática, ele fez “oxe, e você é tão boa em matemática!”, eu disse,
Deus sabe o preço que isso me custou e está custando tendo que engoli muita coisa aqui
dentro para poder, “ah minha matéria é ótima”, é ótima pra você (risos) entendeu, assim, e
como eu falei, como eu tinha muita experiência eu não me prendia muito aos conteúdos das
aulas, história da educação, estudar aquilo tudo para mim foi bom para conhecer como
surgiu, a parte de didática, como eu já trabalhava, eu já sabia aquilo tudo mastigado
entendeu, plano de aula, objetivo, metodologia, eu fazia aquilo ali, mas para mim não foi
assim, porque eu não sei você que fez outra faculdade, mas o discurso de outras colegas
também, a gente não aprende a ser professor na faculdade não, a gente recebe os
conteúdos, o conhecimento, mas a gente começa a fazer a reflexão daquilo que é passado
na prática, mas não tem assim uma receita pronta não, e como eu já tinha experiência
então, muita coisa eu não me prendia.
Fulvia: Como vocês já chegavam com uma experiência porque já trabalhavam, vocês
tinham espaço de colocar essas suas experiências, as professoras permitiam que
articulasse com o que eles estavam dando em sala?
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Maria: Tinha em didática, em metodologia, não em métodos que era essa criatura
abençoada, metodologia que era outra matéria, em didática. Tinha uma professora de uma
matéria, ela hoje é diretora da SINAP que é da prefeitura, que é a parte dos trabalhos
voltados para educação, dessa parte do apoio pedagógico é SINAP, a matéria dela era
interdisciplinaridade, na matéria dela eu tinha prazer em estar porque eu contribuía muito,
como eu já trabalhava com o construtivismo e ela era defensora, tinha um pessoal que
contestava, alguns por não terem muito conhecimento e estarem voltados somente para a
educação tradicional contestavam muito, ouviam falar que o sobrinho, ou senão o filho que
estava numa escola, que tirou porque o menino só ficava brincando o dia todo, ia para
reunião e as coordenadoras diziam que construtivismo tem que esperar o tempo do menino
e tal, e o menino não aprendia nada e tira da escola sabe, criticando tudo, então eu ajudei
muito, contribui nesse sentido pela minha experiência na matéria dela e didática para fazer a
parte mesmo burocrática de organização que muitas vezes as colegas em vez de fazer um
objetivo, de destrinchar no conteúdo, misturava conteúdo, botava conteúdo no lugar do
objetivo, sabe aquela coisa formal do verbo, não vamos utilizar o verbo assim pra formar os
objetivos, eu sinto que eu ajudei assim um pouquinho, eu contribuí por já ter essa
experiência, não em todas as matérias porque psicologia não tinha como, a parte mesmo
teórica da psicologia, história da educação também não, sociologia, mas na parte de
didática, na parte da interdisciplinaridade, na disciplina de metodologia que era metodologia
1 e 2, a 2 já era a prática, a parte do estágio, eu fiz dois projetos de metodologia, todos os
dois projetos que fiz ela me deu nota 10 assim, gostou muito, não chegou nem a vim na
escola não sei porque, porque geralmente quando as orientadoras vem para a escola para
acompanhar o trabalho, mas eu apresentei tudo, o documento da escola, atividade e tudo.
É isso.
Fulvia: Mais alguma coisa Maria que queira acrescentar?
Maria: Você vai perguntando eu estou lembrando, vou falando (risos), lembra aí mais
alguma coisa. Assim, às vezes as pessoas da família fazem assim, “ah vai se aposentar
quando?”, tem tanta pressa de ver a gente velha dentro de casa sem fazer nada! (ênfase),
eu disse assim, vem cá rapaz vocês querem me ver em casa, com depressão, sem fazer
nada, eu não me vejo aposentada não, assim, sei lá, o trabalho que eu faço é um trabalho
tão prazeroso mesmo com todo desgaste, porque hoje, a gente sabe a clientela que a gente
tem, que a gente está fazendo o papel da família, tem dia que meu planejamento, eu não
consigo alcançar 1%, mas eu consigo parar e falar da vida, falar de valores, falar de
afetividade, e falar de espiritualidade sabe, quando eu termino e chego em casa, eu digo
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rapaz não fiz quase nada que era para fazer, mas eu digo assim, mas eu fiquei brincando?
Será que um dia o que eu falei com essas crianças, às reflexões que eu estimulei eles
fazerem da vida, não vai valer de alguma coisa? Eu espero que valha alguma coisa, porque
tem momento que a gente tem que parar, gente a vida não é assim, gente, vamos parar
para pensar o que eu estou fazendo aqui nesse planeta, é só batendo, e só xingando, é só o
que não presta, nós somos filhos de um pai que se chama Deus que nos criou da mesma
forma para sermos todos iguais no amor, agora é assim, você vê, quando eu paro para falar
isso, para fazer essa reflexão, para eles pensarem no que eles tem, quem tem uma família,
quem tem uma casa, quem tem um pai, uma mãe com toda dificuldade, mas em
comparação com outros que não tem nada disso entendeu, tem muito haver porque, aí o
meu planejamento eu boto assim do lado reestruturar para outra semana, eu digo a Márcia,
Márcia eu vou aproveitar para outro planejamento, não tem condição entendeu, não vou
pegar um conteúdo e dizer vamos, porque eu sei que no momento tem que parar, que não é
fácil entendeu Fulvia, a realidade que a gente vive aqui não é todo mundo que aguenta, não
é todo mundo que aguenta não (fala com ênfase), se não tiver um objetivo, um ideal mais
alto sabe, mais nobre, não vou falar nem mais alto vou falar mais nobre, não fica, você está
para ouvir um menino dizer para você, “você não é minha mãe!”; “eu faço se eu quiser”; “eu
faço mesmo e daí”; aí você olha assim e diz assim, meu Deus, meus filhos nunca me
disseram isso, será que eu estou aqui para ouvir isso, que objetivo tem de eu estar aqui, tem
alguma coisa por trás que eu tenho que fazer.
Fulvia: Já pensou em desistir de ser professora?
Maria: Não, nunca. Olhe, eu trabalhei, nesses períodos que falei que eu fiquei sem dar aula,
de dois anos, aqueles intervalinhos, o marido da minha irmã, meu cunhado, ele me ofereceu
uma experiência como representante, ele trabalhava como representante de peças de
carros vendendo para as concessionárias e já tinham outros representantes que ele dividia a
comissão dele, era muito grande aí ele tirava assim da comissão dele para pagar, aí “você
quer, faça uma experiência, está sem fazer nada”, tá bom vou ganhar dinheiro, veja só, tinha
que sair, Larissa nessa época já tinha o que quatro meses, porque com seis meses eu já fui
trabalhar em outra escola, tinha que sair toda maquiada, imagine, com rímel, com sombra,
eu era jovem mas tudo bem, tinha que botar aquele scarpan dessa altura (faz o gesto), de
meia, de blazer, de pasta de (risos), de ônibus, hoje eu tenho um carro, mas era de ônibus,
eu rodada Salvador inteira, essas concessionárias, hoje tem muito mais, mas naquela época
era o que, naquela época era Frutos Dias, água de meninos, tinha Itapuã Veículos que era
aqui, eu morava lá na cidade baixa e vinha aqui para esse Shopping Itapuã, eu ia para
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Sanave, eu ia para essas concessionárias todas, eu tinha que vender, oferecer os produtos,
as peças, mostrar os catálogos para os gerentes das concessionárias entendeu, eu recebia
cantada, teve um que me deu presente que eu chegava na rua e jogava no lixo sabe, botava
o telefone na minha bolsa sem eu ver, na minha pasta, olhe minha filha, e para completar,
quando eu fiz um mês, que meu cunhado foi me dar, fazer o pagamento, ele disse, pegou o
cheque “tome aqui o que você vendeu”, quase eu caio para trás, a quantidade que eu tinha
vendido, o valor que eu ganhei em um mês era o que eu ia levar dois anos como professora
trabalhando você acredita, agora pergunte se eu estou lá, só fiquei um mês e até hoje ele
diz que eu sou louca, eu disse eu não quero essa vida não, eu não quero, é muito artificial
entendeu, quando eu vou em uma formatura eu me embelezo, mas eu não quero está
saindo de casa todo dia, parecendo uma atriz, todo mundo com olho em cima de mim,
naquela época, porque hoje ninguém olha mais não e se olhar é para criticar mas eu não
estou nem ai (risos) entendeu, eu me sentia uma vitrine, eu tinha que sair, assim quando ele
me contratou ele disse, “você tem que ser bem apresentável, conversar”, eu digo conversar
já faz parte da minha vida porque sou bem comunicativa, sei me expressar e tudo, mas tinha
que sair minha filha com brinco sabe, de blazer toda executiva, menina, eu chegava em
casa morta, de salto, de ônibus rodava Salvador inteira as vezes só vendia em duas, rodava
cinco ou seis e só vendia em duas, mas eram ofertas tão caras sabe, porque eram
concessionárias, não era para vender em lojinha, que mesmo dividindo a comissão, que ele
veio com o cheque eu fiz assim, esse valor está errado você se atrapalhou, ele fez “não,
isso aqui é a sua comissão do que você vendeu em um mês, não está errado não”, eu digo
oh meu Deus! Eu não me lembro nem quanto era, era o valor de dois anos, era muito
dinheiro entendeu e eu não quis, porque o dinheiro para mim não faz parte, para o tipo de
vida, para não me satisfazer, porque o que eu sei é dar aula, é trabalhar com crianças,
trabalho em escola entendeu, essa dinâmica de estar na sala, aquela rotina, “vamos abre o
caderno, e aí fizeram o que no final de semana, ficou de boa, tá certo me aguarde”. Eu
tenho um relacionamento com meus alunos como se fossem meus filhos entendeu, na hora
de jogar duro eu jogo, brigo, também na hora de botar no colo, dar carinho, o que é que está
acontecendo, o que foi “ah minha mãe me bateu”, o que foi que você fez que sua mãe lhe
bateu, “ah eu fiz nada não” entendeu, então tenho aquela dinâmica com meus alunos desde
79! Me formei já em 79, 80, de 80 para 2002 são 32 anos, é uma vida. Eu não me vejo
fazendo outra coisa não e nem me vejo aposentada, porque, olhe nas férias, férias para mim
só são 15 dias, não fico sem trabalhar não, com 15 dias eu faço uma coisa, faço outra, mas
depois de 15 dias, aí, me dá uma agonia, olhe nessa escola, eu e Claudilene, somos as
únicas professoras que quando faltam 8 dias para começar as aulas, faltando 8 dias eu
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estou aqui, eu venho arrumar minha sala, arrumar armário, faço faxina, o que eu quero, o
que eu não quero, eu preciso fazer isso, comprar aquilo, eu vejo mesmo que não dê tempo
entendeu, está tudo pronto até o dia de aula, já sabendo, não começo o dia de aula, assim,
para ver o que precisa, tudo meu já está ajeitadinho entendeu, eu tenho prazer entendeu, é
uma coisa que está em mim, pode ser que eu esteja errada, mas é assim que eu vivo.
Fulvia: Maria, muito obrigada por sua entrevista.
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3. Entrevista Narrativa com a Professora Maria Flor
Fulvia: Podemos começar a entrevista Maria? Vou começar a gravar.
Maria Flor: Bom, meu percurso até hoje começando da minha infância é, foi assim normal
porque minha mãe me levava para a Educação Infantil, uma escolinha de bairro, como eu já
tinha falado, eu me lembro das roupas, da casinha feliz na qual eu fui alfabetizada, da
professora muito carinhosa que era a pró Célia. Minha mãe fazia aquele papel de me levar
na escola e tudo, até a alfabetização eu tive o apoio de minha mãe, mas depois fui
crescendo e ela, como ela não tinha muito estudo, então, eu não tive aquele apoio, aquele
incentivo de dizer “vai estudar”. Eu sou a mais velha e ainda tinha que estar tomando conta
do meu irmão que é o do meio, eu que fazia as tarefas com ele, eu que cuidava dele porque
minha mãe tinha que sair, tinha que trabalhar, ela fazia unha. Nesse percurso fui crescendo,
eu sempre fui muito assim, responsável, se fosse outra, de uma maneira como hoje eu vejo,
podia até ter me desviado, mas não, no meu percurso solitário eu fui me dedicando, me
esforçando. O ginásio na escola pública, no 2º grau também, perdi o ano, fiz uma
dependência. Eu não tinha aquele limite, não sei se minha mãe olhava para mim e achava
que eu não precisava, porque eu sempre fui responsável, então perdi de ano, recuperei, no
3º ano fiz um estágio na Secretária da Fazenda na época lá no Centro Administrativo e
depois disso eu parei de estudar, depois do meu 2º grau, parei, foi na época que meu pai
faleceu e eu tive que trabalhar, aí eu parei de estudar.
Depois voltei. Eu me casei, tive filhos e depois disso eu conheci um grupo de pessoas, uma
experiência muito significativa na minha vida foi a Ocidente. A Ocidente ela ainda existe, é
um grupo de formadores, de educadores que faz um trabalho de educação voltado para
autoconsciência humana. Então, foi a partir daí que tudo começou. Me envolvi nesse grupo
de estudo que tem esse mentor que é Jair que até hoje faz este trabalho, agora ele está
implantando esse trabalho na universidade, é a iniciação a consciência. Até então, eu não,
eu fazia vestibular, mas fazia assim, sem nenhum ideal, o que eu vou fazer? Fiz
Biblioteconomia por fazer porque eu vi uma colega fazer e aí surgiu esse grupo de estudo e
apareceu Jair que foi esse grande mentor na minha vida, falou assim “faça pedagogia”,
porque tinha todo um trabalho metodológico no grupo, eu participava de seminário, tudo
ligado a educação, a educação verdadeira e o homem integral, a base da educação em que
o ser humano começa a se permitir ter consciência, autoconfiança, autoestima e foi por aí
que me criei, pela pedagogia e foi aí que descobri que é a pedagogia fazia muito significado
na minha vida.
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Fiz o vestibular, passei. Eu ia fazer magistério, mas eu já estava com a idade avançada,
mesmo assim eu ia fazer magistério, foi quando eu passei no vestibular e aí eu desisti do
magistério e entrei direto na pedagogia, porque eu fiz administração no ensino médio. E foi
o momento, foi aí que, a ausência de minha mãe durante toda a minha adolescência, minha
pré-adolescência... Ela esteve muito presente comigo nesse momento da faculdade. Foi aí
que precisei dela, pois já estava casada, com filhos, e foi aí que ela entrou para me dar esse
suporte, porque já tinha muito tempo sem estudar, mais de 10 anos, e quando fui enfrentar a
faculdade eu vi as dificuldades, as barreiras que eu estava encontrando para trabalhar,
cuidar de filhos, de casa, de marido, deixar meu filho em casa para estudar, para fazer
seminário, isso tudo. Eu pensei muito em desistir, mas foi aí que contei com o incentivo de
minha mãe. Ela disse não, você vai continuar, pode deixar que eu tomo conta de Lucas, e ai
eu continuei nessa batalha, nessa árdua batalha. Me formei em 2000 e, começou meu
processo, mas sempre nessa organização, nesse trabalho voltado para educação. Inclusive
eu fiz um estágio na escola onde Jair, ele fez essa escola - a Ananda, que é um Centro de
Estudos, em Itapuã. Faz aquele trabalho... E toda sexta-feira tem a iniciação a consciência
que trabalha os valores morais, valores de alma mesmo com as crianças e foi uma época
que eu tive que trabalhar lá como auxiliar, ajudante, eu já formada fui trabalhar lá porque
tinha que pagar a escola de meu filho, mas antes disso já havia tido outras experiências na
área de educação. Eu comecei numa escola e não foi na área de pedagogia, naquela época
podia ensinar geografia, eu fui crua, porque a gente vê que na faculdade a gente... A prática
está no dia a dia, na sala de aula, e eu topei ir, fui com a cara e a coragem para o ginásio
ensinar Geografia, tinha que estudar muito para ter esse conhecimento e foi com
adolescentes. Não foi fácil, mas eu acho que foi aí que me deu suporte, me deu força, ser
jogada de uma hora para outra assim na sala de aula e eu fui descobrindo que era aquilo
que eu gostava de fazer, que era ensinar.
Depois disso, surgiram vários outros movimentos. O Sesc foi uma grande escola para mim
também porque na época foi estágio, eu trabalhei com Educação Fundamental. O Sesc
tinha a Avante e tinha a consultora que era Tereza, não me lembro o nome, mas era uma
pessoa que acompanhava nosso trabalho didático e que a gente tinha que elaborar
consignas para desenvolver na sala de aula com os educandos e elas estavam ali olhando
para nosso trabalho e nos dando dicas e foi também um momento muito importante que eu
amadureci muito no Sesc. E daí vieram outras oportunidades, e uma delas quando eu
estava numa situação difícil, foi trabalhar na Ananda, nessa escola que é uma ideia desse
rapaz, de Jair, então foi ali também que eu tive uma experiência muito significativa em
minha vida, muito importante, eu trabalhava só para pagar a escola de meu filho, como
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auxiliar de sala mesmo já formada. Lá trabalhava com a filosofia, que é a coisa da
espiritualização, que era muito forte lá, mas de uma maneira muito sutil, as pessoas que
matriculavam seus filhos lá já comungava dessa ideia e, ali me fortaleceu muito também,
aprendi muita coisa, a responsabilidade, de entender... Muitas vezes a coordenadora dizia
Maria, o seu externo advém muito do seu interior, o que está por fora, se sua sala está
bagunçada é porque tem alguma coisa dentro de você que não está bem, então a gente tem
que prestar bastante atenção nisso. Então eu trabalhei nessa linha, com Gardner, eu tinha
que fazer o planejamento junto com a professora trabalhando com as inteligências múltiplas,
o planejamento era todo baseado nas inteligências múltiplas, na relação interpessoal, na
musicalidade, na leitura, na lógica matemática, enfim, a gente tinha que trabalhar, fazer esse
trabalho, então isso aí me deu muita base para minha formação, essa escola de meu filho.
Eu fiquei mais ou menos dois anos lá, trabalhando só para garantir mesmo a permanência
dele na escola, não era fácil não. Apesar de que, assim, a escola não tinha aquela coisa de
trabalhar é, por exemplo, Dia das Mães que tem que ter dinheiro, lá nunca foi trabalhado no
viés do capitalismo das festas, mas eu de alguma forma tinha que ajudar porque, afinal de
contas ele estava ali, então eu precisava, eu estava sem condições na época, igual ao meu
marido, então eu fui fazer esse trabalho lá, ali me deu muita base para a profissional que
sou hoje, de como eu olho a educação hoje. Porque ali é uma alma, é um ser que está ali,
então sempre ela dizia: Maria, quando você gritar com o menino, falar mais alto, grite limpa.
Eu falava assim: Como assim? Agora eu entendo o que era gritar limpa. Porque essas
crianças são almas e tem sensibilidades e sabe quando a gente está falando com raiva ou
não, está falando porque quer o bem delas, e isso tem me ajudado muito no meu trabalho
como pedagoga, eu carrego isso. Hoje antes de você chegar na minha sala eu estava
fazendo um trabalho com mantra, eu trabalho muito esses valores em sala, e isso vem me
dando uma resposta muito significativa, esse trabalho que faço com eles, porque são
crianças que vem de um contexto social difícil, muitas vezes não tem esse contato com o
divino, mas faço tudo de uma maneira muito sutil.
Depois que eu saí da Ananda, foi para vim para municipal, mas eu vim como professora
substituta, e na época foi um dilema para eu sair da escola porque a diretora não queria que
eu saísse, mas eu vim e aí começou minha saga aqui na escola municipal, como professora
substituta, trabalhei em várias escolas. Fiz o concurso e aqui eu estou, mas assim, eu gosto
muito de trabalhar, eu descobri que dentro da pedagogia eu gosto muito das artes, da
musicalidade, da arte propriamente dita, do trabalho com cores, mas eu acho que o universo
me possibilitou isso, de estar aqui hoje fazendo esse trabalho coletivo com essas crianças,
que a educação não é só ir lá ensinar, passar a aprendizagem pras crianças, no meu modo
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de ver, tem coisas muito mais profundas que naquele momento ali... Então, eu consigo
assim, graças a Deus hoje, com todo esse trabalho que fiz lá na Ananda, que foi minha
base, hoje eu saber lidar com essa turma de crianças que são muito difíceis, tem uma vida
difícil. Hoje um aluno falou: “pró eu tô com minha cabeça rodando”, aí a mãe dele ainda
estava por perto eu disse: “oh, Simone, Silas disse que esta com a cabeça rodando”, aí ela
falou, “porque você não falou com sua pró que hoje você não comeu nada, não tomou café”,
eu falei, então vamos ver, providenciar isso ai porque ele não pode ficar assim na sala de
aula com a barriga vazia, ele não vai produzir nada. Então é por aí.
Hoje eu me encontro na área de educação muito feliz, somos todos educadores natos, não
é só quem é educador, mas todos nós somos educadores natos. Não é fácil, a gente fica,
quando a gente vê que não tem o apoio da família, muitas vezes a gente se encontra
sozinha nessa ciranda, mas eu acredito muito no que a gente tem, o que a gente carrega
conosco, de passar essas informações, porque a gente tem uma reposta muito bacana
deles também com essas crianças e hoje eu sei quando grito, como jogo duro, mas eles
sabem que eu faço isso limpa, como Carina dizia, faça isso limpa, sem nada de
agressividade porque eles vão entender e eles me dão isso de resposta e é isso.
Fulvia: Me diga uma coisa, você trás forte nessa marca da Ananda. Que lhe deu esse
lastro, essa base para você ser professora. Na faculdade você encontrou essa base, que
poderia ajudar, professores que lhe marcaram na faculdade existiram?
Maria Flor: Poxa, não existiu não viu.

Teve uma que marcou, mas não foi de forma

significativa. Eu me formei na Universidade Católica, foi uma turma polêmica, minha turma
foi muito complicada e assim, não tinha aquele professor, “aquele” (fala com ênfase)
professor, tinha uma professora que me chamou muito atenção era Lia, ela dava História da
Educação e apesar dela ser marcante, mas ficou muito pouco tempo porque ela era
fumante, então ela teve um problema de voz muito grave, mesmo com microfone ela não
conseguia, mas ali me chamou muito atenção a marca daquela professora, a inteligência
dela, não falo nem intelectualidade porque eu acho que a inteligência é uma coisa mais
profunda que abrange

vários sentimentos, ser inteligente, ser intelectual. Mas assim,

infelizmente na minha passagem pela universidade tiveram professores que brigavam muito
por currículo, base circular. Regina Célia era carioca e voltou para o Rio de Janeiro e não
conseguiu reformar o currículo da Universidade Católica, então assim, ficou a desejar muita
coisa.
Infelizmente na faculdade eu não tive aquela coisa marcante assim, foi uma turma polêmica,
era difícil, não era uma turma muito unida, mas foi tudo positivo para mim, apesar de tudo foi
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experiência... Experiência significativa que na minha vida, eu acho que a universidade
apesar de não ter aquela coisa assim que marcou, mas a gente aprende muita coisa, a
gente aprende com pessoas, eu aprendi a me defender muito, a me colocar porque eu tinha
essa dificuldade da timidez e ai eu fui buscar lá atrás o porquê de minha insegurança.
Muitas pessoas ainda olham para mim, parece que eu passo um olhar de insegurança, eu
acho que isso vem do útero mesmo, de minha mãe dizer que, depois eu vim descobrir, que
ela tomava remédio para segurar, que ela não conseguia, ela começou a fazer um
tratamento e com 6 meses eu tive ameaça de abordo, então eu fazendo uma
regressãozinha assim, eu soube que tinha insegurança porque com 6 meses no útero eu
quase ia ser abortada. Então tudo isso eu tenho comigo, mas a Pedagogia abriu muito as
portas em minha vida, da pessoa que eu sou hoje, da profissional que eu sou, a cada dia a
gente aprende a viver com a diversidade, a viver no coletivo, a viver com aquelas crianças
que a gente tem uma responsabilidade muito grande no que a gente vai falar, o que a gente
vai dizer, o que a gente vai passar para elas, já que muitas daqueles criaturas ali não tem
em casa um espelho, vem de famílias fragmentadas. Então é isso, eu disse a você que eu
não tinha muita coisa assim, como as colegas tinham, mas esse é meu resumo, meu
resuminho.
Fulvia: Vou lhe perguntar mais uma coisa, nesse tempo de criança que você esteve na
escola, como foi para você, assim, as professoras. Você fala que tem essa marca da
timidez, então, nesse tempo que você estudou, você conseguia ter uma visibilidade na sala,
tinha professores que ajudavam ou que acabava inibindo mais isso em sua trajetória na
educação escolar?
Maria Flor: É, não assim, eu sempre fui quieta, na minha, talvez por isso eu não chamasse
atenção pelo meu jeito de ser. Eu me lembro de uma professora de Geografia já no ginásio
que ela via como eu era esforçada, ela falou “Maria, eu observo muito você, você é uma
pessoa muito esforçada”, e eu ia acho que para recuperação, eu precisava de poucos
pontos, aí ela falou, “mas eu vou passar você pelo seu esforço, pelo compromisso que você
tem de estar aqui”, mesmo eu não tendo essa cobrança de minha mãe, porque eu não sei
se minha mãe achava que eu já tivesse, que ela não precisasse me cobrar, mas eu sentia
essa necessidade que ela me cobrasse, então, eu tinha que me virar, eu tinha que ir para
casa de colega, porque eu também tinha problemas com a matemática, para mim era muito
difícil, eu tinha que me virar sozinha, eu não tinha aquela coisa, aquele incentivo. Meu pai,
eu considerei que era autodidata porque ele foi criado no interior, não teve assim, a
presença do pai e da mãe e ele era um homem que sabia ler muito bem, sabia escrever
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muito bem, mas ele passava muito tempo fora então quem ficava mais em casa era minha
mãe e ela não cobrava: “você tem atividade pra fazer?” Eu que tinha que por mim mesma
fazer as minhas coisas, dá continuidade a minha vida. Não sei porquê, ela era uma mulher
sertaneja, também não teve ensino, não sei, eu acho que não, porque tem muita gente que
não tem essa base mas tem essa vontade, tem essa... Eu não sei. Eu e minha mãe somos
muito diferentes, temos personalidades diferentes, hoje não, a gente se reconhece mais,
depois que eu casei e tive filhos a gente já se reconhece mais, mas a gente teve momentos
difíceis, de conflitos, não foi fácil, foi muito complicado, mas com tudo isso eu superei,
consegui terminar e concluir, depois que eu fui para faculdade, e agora a presença dela é
muito mais forte na minha vida, ela me ajudou a terminar, porque não era fácil ter que
chegar às 11 horas da noite para trabalhar no outro dia, para cuidar de tudo, mas valeu
apena. Eu queria poder, estar assim, me dedicando mais, estudando mais, mas eu sei que
ainda vou ter esse tempo para mim, ter novas descobertas. Fiz a pós-graduação em Arte e
Educação, aí que eu descobri, meu Deus, eu tenho um pesinho ali, que é um mundo
fantástico a arte, é muito sensível falar de arte, viver a arte, então, eu fiz a pós-graduação,
estou terminando a monografia agora e aí também descobri que eu podia dentro da
educação fazer outra coisa, algo mais, porque a arte abre caminhos, abre percepções,
então eu falei meu Deus, se eu não fosse educadora, não, eu tinha que ser educadora ou de
arte ou, uma coisa que eu gosto muito é historia, eu fui aluna especial e não aproveitei por
insegurança, eu fiz um concurso na Ufba, tinha 20 vagas para ser aluna especial em arte,
em uma disciplina África Negra. Cursei a disciplina, mas na hora H cadê? Não concluí, não
fiz o artigo, uma colega minha disse assim “você vai consegui, eu vou lhe ajudar”... Isso me
frustrou, porque eu gosto muito dessa coisa da africanidade envolvido com a arte, e aí eu
não consegui terminar fiquei frustrada, hoje eu me arrependo, eu tive essa chance, mas
ficou faltando o artigo. Eu conheci pessoas maravilhosas de Cuba, da Alemanha, dos
Estados Unidos que vieram fazer, para conhecer a nossa cultura, a nossa arte, professor
doutor Vladimir era meu professor, ele era de uma família italiana, mas ela tinha aquela
coisa da negritude muito forte, morava na África, ia voltar de novo para morar lá. Foi
também uma bagagem muito rica para mim e infelizmente eu não dei continuidade.
Fulvia: Como estudante na Educação Infantil, não teve nada que te marcasse, alguma
figura de professor, alguma prática?
Maria Flor: Só pró Célia, pró Célia que me colocava no colo, até hoje ela é a dona da
escola, a escola ainda está lá no lugar, no bairro onde eu morei. Então eu me lembro dela
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me colocando no colo porque eu chorava. Eu estava com 4, 5 anos, vestida de
anarrugazinha verde, com as inicias, era uma jardineira, minha mãe fazia aqueles pompons
nos cabelos. Eu chorava quando minha mãe me deixava na escola e eu me lembro da figura
dela me colocando no colo, me acalmando e aí depois me apresentando aquelas figuras da
casinha feliz: vavá, vevé, vivi, eu me lembro disso, é uma coisa gostosa que eu lembro, é
desse momento, é da minha Educação Infantil, ali ficou marcado com a pró Célia, o nome
dela é Célia, ela até tem uma deficiência física na perna, mas ela me colocava no colo,
conversava comigo, me acalmava, me acalentava e me mostrou aquele mundo da fantasia
da casinha feliz. Eu fiquei até o 3º ano, depois do 3º ano eu fui para a escola Eurico de
Matos que era escola pública que é tudo diferente, é outra realidade, mais eu nunca me
perdi não naquela realidade, hoje está mais difícil, mas ainda existe, naquele momento é,
muitos conflitos com adolescentes, brigas de rua, mas eu nunca tive assim problemas, só
tive assim um probleminha com uma menina que chamava Conceição, que eu não sei
porque a gente se desentendeu na sala de aula e eu sempre fui muito tímida e calada, eu
me revelei ali, peguei o cabelo de Conceição a gente se esticou ali, fomos para a secretaria
(risos) mas, foi só isso, não tem muita coisa assim, porque a minha vida foi marcada muito
pelo processo. O que ficou mais marcado assim foi a doença do meu pai que foi na minha
pré-adolescência, eu tive que crescer, amadurecer muito rápido, tive que tomar assim conta
das coisas porque minha mãe sempre saía e eu ficava em casa com meus irmãos então, na
escola eu me virava e sempre tive que me virar sozinha, se fosse, eu não sei se é
maturidade de alma, porque se fosse outra pessoa tinha se desvirtuado, porque minha mãe
não era muito de tá li em cima, cobrando, tanto que meus dois irmãos não chegaram a
fazer faculdade, um fez curso técnico e o outro não fez nem o ginásio e eu fui a única que
chegou a fazer faculdade e é isso.
Fulvia: Nesse percurso depois da Pró Célia que foi a professora do grupo 4, antes de sair
dessa escola e ir para essa maior, no segmento do 1º ano, do ensino fundamental I, você
viveu alguma experiência que lhe marcou no processo da alfabetização?
Maria Flor: Não, é muito vaga minha memória, não sei porque, essa daí me marcou, mas
outras que vieram posteriormente eu não me lembro, não sei porque, eu não consigo me
lembrar o Ensino Fundamental até o 3º ano que eu estudei no Bernardino Moreira, não
tenho aquela professora que, eu não sei se é porque eu ficava muito quieta, reservada não
sei, mas não. Não me lembro de uma professora lá que me marcou, que me traumatizou
não, nenhuma, só essa mesmo que ao contrário, mas foi tranquila apesar de ser um
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percurso que eu tive que fazer por mim mesmo, mas não tinha, não teve aquela pessoa que
marcou.
Fulvia: Me diga uma coisa, você chegou a pensar em algum momento, assim, se você não
fosse professora que outra profissão você teria?
Maria Flor: Ah! Eu queria trabalhar com arte, com música, com dança, eu gosto de dança,
eu gosto de arte. (Fulvia: Que acabaria sendo professora também?!) É, é educação mesmo
minha filha, nessa encarnação eu vim para educar, para ser professora, para ser pedagoga,
estar na área de educação. Educadores todos nós somos, todos nós, independente em que
profissão a gente esteja nós somos educadores, então eu não me vejo fazendo outra coisa,
eu me encontro aqui, eu me sinto bem, eu venho trabalhar feliz apesar de todas as
dificuldades que a gente encontra no caminho, mas venho trabalhar feliz e isso rende. É o
primeiro ano que eu estou alfabetizando e não é fácil, não está sendo fácil não, é muito
difícil alfabetizar, minha coordenadora Lucinda, regional, ela fala que fazer aprender ler e
escrever é dificílimo e não é fácil não, mas eu gosto do que eu faço, eu estou feliz, eu estou
realizada no que eu faço.
Fulvia: Você se identifica com o segmento que você trabalha ou se pudesse escolher
trabalharia em outro segmento?
Maria Flor: Não. Eu gosto de trabalhar só com Educação fundamental até 2º ano, até 3º
ano, maior não, já não é minha praia. Eu já trabalhei com adolescentes, fiz um trabalho
numa ONG, com jovens e tinha que matar um leão por dia para poder, do jeito que sou, ter
criatividade, chamar atenção daqueles meninos. Foi um projeto que Lula fez no ano
passado, Projovem, então eu trabalhava lá em Paripe, eu morava aqui em São Cristovão na
época e era uma viagem. E era arriscado, eu pegava trem, pegava ônibus, e a cada dia,
meu Deus, o que vou esperar dos jovens do subúrbio, não era fácil, mas eu consegui,
superei minha timidez, minha insegurança, me ajudou muito, a educadora que sou hoje,
toda essa trajetória que eu fiz para ganhar, às vezes eu levava dois meses para receber
essa quantia que eram oito horas, uma hora eram oito reais, uma hora de aula, não dava
todos os dias, dois dias na semana, e então, mas eu estou feliz com o que eu faço, e hoje
eu vejo que a educação, até com meu filho mesmo em casa... Eu tive que mudar toda a
minha vida por causa do meu filho, porque eu morava no Nordeste de Amaralina, para ele
estudar na Ananda, nessa escola que é uma escola e centro de estudos, porque além dos
meninos terem conhecimentos na aprendizagem, trabalha muito com a coisa do científico,
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da ciência, então hoje o homem que ele é, o rapaz que ele é hoje, tem muita coisa da
Amanda, dos valores, das virtudes que a gente sempre trabalhava toda sexta-feira, parava
para trabalhar as virtudes e levava para casa também, as leis de moral, a lei da amizade,
então levavam para casa para trabalhar com os pais, aquela metodologia o quê, para quê,
como, quando, porque a gente trabalhava muito a metodologia científica e hoje eu vejo que
essa, a educação é tão importante para o homem, como ser humano, muito importante,
então eu devo muito isso lá, que eu tive que mudar minha vida, vim para Itapuã. Eu morava
com minha mãe, tinha minha casa, mas tive que alugar minha casa, vim morar em Itapuã
por conta da educação de Lucas, para ficar perto da escola e de lá para cá, pronto, vim
morar para esse lado. Ele saiu da Ananda, do Instituto Ananda, que fica em Lauro de Freitas
que já não é mais o Ensino Fundamental, já é ensino de 2º grau, e hoje eu vejo o filho, o
homem que ele é, o rapaz que ele é por conta muito disso. Então, são valores que a gente
dá a gente não pode tirar, não pode arrancar da gente, que fica para eternidade.
Fulvia: Tem algum significado a sigla Ananda?
Maria Flor: Ananda não tem significado. Ananda é uma criatura que trabalhou muito com
criança que já não está mais aqui nesse plano material, é o nome de um espírito que
trabalhou muito com crianças, entendeu, e que é alguma coisa exotérica assim, tem alguma
coisa de esoterismo. Então assim, toda formação que Jair Tércio Cunha Costa dá e assim,
as pessoas, não sei se você já ouviu falar em Maribel Barreto, ela foi lá da Ocidente, ela faz
esse trabalho, eu acredito que ela agora seja coordenadora lá da Faculdade de
Contabilidade, Ciências Contábeis – Cairu, ela faz um monte de trabalho sobre isso e tem
muitas outras.
Fulvia: Qual sua opinião sobre o segmento da Educação Infantil?
Maria Flor: As crianças já tem o contexto familiar, então a educação infantil socializa as
crianças, faz um trabalho social. Elas ainda estão na fase do egocentrismo, então, fazer
trabalho em equipe, fazer um trabalho psicomotor, trabalhar a coordenação motora, para
assegurar a alfabetização. Porque o que tenho visto hoje é que eles têm chegado ao
primeiro ano e a criança não sabe segurar nem no lápis e nem em uma tesoura. A educação
infantil precisa se preocupar com essas etapas de construção social, os valores, saber
dividir, trabalho em equipe. Nos cantinhos das brincadeiras já trabalha o cuidar, inserir a
criança nesse contexto social, no âmbito escolar. E é um momento muito importante, porque
eu vejo essa dificuldade, quando eles já tiveram um trabalho com tudo isso e inserindo as
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letras, a base alfabética, o trabalho no primeiro ano é muito mais tranquilo. De forma lúdica,
com brincadeira, de forma prazerosa. Dá para ver a diferença quando eles chegam sem ter
nunca ido à escola.
Fulvia: Então assim, quer falar mais alguma coisa?
Maria Flor: Não. Só isso mesmo.
Fulvia: Então, eu tenho chamado vocês na pesquisa de professoras alfabetizadoras, você
está no segmento da alfabetização. Então, se eu te perguntar quem é Maria Flor
alfabetizadora o que você me diz?
Maria Flor: Maria Flor alfabetizadora é... É uma professora, uma educadora que a cada dia
vem descobrindo, buscando métodos para trabalhar e sendo inspirada pelos meus alunos. A
cada dia vou descobrindo coisas novas que eles, que apesar da contextualização de vida
deles, são crianças que tem potencial, pena que não são explorados de forma significativa.
Hoje mesmo eu trabalhei com espaço e forma e eu vi como aquelas crianças tem potencial,
mas infelizmente não é explorado. Então eu sou uma educadora, como também sou
educanda porque eu aprendo muito com meus educandos, então eu aprendo muito com
eles e busco a cada dia melhorar não só como profissional, mas como ser humano, porque
é... Isso passa, essas crianças são muito perceptivas, elas sentem, porque a cara da sala é
muito a cara da professora, os alunos tem muito a cara da professora, então com esse
trabalho que eu venho fazendo a cada dia vou descobrindo e o trabalho de educação não é
só aquela coisa de ensinar e aprender, tem muita coisa por trás disso, da energia que a
gente passa para essas crianças, eu acredito que tem, eu sempre convoco os educadores
celestes para me ajudar, me orientar, abaixo do criador de Deus e Jesus que foi um grande
educador, para me orientar com aquelas crianças e eu vejo que eu tenho resultados
significativos, eu vejo um pouco, às vezes tem gente que diz, “oh meu Deus essa criança
ainda não está lendo”, mas ela já desenvolveu tantas outras habilidades, ela já consegue
me ouvir, então a gente precisa primeiro conquistar os valores, para depois a gente
trabalhar o ensinar propriamente dito, o pedagógico, o didático. Então, eu sou hoje uma
educadora que busca muito também aprender com meus educandos.
Fulvia: Então Maria, muito obrigada pela entrevista.
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4. Entrevista Narrativa com a professora Luíza
Fulvia: Vamos começar nossa entrevista Luíza, a palavra é sua.
Luíza: Então, pensando assim desde a minha infância, eu acho que eu não iria pra outro
caminho, ser professora eu acho que já estava, sabe aquela marca, na verdade quando eu
era pequena eu pensava muito em ser secretária, eu achava que secretária era um máximo,
via na televisão aquelas pessoas todas arrumadinhas, só que ser secretaria deve ser chato,
sempre é... tá fazendo coisas que são muito chatas, negócio de, eu me lembro que naquela
época tinha datilografia eu achava aquilo o oh! (risos) Minha irmã fez datilografia, mas eu
nunca me interessei achava aquilo horrível e como o ambiente da minha casa era muito,
como eu falei é, como eu já tinha escrito, muito com livros, eu via muito minha irmã, tanto
que quando é, eu comecei a pensar nas influencias, as pessoas que me influenciaram pra
chegar a ser professora Leandra é uma pessoa muito forte, porque na verdade é como se
ela fosse abrindo caminhos e eu fosse seguindo. Minha mãe já tinha feito magistério, mas
ela não atuava, quando ela voltou a atuar eu comecei a substituir, até escrevi isso, comecei
a substituir professores do pré, comecei com prezinho com 14 anos, então eu era muito
novinha justamente na, na idade, eu lembro que eu tinha 13, 14 anos e eu estava saindo da
8ª série do 1º ano né, do 2º grau e no 2º grau a gente tinha que decidir, já tinha que decidir a
sua profissão. Hoje tem essa questão da formação geral, eu acho que pra juventude de hoje
não atende muito não, eu tenho um outro pensamento. E ai eu tinha que decidir, ai eu fui ver
tinha administração, a nível de 2º grau, tinha contabilidade e magistério, ai eu olhei assim,
poxa, e secretariado também tinha, lembro de uma amiga minha que é amiga de infância foi
fazer contabilidade ai eu falei, poxa, eu falei assim oh mãe, mas contabilidade você vai fazer
o que, não eu vou trabalhar no escritório de contabilidade e tal, tal e tal, eu poxa, e aí
quando eu comecei a substituir esses professores na classe eu comecei a gostar sabe, eu
sou muito de, eu no pré, eu lembro que quando eu atuava no pré eu rolava no chão com o
menino, eu tinha, eu acho que (risos) no fundo, no fundo, eu tô pensando aqui agora, eu
tenho a impressão que na sala de aula eu volto a ser criança, eu tenho que pensar como
meu aluno pra compreender como é que eu vou fazê-lo chegar até as habilidades que ele
precisa, deu pra entender? Eu tenho que me abaixar um pouquinho, me abaixar, ou seja,
me nivelar, ficar lado a lado com ele pra poder entender como ele está pensando é, pensar
como ele pra ele chegar a pensar até onde eu quero, como eu quero você entendeu, mais
ou menos isso. Então ai eu lembro que eu, naquela época magistério era feito muito com
aquela questão de cobrir, de, não lidava muita com brincadeira, era muito a questão do
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menino escrever muito, mil vezes de um jeito só, aí eu lembro que eu peguei é, comecei a
cantar com essas crianças de 3 anos e aí a diretora da escola viu e disse poxa essa
professora

age diferente, comecei a cantar, a sair pro pátio pra brincar com eles, os

meninos eram retados, meninos que, ai ela gostou do meu trabalho e me contratou, daí o
que acontece, no outro ano eu já ia pro 1º ano meu Deus é, não vou fazer magistério
mesmo e gostei, comecei a fazer o curso, de formação e a medida que ia fazendo o curso
ia aplicando o que eu aprendia na sala de aula naquele movimento de, na prática na teoria e
tal e tal e tal. Eu lembro que naquela época tinha uma matéria que era instrumental, você
não lembra disso não (risos), instrumental da matemática, instrumental dos estudos sociais,
meu deus do céu (risos), qualquer pedagogo isso é vergonhoso, mas tinha aquilo de você
pegar os conteúdos, era uma coisa conteudista, você pegar os conteúdos e trabalhar e ver a
forma de trabalhar, mas mesmo com aquele tipo de formação, haviam cursos que davam na
escola é, tinha curso de quando o construtivismo começou a ser inserido aqui na rede e aqui
no estado, tinha assim: ah visão construtivista, eu fazia sempre esses cursos que minha
mãe também ela tinha isso, ela tinha essa coisa de incentivar a gente e pagar os cursos que
fossem necessários pra que nós fossemos assim as melhores sabe, material? Oh meu Deus
nunca senti falta de material, era um esforço que ela fazia sabe, de vender, de vender as
coisas pra ter o material da gente, eu lembro que Lendra tinha naquela na época um
flanelógrafo, eu nunca usei, na minha época não usei, mas tinha um flanelógrafo que era um
negócio cheio de frescura e tal, e minha mãe, minha mãe (ênfase) fazia questão que a gente
tivesse o material

pra trabalhar e também de nos formarmos pra sermos assim, boas

professoras, e aí eu fiz esse curso de construtivismo e me apaixonei, porque naquela época
era novidade e também era coisa que a gente fazia ajudava o aluno, eu via mesmo aquele
trabalho, a questão de que o aluno tinha como aprender e ai foi indo né. É, eu lembro da
época do estágio que foi uma época muito difícil, tanto emocional pra mim como é, do
profissional mesmo, foi muito difícil pra mim, mas hoje eu vejo poxa, valeu a pena foi muito
bom, depois que eu atuei com essas turmas de pré, foram duas turmas de pré nessa escola,
ai essa escola fechou, era D. Antônia uma senhora que era dona, ela já estava muito
cansada, disse há quero sair dessa área, o prédio era alugado, era uma casa, só que eu
havia um pedido das mães da escola de que a gente, poxa pró porque a senhora não
continua e ai D.Antônia foi convencendo minha mãe, alugue o prédio e faça, mas minha
mãe começou a pensar lá em casa, a nossa casa é grande e ai a gente fez tipo um
puxadinho mesmo e passamos a pegar o material cadeira, mesa, material que ela tinha e no
ano seguinte nós trabalhamos, passamos a trabalhar em casa, e eu fiquei com a classe de
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alfabetização, com os meninos de 6 anos, tinha uma de turma de pré, mas era a tarde e eu
fiquei com os meninos de 6 anos e comecei a alfabetizar esses meninos.
E ai, eu lembro que ainda que se alfabetizava com cartilha entende, mas eu sou muito
inquieta eu tenho isso de ficar sabe, eu estava ainda no processo de formação, e ai eu
ficava assim, poxa tinha menino que era muito difícil de entender aquilo, mas ai eu sempre
procurava um meio, de torneio, de brincadeira, de contar história, eu sempre gostei de
contar história, e ai contava a história e colocava essa letra no meio da história e lá vai. E ai
naquela época eu lembro que aquela turma, poxa, eu vejo, eu olho eles, eles já estão
adultos já, valeu a pena sabe, são meninos que, teve um que já foi pra faculdade Fabio é,
Luana só parou de estudar porque engravidou, aí eu fico olhando a trajetória depois de
alguns deles, não de todos, mas de alguns deles, Juliana hoje, ela agora esta vindo pra aqui
pra escola pra trabalhar como voluntária entendeu, ai fiquei olhando a trajetória deles como
é importante sabe, e como é gratificante você vê que, eu sei que não é resultado daquele
trabalho que eu fiz, mas também contribuiu entendeu, sabe aquela coisa de vale a pena,
assim como eu vejo o outro lado, outros que morreram, que estão presos, aí você precisa de
alunos que vençam pra você se sentir também, sentir essa vitória um pouquinho sabe,
senão dá vontade de desistir, você ficar olhando só os que morreram os que estão presos
sabe, dá vontade de desistir mesmo, de largar tudo e ir pra outra área, mas enfim, aquele
processo de alfabetização fui observando como eles aprendiam sabe, passa a entrar um
pouquinho na, na dinâmica, ainda a classe se chamava alfabetização. Aí eu lembro que tive
uma passada numa turma de 2ª série com alunos, também com alguns alunos já com
distorção idade/série não alfabetizados numa escola particular, ai eu tinha aquela coisa,
meu Deus, o menino não se interessava pela questão da escrita, da leitura, não tinha
interesse e ai eu comecei a, porque é que deu certo com os meninos lá de 6 anos e com
esses aqui não dá? Deu pra entender? Porque aplicar o que eu fazia com o de 6 pra um de,
ele tinha 12 por aí, na 2ª série na época, poxa, porque esse menino não dá, o nome dele era
Renato, eu lembro muito dele, ele passava a aula toda assim 1,2,3 (batucando) tomate com
laranja (risos), eu meu Deus do céu o que esse menino tem, eu lembro que uma vez eu
disse assim, se você escrever tomate com laranja pra mim (ênfase) eu vou ficar feliz ‘colé’
pró, ‘colé’, que não sei o quê... Aí eu passei assim, a querer saber quem era os pais, ai eu
via que muito também a família pesa, pesa muito (ênfase), se cada pai, se cada mãe tivesse
consciência do que ele pode fazer para formar seu filho com certeza o mundo não estaria
assim não viu! Se cada pai e mãe tivesse consciência, passasse agir diferente com seu
filho, poxa, o que pesa mais é a minha formação, é o que eu dou o que dedico pra essa
criança do que as influências de fora, eu fui entender que aquele menino realmente não ia,
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eu lembro que no finalzinho já, ele estava pra assim sair da escola por conta de pagamento,
naquele época tinha isso, hoje não, tem toda uma legislação em cima disso, mas o menino
não pagou a escola, saía! Ele já estava saindo já, e aí esse menino saiu, e eu ficava assim
meu Deus, o que vai ser desse menino, ele não aprendeu a ler, aí eu vi que tinha que ser
uma estratégia diferente. Aí eu continuei atuando também no, eu fui pra um programa do
governo que a gente ganhava R$ 100,00 (cem reais), cem reais isso já foi (dúvida), não,
não, minto, aí eu trabalhava a noite com o EJA, e também tinha a questão de pessoas que
não eram alfabetizadas, é, adolescentes jovens que não eram alfabetizados mas que já
sabiam calibre de arma, sabiam o que era maconha, o que era todo tipo de, e nisso na tinha
na classe adultos que trabalhavam o dia inteiro e que iam porque precisavam estudar e iam
porque precisavam estar ali, tudo numa sala, ai eu ficava meu Deus, não tem como dividir
essa turma não? Tirar esses meninos, e de um jeito que não dá pra ficar 5 jovens que vão
ficar lá pra trás porque não querem e esse, a maioria, 30 adultos. E ai o que acontece,
esses 5 eram os que não frequentavam direito as aulas, quando iam procuravam briga, teve
briga dentro da sala (ênfase), e ai era um inferno, e se sentiam deslocados também, você
imagine tinha senhoras de 40, de 50 anos, e tinha um senhor de 50 anos e tinha esse que
tinha 14, tinha alunos que já deviam estar beirando os 20, tinha Marcelo, hoje eu encontro
Marcelo e vejo assim, poxa Marcelo era louco mesmo e eu não percebi que ele era louco,
louco, louco, louco (risos), louco de ficar na rua, ele fazia assim “ah pró Luíza”, menino o
que é isso, “há pró Luíza”, ai começava a falar de futebol, futebol, ele era louco, louco,
louco... quando eu vejo ele na rua eu digo assim, ai meu Deus (risos) aquele ali passou por
mim, aquele maluquinho ali, não aprendia nada, Marcelo o tempo inteiro ele ia pra sala, ele
ficava na agitação dos mais jovens mas eu sentia que ele queria aprender, mas ele tinha
uma dificuldade imensa, tinha dia que ele me pedia atividade pra cobrir, ele pedia, cobrir
aqui pró, meu filho, aí eu falava, explicava a ele que ele tinha, oh pró me dê, atividade pra
ler, não, não pró bota pra cobrir! Sabe aquela coisa, realmente ele tinha um problema sério
de, neurológico, e a não comportava ali. Mas eu me recordo também de um aluno, Carlos e
Edson, eram dois, jovens também, esses dois apesar de todo problema, da sala, de briga,
era um horror, eles aprenderam a ler, eu lembro que Edson aprendeu a ler porque ele tinha
a questão do trabalho, ele começou já naquela faixa no meado do ano ele começou a
trabalhar e ele queria sabe, ajudar em casa, trabalhar e tal, e aprendeu a ler, poxa, foi uma
vitória tão grande, mesmo com toda a indisciplina dele ele conseguiu ir embora, e Carlos,
ele, de certa forma era um menino carente, ele fazia tudo pra chamar atenção, ele pegava
uma cadeira dessa e jogava pra cima, pá (reproduz o barulho), jogava pra cima mesmo, eu
ficava olhando pra ele, “não olhe pra mim não, não olhe pra mim não” (faz outra voz), eu
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quero que você saia da sala, “não vou sair não”, não vai sair não, então eu saio, ai quando
eu falava vou sair os adultos iam em cima desse menino, eu calma gente não é pra brigar
não, menina uma agonia, uma agonia! Aí ele saia da sala, batia a porta, ele saia, mas aí, à
medida que tinha essas crises, eu chamava ele depois, você tá calmo hoje e começava a
conversar com ele, “foi mau, foi mau, foi mau”... e ai ele também conseguiu aprender,
mesmo com toda, porque a medida que eu conversava com ele, eu ouvia ele, ele tinha uma
questão de rejeição da mãe e do pai, nem a mãe ligava pra ele, nem o pai e ele ia pra
escola tipo assim, poxa alguém aqui tem que se importar comigo né, e aí quando eu parava
pra escutar ele, tinha momentos que eu realmente tinha, há eu vou lá na ferida dele um
pouquinho, vou falar mesmo pra poder ele, aí ele chorava, chorava... ai eu dizia eu entendo
o que você passa, eu sei que dói, agora é assim reagindo dessa maneira que você acha que
eu vou poder te ajudar, eu não vou poder te ajudar, eu não vou te ajudar Carlos, eu só vou
poder te ajudar no dia que você quiser, eu tô aqui, todos os dias eu venho, ai eu começava
a falar eu tô fazendo, tipo assim eu to fazendo isso pra você eu poderia não estar aqui, ai
eu comecei a dizer assim pra ele, eu não queria nem olhar pra sua cara, o que você fez,
jogar a cadeira, ele “não foi mau pô”, porque eu me, me, ele tinha um jeito de falar, não, não
era me retei não, era, me enjuriei não, era um termo que ele usava assim, tipo assim tava
aborrecido, mas ele falava um termo bem específico, uma gíria diferente, “é porque pegaram
o meu lápis”, sempre tinha alguma coisa assim, ai eu falava mas eu tô aqui, agora se você
continuar assim, ai eu começava a falar você viu o que a diretora fez, a diretora também era
uma louca, louca, louca mesmo, você viu que ela ia botar você pra ser expulso e tal, tal, ai
ele também aprendeu a ler, depois ele começou a se acalmar, a se acalmar, e começou, ele
aprendeu a ler, aprendeu a ler e eu vi, agora ele tinha uma cobrança, uma exigência de
atenção que assim, fora do horário ele queria que eu corrigisse a atividade dele, fora de
hora, e quando eu dizia que não era aquele momento ai ele se irava, sempre tinha essas
crises sabe, mesmo com essas crises, que jogava caderno era assim, mas mesmo assim
houve uma melhora no comportamento dele com relação a mim e também ele aprendeu a
ler, então porque tinha aquela coisa de, eu aprendi a medida que fui é... ensinando, aprendi
que a afetividade pesa muito (ênfase) eu chegar perto pesa muito, têm crianças que elas é,
vão sozinhas elas só precisam de desafios você não faz quase nada, tem outras que
precisa que você pegue na mão e vá com ela, deu pra entender, pegar na mão mesmo e ir
com ela, no ritmo dela, ai depois que eu passei por esta classe

quando terminei o

magistério eu... eu tenho que fazer uma conta aqui, na época que eu estava nesse grupo de
2ª série que eu falei que tinha o menino do tomate com laranja (risos) eu estava no prévestibular, já estava no pré-vestibular, quando eu fiz o magistério eu fiquei, eu estava com
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essas classes, minha mãe já estava iniciando a escola,

eu peguei essa classe de

alfabetização, depois eu lembro que no 3º ano ela não me deu classe nenhuma porque ela
dizia você tem que se dedicar, no 3º ano você tem estágio que era de 3 meses, e ai eu fui
pra uma escola lá no Engenho Velho, peguei uma classe de 3ª série, meu Deus como isso
foi cansativo pra mim, acho que eu deletei essa fase, por isso eu não falei, eu deletei porque
foi muito difícil, era uma dificuldade tanto que eu não me recordo muito bem como foi que eu
passei, é como eu falei as regentes que eu tive saiam da sala e me largavam lá, pense eu
tinha 16 anos, 16, 17 anos por ai, e uma classe assim com 40 alunos na sala, eu só pegava
classe assim com 40 alunos, eu disse assim oh meu Deus, e até hoje eu digo que eu tenho
sangue doce pra pegar turma grande era 40 ou era 42 alunos nessa turma, nessa escola, e
a regente, eu nem lembro o rosto da regente, pra você ver, eu só lembro do presente que
ela me deu no final do estágio, uma calcinha devassa (risos) eu me lembro muito bem disso,
eu cheguei em casa e disse, oh minha mãe (risos) o presente que eu ganhei, minha mãe
olhou assim meu Deus do céu (mais risos) enfim, ai é, me lembro muito bem nessa época
do pré-vestibular eu me lembro que eu sai do pré-vestibular de manhã, ia pra essa escola a
tarde e aí sabe, quando eu entrei em pedagogia Leandra já estava fazendo pedagogia, já
estava findando pedagogia na Uneb e eu tinha um, eu ia começar a fazer pré-vestibular a
noite, eu acho que foi tão traumático fazer esse pré-vestibular que eu aí passei (risos) no
vestibular, digo eu tenho que passar porque eu não aguento mais, porque eu trabalhava o
dia todo na escola da minha mãe, o dia inteiro e ia para o pré vestibular a noite e ai este foi
o ano que eu passei e ai fui. Pedagogia, meu Deus, foi em 96, 96 Leandra já estava no
último semestre e eu iniciando né, eu lembro que eu entrei no segundo semestre de 96 e
Leandra já estava terminando o curso, ela estava no 8º semestre e nós nos encontrávamos
assim né, e ai eu cheguei assim olhei pra aquela, pra classe, na Uneb é tudo muito chique,
eu estranhei algumas coisas mas outras não porque, é, eu estudei em escolas e tive bons
professores sabe, eu não tive tanta dificuldade em fazer pedagogia por conta da minha
formação de magistério então, eu via muitos colegas assim que entraram pra entrar na
faculdade e diziam assim “ah, não, vou fazer pedagogia pra entrar na faculdade” e ai, poxa,
ali foi choque térmico (risos) caramba, tinha gente que quando chegava assim oh, aula de
filosofia, povo calado, tomo mundo calado! Quando chegou a aula de filosofia da educação,
oh, eu só via gente saindo de pedagogia, saindo, saindo, nossa turma era enorme, eu
lembro que nós terminamos com 20 pessoas, porque realmente foi uma seleção ali, os
primeiros semestres foram seletivos porque coisas que eu estava revendo, eles estavam
começando, iniciando, e ai caramba, você vê que fica na pedagogia quem gosta mesmo,
quem não gosta vai fazer, não vai buscar sala de aula, tinha muitos que queria a pedagogia
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para trabalhar com empresas, com outras áreas com pedagogia mas não na sala de aula e
aí, é um encanto, faculdade é uma coisa muito é, exige dedicação, mas exige também você
é, pensar, muito legal e ai como Leandra já tinha feito, você acredita que Leandra chegava
às vezes assim, quando eu chegava com prova em casa, aquelas provas, eu estranhei isso,
poxa, prova em casa, “ ei, essa prova eu já fiz Luíza”, eu não acredito você já fez? “Fiz sim”,
não Leandra você não fez, não é possível, “não é de professor fulano de tal, eu disse é, ai
detalhe, eu disse meu deus esse povo não planeja não, imagine, ai eu comecei a entrar
também na questão assim, que tipo de educação se faz numa faculdade também né, o cara
pega engessa, fala de currículo, fala de repensar o currículo, de repensar e ele engessou
todo o planejamento dele e aplica pra todas as turmas e não tá nem aí, se aquele aluno é
diferente do outro e ele não tá nem ai, mas também, ai Leandra falou assim que eu fiz essa
prova quer ver eu disse vá pegar, a gente tinha o costume lá em casa de guardar prova
porque uma vez uma professora perdeu uma avaliação minha eu tive que refazer, eu fiz pró,
“não você não fez”, eu fiz a senhora corrigiu e me entregou, e ai eu tinha guardado cheguei
pra ela e mostrei, ela colocou minha nota, eu disse oh minha mãe a professora ia me dar
uma nota e tal, está vendo ainda bem que você guardou é melhor vocês passarem a
guardar suas provas, e Leandra veio com a prova idêntica, e ai me mostrou eu olhei... ela
ainda falou assim, “menina copie tudo ai (risos) igualzinho ao meu que ele nem vai ler”, ela
ainda me deu dica “olhe com ele tem que ser assim, você tem que pegar o ele fala e colocar
na avaliação”, eu não Leandra poxa, “é se você não colocar o pensamento dele ele não vai
te dar uma boa nota”, ai eu coloquei é, na primeira avaliação me dei mal, lembro que levei 4,
ai eu disse poxa levei 4 e tal, ai passei a copiar o que ele falava na sala (risos), até os
exemplos que ele dava eu colocava, ai eu lembro que na segunda eu passei numa boa
(risos), passei numa boa porque eu passei a transcrever né, então na aula dele, super chata
a aula dele, ai eu tive uma professora que me marcou muito nessa época sabe, Tereza
Coutinho, ensinava filosofia da educação, eu nem sei se ela ainda tá lá pela Uneb, Tereza
Coutinho ela já deve tá aposentada, ela já era uma senhora já, ela chegou até, é, ser
coordenadora do curso e ela tinha uma visão eu, eu, observava Tereza, admirava Tereza
porque ela trazia uma reflexão da educação muito atual e eu penso hoje em coisas que ele
me dizia antes, ela falava assim estamos caminhando pra barbárie total, então esse bum
tecnológico, ela falava assim esse bum tecnológico vai tirar muito da liberdade, que eu fico
olhando como que realmente as coisas que ela dizia, que ela trazia a reflexão pra gente é,
falava da nossa profissão como trazer pro aluno o desejo de refletir as ações antes de fazer
né, e ela falava muito de, lembro que ela trazia discussões sobre Durkheim, Comenius,
poxa, era uma aula que era dinâmica, atual, muito legal. Depois teve a professora na época
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Célia Regina ela trazia discussões de currículo, por isso eu questiono poxa, tinha uma
professora como Célia Regina, desculpa Regina Célia e tinha um professor lá que tinha um
currículo, ai eu não entendia isso (ênfase), falava do currículo... Eu lembro que a gente, ela
trouxe essa discussão de currículo através de um texto de um castelo, caramba, muito legal!
A gente lia o texto fazia fichamento do texto, depois discutia com ela, muito legal. Então ela
tinha uma visão muito pra frente sabe, e eu tinha professores que chegava assim passava
slide, slide, slide o mesmo slide, acho que não mudava e lá vai. Nos últimos semestres de
pedagogia nós passamos a ter algumas aulas práticas e ai já viu que metade do grupo já
tinha corrido, eu tive uma professora que me marcou muito era Zoraia, ela falava da
metodologias das ciências poxa, ela trazia a questão das oficinas pra sala de aula, debates,
coisas muito que, ela não ficava perdida em, ela trazia o texto, ela falava da questão de aliar
a teoria com a prática, sempre trazia um texto, refletia mas botava a gente pra fazer, e
aquilo, eu digo falou fazer é comigo mesmo, e ai eu disse assim gente, não tem muita
diferença o que nós estávamos fazendo aqui, porque nos últimos semestres eu vi muita
semelhança com magistério, isso aqui não tá muito diferente do que eu fiz no 2º grau não, o
pessoal falava “ é mesmo Luíza”, “pô, magistério”, é magistério é isso aqui, é disso que a
gente vai precisar, agora sim nós estamos fazendo o que nós vamos usar, enfim. Eu
terminei, quando eu já estava no finalzinho do curso passei na prefeitura e ai minha irmã, eu
lembro que eu fiz um estagio lá na Ribeira, odeio, não gosto nem de lembrar, até hoje eu
odeio Tampico, sabe o que eu é Tampico? Odeio Tampico (ênfase) e misto quente, meu
deus do céu, eu como assim sabe, porque eu lembro que foi o semestre que eu passei
comendo, tomando Tampico com misto quente, ô pai, eu não aguentava, pra ir pra Ribeira à
tarde, eu fazia o curso pela manhã e ia pra Ribeira a tarde com a turma dos... Ainda bem
que foi em dupla, estagio de pedagogia foi em dupla, foi o que me salvou, minha dupla hoje
até inclusive é minha colega da rede, a maioria das meninas que fizeram pedagogia comigo
estão na rede, eu me encontro e digo meu deus, fulana que disse que não queria saber de
ensinar tá aqui! Poxa, eu fico olhando assim, sabe quando tem concurso eu olho assim
quero ver lista, eu conheço, conheço e encontro gente pra caramba na prefeitura que fez
pedagogia comigo. E aí assim, eu passei na prefeitura nessa época, tinha um concurso, o
concurso era por CR e foi justamente o último concurso que você poderia entrar com
magistério, como eu ainda não tinha terminado pedagogia e ai eu já tinha feito um concurso
antes e passado, só que eu fiquei aguardando o chamado em casa e perdi, ai que
frustração, eu era pra ter hoje 14 anos de prefeitura, tenho 12 por conta disso, passei no
primeiro concurso e quando fui ver já tinha passado e tal. Enfim, nesse concurso foi o último
concurso da prefeitura em que a gente fazia um curso concurso que eu acho até, eu não sei
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porque a prefeitura tirou isso, era doloroso, terrível, era uma pressão, mas só ficou Fulvia,
quem queria atuar na sala de aula. Eu lembro que eu estava numa sala, na minha sala era
todo mundo com T, tinha uma colega que era Tatiane Durval, lembro do sobrenome dela e
ela era uma loira e ai eu lembro que a gente ficou em Brotas, também era em dupla o
estágio e durante o estágio ela falou assim “eu vou perder, meu marido quer que eu passe
mas eu vou perder”, porque Tatiane não faça isso não, eu lembro que eu ainda implorava
não faça isso não Tatiane, pense, pense bem no que você vai fazer criatura, “o que, eu não
vou trabalhar com esses diabos não, olha pra isso, olha quanta ‘creca’, Luíza eu tomo banho
de álcool quando chego em casa”! Eu olhei assim, ela saiu, ela perdeu, ela perdeu, ela fez
de tudo pra perder, eu lembro que eu liguei pra casa dela e falei a e ai Tati, “minha filha
inventei uma dor na garganta, eu tô em casa, não vou não”, ela saiu, desistiu, porque
realmente colocaram a gente nas escolas que eram os piores da rede, tipo assim só vai pra
quem quer, foi mesmo um teste, uma prova de fogo, eu lembro que Leandra fez esse curso
concurso comigo, e Leandra, sempre tem Leandra né, eu e Leandra, ela falava assim, eram
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meu Deus eu tinha que tomar aquele tampico com misto quente, eu ia pro curso concurso a
tarde, saía da Uneb ia pro curso concurso a tarde e a noite pra essa turma de EJA, e aí é
que eu respondo sua pergunta, foi nesse período, caramba, Fulvia, que sufoco quando eu
lembro daquela parte da minha vida eu digo, meu Deus eu venci, porque realmente,
caramba era muito difícil, e eu lembro que Leandra passou, foi a décima segunda colocada
e eu fui a, eu acho que fiquei em vigésimo quinto lugar, eu não lembro muito bem não, até
pouco tempo ela tinha, ela guardou o jornal porque tinha isso lá casa né, guardar o jornal do
concurso e ai nós passamos por esta etapa e ai é, pra mim como eu já tinha tido a
experiência de ter perdido o primeiro concurso corri atrás, não fiquei esperando me chamar
não ai tal, tal, não, vai chamar vai chamar, ai quando nós fomos chamadas ai que alegria. Aí
a prefeitura pediu os exames, nós pedimos prorrogação de exame, a gente já sabia os
tramites todos porque eu já tinha perdido e ai corremos atrás, graças a Deus na hora de
escolher a escola, no dia dos exames, entrega de exames e tal, escolher a escola. Tinha
uma escola chamada Anjo de Rua que é lá em Itapuã na parte do Sucuiu, o nome do lugar é
assim mesmo Sucuiu, próximo a Piatã, naquela época, em 2000, o Barbosa Romeu estava
surgindo com o projeto axé, eu já conhecia porque é uma escola que é em frente a minha
casa, ai eu via aqueles meninos do projeto axé, minha irmã, eu disse eu não vou aguentar
não, já tinha passado por experiências dolorosas vou passar por essa, e aqui, minha mãe
disse “poxa eu conheço a diretora de lá e tal, tal”, nós viemos pra cá, escolhemos o Colejão,
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a gente chama aqui de colejão, os meninos apelidaram aqui de colejão, tá bom, nós viemos
pra cá.
Já são 12 anos aqui, 12 anos nesta escola e poxa, já passamos por momentos difíceis,
Leandra, por exemplo, já começou com uma turma de aceleração, classe de aceleração, eu
peguei uma turma de CEB 2 naquela época, hoje é 2º ano e enorme 39 alunos, eu ficava
naquela sala lá, um calor insuportável, mas depois no meio do ano, só fiquei com os alunos
de fevereiro até maio, em maio houve mudança da gestão e ai peguei uma turma de 4ª
série, eu ensinava 4ª série de manhã porque a professora entrou de licença e tal, tal, tal
meu Deus, que castigo pra mim, também a turma tinha, deixei uma turma de 39 que foi
dividida, que eu disse não é possível, e ai foi dividida e peguei uma turma pela manhã de 4ª
série que tinha, senão tinha 40 tinha quase 40 alunos. Ai eu lembro que em 1 ano eu troquei
de turma 3 vezes, peguei essa de CEB 2 a tarde porque eu só ensinava a tarde, depois
quando eu dobrei, pedi pra dobrar, ah não, se tiver oportunidade eu quero dobrar, peguei a
de 4ª série pela manhã e 1 do pré a tarde, depois deixei a de 4ª série e fiquei com 2 de pré,
uma pela manhã e outra pela tarde. Então assim, fiquei no pré aqui durante 2 anos, ai o que
acontece, minha experiência com pré-escolar era diferente da prefeitura, do que a rede
pública. Jurema nessa hora me ajudou muito sabe, é isso que eu falo, quando você fala das
pessoas importantes e tal, então Jurema me ajudou muito porque há um impacto quando
você deixa de ensinar numa rede particular que é tudo engessado e você vem pra uma rede
pública que tem uma visão diferente da educação, e aí Jurema dizia “Luíza você não vai
deixar de atuar de fazer o que você acha que dá certo, mas tem um jeito diferente de fazer”,
ai Jurema serviu como uma coordenadora, aí logo depois Jurema entrou de licença e tal,
mas muito do que eu aprendi a fazer do pré escolar aqui, na Educação Infantil, foi o que
Jurema me ensinou entendeu, é, eu lembro que eu tive uma experiência que eu nunca
esqueço, como eu gostava de contar historia, sempre gostei de contar história, fui contar os
clássicos para essas crianças, e contei o da branca de neve, sabe quando eu conto a
historia eu faço a voz de todo mundo, ai eu tenho, a questão da expressão pra criança é
muito forte também, caramba, eu nunca vou esquecer do grito de horror quando as crianças
ouviram eu falar que, branca de neve desmaiou e tinha comido a maça, ai eu falava que a
maça era vermelha, linda e os meninos ficavam assim (faz a expressão das crianças), e
então ela caiu no chão, “ah não pró não, não”, calma deixa eu contar o restante, e ai eu
tentava acalmar... E ai também contei do lobo mal. A do lobo mal, do chapeuzinho vermelho,
eu contei, criei um clima porque estava tudo escuro na barriga do lobo, ai eu desliguei a luz
(risos), quando eu fiz a voz do lobo, esse meninos corriam pela sala Fulvia (gargalhadas),
vou te comer (voz grossa) esses meninos “ah!!!” (as crianças gritaram), a diretora chegou na
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porta, que foi Daniela eu tô contando a historia de chapeuzinho vermelho, “ai que coisa
menina”, ela balançava a cabeça assim, “tem jeito não (risos),essa criatura não tem jeito”, e
quando eu inventava de rolar no chão com esses meninos, eu chegava em casa toda suja
aí minha tia, “essa roupa não é a que eu lavei ontem? É, “eu não vou lavar mais sua roupa
não, porque não é possível que você se suja mais que as crianças!”, não é porque eu fiz
uma atividade com as criança, e eu lembro que teve um projeto na época de cuidado com a
escola, cuide bem da sua escola, ai, todo mundo o que você vai fazer, cada um vai fazer
uma coisa, eu vou lavar minha sala com meus alunos, rapaz pra que, “você vai”, vou, eles
vão aprender e aí lá vai a gente lista, lista de material, não sei o que, e tal e tal, na
educação infantil, claro que no final acabou sobrando pra mim, depois que eles fizeram isso
eu lembro que eles tinham, eles tinham o costume de deixar tudo sujinho de lápis de cera,
mas depois tiveram tanto cuidado com aquilo porque tipo assim, eu limpei a minha mesa, e
ai você vê que quando a gente ensina o menino a mudar as atitudes, não sei coisas que, pra
pessoas era absurdo eu pegar aqueles meninos pequenos e botar lavar a sala, botar não,
lavar com eles, um absurdo, entenda, depois daí eu fui pra gestão, não, minto, fui pra 3ª
série, saí do pré pra 3ª série, ai (suspiro), aí na 3ª série eu tive encontros felizes porque eu
estava ensinado na 3ª série alguns alunos que eu tinha ensinado há muito tempo atrás e
que vieram estudar aqui e ai esses meninos é, foi um trabalho bom também, eu estranhei
muito porque eu não aceitava menino chegar na 3ª série e até hoje eu não aceito, umas
visões diferentes que eu tenho de, de, eu sei que a alfabetização é um processo, mas tem
um tempo que a criança tem que já estar alfabetizado, não posso esperar o outro ano pra
criança ficar alfabetizada, eu pegava menino na 3ª série sem alfabetizado, e ai pronto,
logo depois eu fiquei um ano na 3ª série e fui para a gestão, saí muito na doida assim e vim
ser diretora dessa escola aqui, aí eu digo que foi a fase mais triste da minha vida porque eu
não trago boas lembranças, foi muito... ai foi realmente é, eu acho que o fato deu amar a
sala de aula, de gostar de ser professora, eu sei que você faz educação onde você estiver
né, mas você não pode mandar no que é do outro, escola pública não é sua é do outro, é do
público, então, por exemplo, você ver que hoje tem portas nessa escola, nesta escola
(ênfase) existem portas que foram pedido consertos desde aquela época, deu pra entender,
ai você, sabe, é, entristece, tinha uma porta aqui, nessa sala mesmo (se levanta para mexer
na porta, fechar e abrir, e percebe que a porta já está fechando) foi nessa reforma agora que
consertaram, quer dizer, você depende do poder público pra fazer as coisas enquanto
gestor e tem que lutar por uma cosia que é direito (ênfase) não dá pra entender, não entrava
na minha cabeça, eu lembro que foi uma frase que eu ouvi de uma pessoa, eu entrei muito
assim, a gente fazia um curso também, gestão e tal, e eu você vem cheio de ideais, mas
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tem uma coisa que parece que tem uma parede que não deixa você fazer nada (bate com
as mãos), aí quando eu assumi é, chegou uma pessoa logo depois que eu assumi sentou na
minha mesa “professora você vai ter que fazer licitação e tal, tal”, precisa de três empresas
diferentes, traga a da sua também e tal, “é pró, mas você pode fazer de um jeito diferente,
fulana de tal já comprou um carro, fulana de tal comprou apartamento”, ai eu olhei assim, aí
eu lembro que depois Vera veio ser a minha vice-diretora da noite, ela falava assim pra mim
“é isso que rola mesmo Luíza”, eu não acredito Vera, aí ela começou a me explicar as
coisas que rolavam nos bastidores que não são explícitas, eu chegava lá na secretaria e a
pessoa falava assim “menina eu conheci fulana de tal”, então você vai, tipo assim, entrei em
choque com meus valores éticos, morais, então eu fiquei muito triste, eu entrei em
depressão, foi a fase que entrei em depressão, foi a fase que eu precisei de psiquiatra, eu
passei a ter medo de gente, imagine eu tendo medo de gente! Eu entrava no ônibus e
procurava aquela cadeirinha isolada, tive síndrome do pânico, eu comecei a fazer análise
naquela época e era uma pressão muito grande e ai a pessoa falou assim, “realmente eu
não entro mais aí, aí tem que ser o psiquiatra mesmo”, e tive que ir, tive que tomar remédio
porque a coisa estava muito séria pro meu lado, e já no finalzinho da gestão é, eu passei um
(o celular tocou), então aí nessa época, essa época foi muito dolorosa, muito triste, eu
lembro que teve uma fase que 3 professoras tiraram licença de vez, nesse dia, e aí tinha
uma turma que não tinha chegado substituta, eu fiquei nessa turma, uma turma muito, eu
ficava assim olhando poxa, a gente fica com esses alunos e esses alunos se apegam a
gente, poxa, alguém se importa comigo, eu ia pra sala mesmo, enfim, é uma fase que eu
não gosto muito de lembrar, é uma fase muito dolorosa, muito triste, não condeno nem
rejeito quem quer, inclusive incentivo as pessoas a ficarem na gestão, dou total apoio a
Gerson como diretor dessa escola, ele até me fez esse convite pra ser diretora, vice-diretora
com ele e eu disse Gerson me perdoe, eu não tive, eu não quero porque é difícil você
mandar no que não é seu e você tem que se acostumar, infelizmente você tem que se
acostumar né, você tem que acabar numa coisa de, você tem que deixar a coisa acontecer
pra você não adoecer, eu adoeci porque eu me indignava, eu me revoltava (ênfase), então
eu coloquei aquela doença em mim, passei a ter medo porque eu passei a ver o que as
pessoas fazem na verdade, você vem cheios de sonhos, de projetos, pensando fazer tudo
diferente, eu não ia me acostumar nunca com isso aqui, isso aqui (mostra algo na sala) foi
uma reforma, eu, tem tinta no chão entende, isso me revoltava, tanto que hoje, hoje em dia
tem um rapaz que vem fazer entrega e diz assim, “oh pró poxa tú lembra”, não pera aí,
vamos contar, coloque aqui, coloque aqui as coisas, vumbora ajeitar direitinho e tal, então
ele fala assim poxa lembra que a gente fazia isso, fazia aquilo, tem um jeito diferente de
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contar e o mundo não comporta isso, não é que eu sou a melhor não, a melhor pessoa, nem
a melhor professora não, é porque pelo menos tem que pensar diferente, pensar que tem
uma criança, ainda mais que eu tenho algo, que eu vim pra aqui pequena, eu vim pra aqui
com 7 anos, então vejo esses meninos se envolverem, a escola que eles tem no mundo é
mais atrativa do que a escola aqui, o que ele tem lá fora, tipo, tem um aluno meu, logo que
eu retornei pra sala peguei uma turminha de 1º ano, oh, essa turma foi no 1º ano, oh, eu saí
da direção eu podia tirar férias, eu podia tirar licença, eu disse não vou pra sala de aula
logo, peguei uma turma de 1º ano, 2º ano, 1º e 2º ano, depois no 3º foi Leandra que pegou,
no 4º ano eles voltaram pra mim (riu) eles saíram da escola tem 2 anos, não, o ano
passado, e eu lembro assim que é, meninos que já estavam pra quase ler, chegaram em
Leandra despertaram, foi uma ótima turma, turma muito boa e ai eu me lembro de um aluno
que nessa classe que chegava pra mim e falava assim “pró se eu te contar uma coisa você
não fala pra ninguém não?”, eu digo o que é meu filho, “fulano me deu uma arma pra eu
esconder”, um menino desse tamanho (faz o gesto), meu Deus, “mas não fala pra ninguém
não por favor pró”, eu sentia que aquele menino queria falar com alguém, (ênfase) ele
estava se sentindo coagido, alguém fez ele esconder uma arma num casaco e ele teve que
fazer, “oh pro era assim, assim”, eu falava oh filho não faz mais isso não e tal, e tal e tal...
Então ai é, eu fiquei olhando assim poxa, essa escola que a gente tem não é tão atrativa pra
esses meninos, tem menino que eu digo assim, olhe esse menino, essa escola é pequena
pra esse menino, eu já cheguei direto pra diretor, pra vice-diretora, essa escola é pequena
pra fulano, esse menino é super inteligente só que tá aqui perdido, ele sai da sala porque
ele não comporta, ele é muito grande pra aqui, porque enquanto uns pensavam que era
indisciplina só, não era só indisciplina ou falta de limites, eu sei que eu tive um aluno mesmo
que ele tinha problemas sérios porque ele foi rejeitado desde a gravidez e era rejeitado pelo
pai, a mãe tinha tomado todo tipo de remédio o menino nasceu (risos), eu disse esse
menino era vitorioso, e ai eu tive que parar pra fazer um trabalho com a mãe também, hoje
essa mulher estuda, eu disse criatura vamos estudar, “eu vou”, hoje eu chego na rua ela me
abraça “ah olhe Luíza eu passei olhe”, eu quero ver você na faculdade, você vai pra
faculdade, “eu vou mesmo”, porque existia uma rejeição do pai com ela e com a criança, ele
fez ela tomar e ela tipo assim, esse menino destruiu meu casamento, dá pra pensar nisso,
esse menino chegava na escola super inteligente, ele ficava descalço corria tudo xingava
todos os nomes que você imaginar, e ai detalhe, você com a turma enorme não dá pra ficar
com uma criança assim, porque eu tinha que sacrificar 30 pra dar conta de um, ou, sacrificar
ele que foi a minha escolha, então eu cheguei pra direção da escola e disse esse menino
não, a escola é pequena pra ele, ele é inteligente tanto que ele acompanha as aulas que
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são diferentes, ele acompanha,

acompanha o inglês bem, ele acompanha, certo que

também na aula de inglês ele às vezes ele, mas ele acompanha...
Fulvia: Deixa eu perguntar uma coisa, assim, você então tem uma experiência grande tanto
com esses menores da educação infantil quanto com os maiores, você se identifica com a
série que você está ou se você pudesse, assim, ficar em outra turma qual seria?
Luíza: Hoje eu falo a você que eu, eu penso muito sério na educação infantil porque você
faz um percurso, até aqui e por exemplo, você vê problemas que são lá, não é que eu vou
resolver não, mas pelo menos assim, eu sempre pontuo isso pra Márcia, Márcia o menino
precisa sair alfabetizado no 1º ano, 2 e 3 são só pra ortografizar, pra esse menino oh (faz
um gesto) sabe, eu sempre falo isso, quando o menino tá no 1º ano, (um aluno aparece
batendo na porta), tinha que ser, meus alunos, então, no 1º ano ele está ávido por
descobertas, quando ele chega no 3º ano, eu estou com uma turma de 3º ano, e ai tem
momento, eu parei e disse Márcia, a minha turma, eu tô com o 3º ano e eu vejo que eu
tenho que fazer um trabalho de correção, esse menino vai, tem alguns que vão pro 4º ano,
eu tenho que parar pra alfabetizar mesmo, mesmo (ênfase), alfabetizar desde as vogais, de
letras que o menino não conhece, de menino que não sabe a diferença, não sabe ler com
letra de imprensa, deu pra entender, e de meninos que nunca (ênfase), eu tenho alunos que
eu acho que tiveram contato com a escola e foram empurrados até chegar aqui, empurrados
(ênfase), que o sistema hoje tem isso, você passa 3 anos, 1º passa automaticamente pro 2º
automaticamente pro 3º, e no 3º retém e ai quando chega aí, os meninos ficam retidos
também e eles ficam com a autoestima lá no pé, no pé, ele acha que, sabe, “ha não vou
ligar pra isso não”, então você tem que ensinar a valorizar, a se interessar pra ver esse, o
despertar mesmo, o despertar que lá no 1º ano com certeza ele já tinha, o aluno não chega
desinteressado, eu estou numa dinâmica, ele não chega desinteressado, a gente fala fulano
não tem interesse, mas nós causamos o desinteresse dele. Quando ele chega em casa que
a mãe pega “bota a mochila ai e vem pra cá”, ou então o menino larga a mochila e vai pra
rua com a farda da escola, ela tá ensinado a ele desvalorizar o que ele tá aprendendo, a
desvalorizar a escola é uma mensagem que ela manda assim meio que oculta entende, ou
quando ela nem ler, “oh mãe chegou um aviso’, ‘ah coloca ai deve ser de reunião”, ela faz
isso ela tá ensinando a ele, a leitura, ela manda mensagem pra criança e a criança vai
absorvendo, então o que que acontece, no 1º ano eu creio que a criança tá numa faixa do
despertar que a gente pode, sei que tem dificuldade, sempre tem dificuldades, mas eu me
identifico com essas turminhas menores porque é o momento que ele tá ávido para
aprender, quando eu pego menino de 3º ano com 12 anos, eu tenho aluno com 12 anos, o
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menino já está sabe com aquela coisa assim, ele quer mas ele tem que buscar, tem que
buscar, eu lembro de um professor, isso já na pós-graduação, que ele deu psicologia
educacional ele falava assim ele tinha uma linha muito freudiana, mas ele falava algo que
me tocou assim, estudar requer dor, nós tentamos aliar o ato de aprender ao prazer, porque
todo mundo busca o prazer, ele falava isso, mas dentro do prazer existe o desejo e ninguém
deseja sentir dor, caramba (vibra) eu achei assim é, o que ele falou assim, eu achei assim o
máximo, sabe, realmente desejo é algo que nos impulsiona a aprender algo, o desejo, eu
quero, eu vou buscar, eu corro atrás porque eu quero e ele falou da questão da dor no
aprender, porque você dizer que você não estava tão certo assim e justificar que você não
estava tão certo assim e que você tem que buscar uma nova forma de fazer aquilo que você
já sabia, isso requer uma dor, eu achei um máximo, digo realmente, e ai eu fico olhando
assim, os nossos alunos eles precisam redescobrir o prazer, pra buscar e querer sair dessa
dinâmica de, eu sou aquele que tá lá atrás, enfim, eu gosto dessas turmas dos menores, eu
gosto dos menores porque os menores eles, você, é, Leandra fala uma coisa muito
interessante, ela fala assim, “eu tiro o sujo pra depois alguém ficar com o varal todo
branquinho”, Leandra fala assim, “eu tiro o sujo”, porque você tem que o tempo inteiro
lapidar essa pedra bruta, tem menino que não sabe sentar, poxa, ai você pega uma
turminha menor e ensina a sentar, isso é importante na educação infantil e ninguém dá
importância, tem pessoas que hoje acham que fila é remontar, tem gente que pensa hoje
que fazer fila na educação infantil é remontar as cinco é, lá da ditadura e não sabe que a fila
tá ensinando, o ato de fazer uma fila na educação infantil é saber que tem alguém que está
na minha frente, tem alguém atrás de mim e eu tenho uma posição e essa posição vai
mudar e eu preciso respeitar a ordem que tem ali, isso é importante pra toda nossa vida, e
ninguém vê isso sabe, aquela coisa de, de acha que é só brincar, brincar, brincar, brincar,
entrega brinquedo e brincar, brincar, brincar, ele precisa de uma atividade também, porque
ele vai ter que aprender que na escola eu tenho o momento de brincar, eu tenho o momento
de estudar, eu tenho o momento de, por isso que existe uma rotina da educação infantil que
é diferente, e essa rotina eu acho que ela deveria ser também até o 3º ano, porque esse
processo de alfabetização precisa disso, quando o menino vai pro 4º, de uma coisa mais, já
tá maiorzinho, já entende, ele não vem com tantos problemas que eu tenho visto na minha
sala, na minha sala eu vejo assim coisas que são de lá de trás, menino que fica embaixo da
cadeira, eu disse poxa porque esse menino fica embaixo da mesa, embaixo mesmo da
mesa, ali escrevendo, meu Deus esse menino ainda não entendeu a função da cadeira é,
não é, é porque ele fazia o que ele queria e alguém deixou, alguém deixou ele, ser livre na
escola, essa ideia de, isso veio muito com o construtivismo, veio forte e hoje nós temos
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ainda que, fazer algumas coisas no construtivismo que deixou muito naquela época, quando
chegou achava que tinha o aluno tinha que fazer tudo sabe, e esqueceu que a vida lá fora
vai exigir algo que nós não estamos proporcionando aos nossos alunos.
Fulvia: Deixe eu voltar um pouquinho assim rapidinho, é que você me falou um pouco do
seu percurso até a 8ª série, mas assim, me conte, assim, você falou em nosso ateliê sobre
uma situação que te marcou da reguada. Então assim, dentro desse percurso da educação
infantil, que você valoriza, está mostrando que valoriza, você não me falou de professores
que te marcaram seja positiva ou negativamente, então assim, se você consegue lembrar
nesse momento ou pelo menos dessa historia que você já me contou no ateliê (dá uma
gargalhada) para que eu possa registrar.
Luíza: Olha só, eu tive professores marcantes, gente, caramba, eu lembro que, que, na
Educação Infantil eu não lembro qual era minha professora, eu era muito novinha, eu pedia,
eu lembro que eu chorava pra ir pra escola, eu lembro disso porque Leandra ia pra escola e
eu queria ir também e ai quando chegou o momento de eu ir pra escola, eu não chorava
não, pra ir pra escola não, mas eu não lembro da minha, eu lembro dos meus colegas e eu
lembro de uma atividade que me marcou nessa época que era uma maçã vermelha que eu
tinha que pintar, mas aí eu deixei um branquinho e a professora mandou eu voltar pra pintar
todo vermelhinho, eu não entendi, não estava tudo vermelho pra mim (risos)? Não lembro
da minha professora da Educação Infantil. Lembro de minha professora da alfabetização,
que foi a minha, a professora que tinha os olhos verdes que eu contei lembra, que eu tinha
medo, eu tinha medo de olho claro porque tinha uma aula naquela escola e tal, e tinha o
quarto escuro, eu lembro que era o momento que eu mais ficava quieta, acho que foi a série
que eu mais fiquei quieta, tanto que quando eu fui pra 1ª série, que foi na escola da
professora Elza, era a escola Cristo Bom Pastor, eu estudava nas Jóias de Cristo, que
também era de evangélicos e fui para Cristo Bom Pastor, e ai quando eu entrei lá (risos) na
Cristo bom Pastor entra burro e sai doutor (gargalhadas e repete), era Cristo bom pastor
entra burro e sai doutor! (risos) Aí, era um salão enorme, acho que não era tão grande
assim, mas minha memória trago ele enorme, quadro negro, lembro que eu fazia muita
caligrafia, acho que é por isso eu tenho uma letra tão, que o povo diz que é bonita, e essa
professora, não tinha muito momento de recreio não, no dia que ela dava recreio eu sempre
ficava pra, eu sempre queria ficar no pátio, poxa, tão bom e eu me escondia no armário
assim, entre um armário e outro, caramba, eu só lembro da reguada, era uma régua assim,
enorme, foi a primeira vez que eu vi uma régua grande, e pá! (faz o som da reguada que
recebeu), poxa, quando eu cheguei em casa, aquilo me doeu tanto, porque não era uma
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dor, era a dor da minha professora me bater pô, minha professora me bateu, eu cheguei em
casa minha mãe a professora me bateu (reproduz voz de choro), “bateu porque você
aprontou e vou mandar ela bater de novo”, poxa, ai eu me calava. Me recordo também que
eu fazia as atividades, mas eu tinha uma preguiça porque eram cópias e mais cópias, e
aquilo me dava preguiça, meu Deus, eu tô cansada, eu não quero copiar isso e ai copiava,
copiava e tal, copiava de qualquer jeito, com letra de qualquer jeito, chegava em casa minha
mãe arrancava e me mandava copiar de novo, e ai passei, passei a usar minha estratégia
pra me livrar daquele, porque eu era castigada 2 vezes, D. Elza era uma senhora assim,
mas caramba, batia mesmo tinha conversa não. Depois eu vim aqui pra São Cristóvão, com
7 anos, eu lembro que em novembro eu me mudei pra aqui, eu vim pra aqui e ai nós fomos
matriculados, minha mãe correu aqui, fomos matriculados numa escola lá, uma das
melhores daqui, Colégio Santos Drummond, e como minha irmã estudava em escola pública
naquela época ela veio logo porque já tinha dado férias e eu fiquei indo pra lá, pense no
martírio, eu doida pra me livrar como era uma escola evangélica, eu lembro também de uma
aula de religião que tinha que a mulher falava do dilúvio, que o mundo ia acabar, eu era
muito medrosa gente, eu tinha muito medo, muito medo, quando ela falava que o mundo ia
se acabar em fogo, eu dizia assim meu Deus, eu tenho que voltar pra Jesus logo senão eu
vou morrer, eu lembro que nesta época ela permitia que tivesse aula de religião, meu Deus
do céu, enfim, ai minha tia me levava, minha avó vendia acarajé lá, minha tia ia com minha
avó pra levar material, eu ia com ela, ia pra escola descia sozinha, naquela época não tinha
esse negocio de pedofilia graças a Deus, descia sozinha ficava com minha avó e vinha
embora, todos os dias era isso ate o final, início de dezembro quando eu passei de ano
(ênfase) e vim pra aqui no outro ano, 2ª série, professora Aurelice, pró Lio, ah meu Deus, eu
já estava achando bom, a gente se encontrava na igreja, no meu tempo de igreja, meu Deus
do céu, há meu pai, eu me lembro da primeira atividade que eu fiz com pró Lio, eu nunca
tinha feito uma descrição, ela pegou uma caixinha de, de lápis de cor e tinha uma
menininha, ela colocou na, no quadro, fez assim “vocês vão descrever o que tem aqui”, ô
pró, o que é descrever, “descrever é dizer o que tem aqui”, e aí começava a falar, eu achei
aquilo o máximo (ênfase), todo mundo falando, mas tinha também a questão como era uma
época que ainda estava na transição da ditadura pra democratização, lembro que o
presidente era Figueiredo e a gente, eu me recordo muito bem que a gente chegava em
casa falando 1,2,3,4,5 mil queremos eleger o presidente do Brasil, e minha mãe “cale esta
boca, não pode falar isso não menino”, e eu achava aquilo o máximo, brincar assim, eu
achava um máximo enfim, ai eu comecei a descrever o que tinha ali e as atividades eram
diferenciadas, tinha minhas férias na redação, poxa eu vou escrever sobre minhas férias!
295

Mas também eu vejo que a dificuldade que eu tinha, porque eu tinha dificuldade, porque eu
vinha de uma educação totalmente de cópias e eu tinha dificuldade de escrever, mas muito
bom, pró Lio era ótima, como era época da ditadura quando a diretora entrava na sala todo
mundo ficava de pé (ela fica de pé demonstrando) e cantava a musiquinha, ficava todo
mundo em silencio até a diretora sair, eu conversava muito, conversava muito, lembro que
nessa época eu conheci minha melhor amiga até hoje, é Maisa e a gente começava brincar
de comadre, é tanto que ficou se ela tivesse um filho eu ia batizar e se eu tivesse ela que ia
batizar, a gente brincava muito. Depois de pró Lio eu fui pra 3ª série e ai foi um ano tão difícil
porque toda hora trocava de professor, quando eu ia gostando da professora ela saia, então
o que acontece, eu passei a, a, poxa sabe aquela coisa, tinha uma professora que era muito
legal e naquela época tinha uma novela a gata comeu, não tinha, e tinha uma pessoa na
novela que era da mesma escola e tinha um grupo dos curumins, ela fez isso na sala, essa
professora foi embora, poxa, que tristeza, achava o máximo fazer parte do grupo dos
curumins e ela foi embora e ai veio outra, ai foi embora, foi um ano muito chato, muito difícil,
mas aí eu passei pra 4ª série e ai veio meu trauma, essa me marcou negativamente,
professora Albinice, até hoje ela tem uma escola também lá da igreja, meus Deus que
mulher terrível, ela maltratava o próprio filho na frente de qualquer pessoa, eu lembro dos
cascudos que ela dava naquele menino, Francisco e aquilo pra mim era, sabe, ela chegava
assim, tinha uma um colega minha que tinha os cabelos grandes, ela chegava assim “pra
que esses cabelos assim, pra dá piolho pra todo mundo”, eu achava assim, eu ficava quieta,
“Luíza sua sonsa” (imita a voz gritada) eu acho que se tivesse, até, há um tempo atrás eu
fazendo terapia a minha terapeuta perguntou assim “porque é que você tenta se esconder,
Luíza você não se mostra, você prende seu cabelo, você não gosta de roupas”, eu
realmente não gosto, mas foi muito dessa época entende, isso foi pra minha vida,
infelizmente, porque, eu via uma colega minha que tinha o cabelo bonito e não podia ficar a
professora era de esculhambar ela na frente de todo mundo, meu deus do céu, eu lembro,
pronto, essa professora me marcou tanto que no final do ano, quando eu peguei minha, eu
lembro que eu já estava na escada eu disse graças a deus me livrei da bruxa! (fala gritando)
e ela estava atrás de mim, graças a Deus me livrei dessa bruxa, meu Deus, passei, pense,
foi meu grito de libertação, porque era terrível, como minha mãe nunca apoiou o errado da
gente e ela não queria analisar quem estava certo ou errado, ela dizia que sempre estava
errado, então eu queria, ai que martírio, sufoco, que inferno que eu passei e ai depois, e eu
via o filhinho dela chegava lá e ela, “saia daqui (pá)”, dava cascudo na cabeça do menino, o
menino saia chorando na frente de todo mundo, eu disse meu Deus essa mulher não ama
nem o filho, a lição, eu queria ler logo, odiei ciências por conta disso também, enfim, eu
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queria passar. Aí fui pra 5ª série, na 5ª série um bocado de professor um atrás do outro,
meu deus, aí na minha 5ª série eu lembro que tinha uma professora de moral e cívica ainda
tinha naquela época, falava assim, Geraldinho: o repetente (imita a voz), quando ela falava
Geraldinho repetente, o que é repetente, é quem repete de ano eu não sabia nem o que era
repetente, toda vez que ela fazia a chamada fazia, fulano, cicrano, cicrano, Geraldinho o
repetente, ele tinha a marca, a marca daquele menino ele era o repetente da sala, quando
chega no final eu tive essa dificuldade de ter vários professores, tinha uma professora
inclusive encontrei ela na rede depois, insuportável, mas passei a amar historia por causa
dela, porque ela era insuportável eu dizia assim, eu não posso ficar com mais uma bruxa na
minha vida, entendeu (risos), e ai caramba, eu só tirava 7, 8, 9,10 em historia excelente, e
trabalho 8, tudo pra correr atrás, só que eu lembro que nessa época eu fiquei em
recuperação de 2 matérias, recuperação de 2 matérias, ciências que eu não gostava muito
e, e, foi, foram 2 matérias, eu não me recordo quais foram as 2, quando eu cheguei em casa
eu disse oh mainha vou fazer recuperação e tal, minha mãe estava grávida da minha irmã e
eu ai prometi a minha mãe que eu não ia mais repetir de ano, e assim foi feito, minha mãe
conversou comigo mas ela sabia que era muita dificuldade de ter muitos professores, eram
10, ah, tinha uma professora de matemática que era terrível, oh a turma de Leandra, eu fico
olhando assim a gente aprontava, a turma de Leandra fez um melado botou na cadeira
antes dela chegar, quando ela chegou ela ficou em pé (risos) a aula inteira de castigo, “que
mal cheiro é esse”, não tô sentindo nada, os alunos que fizeram isso, ela era terrível, era
terrível, a de matemática, mas tinha pró Clarice a de português, excelente, oh meu Deus
como eu gostava da professora Clarice e ai enfim, continuei nessa escola na 6ª série é, eu
passei na época era, quando eu fui pra, pra 7ª série eu já fui pra escola pública e lá eu tive
professores, os professores de português sempre me marcaram, professora Celeste
excelente professora e assim, eu via o cuidado, o carinho, o amor que ela tinha, porque ela
não só ensinava português, ela ensinava outras coisas sabe, ela não entrava logo na aula,
ela conversava com a gente pra depois entrar na aula, isso me encantava, sabe aquela
coisa de você se encantar, parar e se apaixonar pela professora, era eu, e eu tive um
professor também que me marcou até encontrei com ele há duas semanas ele é meio leve,
é uma pessoa leve, ele estava com o esposo dele, o namorado lá em Jacuipe, poxa, nunca
mais tinha visto ele, caramba, como está velho, mas ele tinha um, ele era professor de
matemática, mas ele no final da aula ele ficava com aluno pra tirar duvidas, caramba, escola
pública fazer isso, todo mundo falava que escola pública era castigo pra quem perdia aula
na escola particular, então eu via o professor fazendo isso, então você passa a ter outra
visão, e ai é, na 8ª série eu continuei nessa turma, fui pro 1º ano na escola Antonio Carlos
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Magalhães porque minha tia estudou lá e realmente era uma escola boa, lembro que no
Lomanto não ia ter mais magistério, findou magistério no Lomanto e ai eu fui pro Antonio
Carlos Magalhães, eu subia aqueles escadarias e lá teve alguns professores também que
me marcaram, tinha uma professora que eu não recordo o nome dela agora, mas poxa
tenho uma foto da minha formatura, eu fiz só colação de grau, com ela, eu digo, realmente
essa foto tinha que ser com ela, eu não lembro o nome dela mais lembro do jeito dela
ensinar, lembro do rosto dela, lembro do jeito que ela ensinava, a maneira como ela fazia as
coisas, e no magistério tinha muito isso de entrar em contato com professores que gostavam
do magistério sabe, e você via muitos professores que faziam muitas coisas que, professora
de artes por exemplo, meu Deus, a mulher era apaixonada por aquilo que ela fazia, eu tinha
uma professora também que ensinava a gente a fazer teste e prova, naquela época eu
olhava assim, aprender a fazer questão de prova, no magistério eu não via muito a
funcionalidade daquilo, hoje quando eu pego um caderno de um aluno que tem assim fulano
fazia o que, uma pergunta mal formulada, estranha, eu digo assim rapaz, agora eu entendo
porque eu aprendi aquilo, dá pra entender, uma pessoa que não sabe como, por exemplo
um lacunado que não tem nada haver, umas atividades que não tem nada haver, meu deus
realmente agora eu entendo porque eu aprendi aquilo e que ela ensinava tanto como você
formular as questões como também que atividade era apropriada pra trabalhar certo tipo de
conteúdo, então, cruzadinha, ela falava pra gente como é que você vai fazer uma
cruzadinha em que o menino não tem uma dica legal, então não pode ser uma dica dúbia,
era muito legal, aí você vai aprendendo a fazer também, enfim, em Pedagogia eu já falei de
Tereza Coutinho, de Regina Celi, Zoraia que é, é, aquela professora, não sei se ela ainda
trabalha por lá, mas poxa vida, que professora fantástica e Ives, desculpe Iris, foi uma
professora que ela, ela dava instrumental, instrumental não, metodologia dos estudos
sociais e ela nos levou a fazer um city tour, ela falou assim, “esqueçam a Salvador que
vocês conhecem, vocês vão conhecer Salvador hoje, como se fossem turistas, vocês vão
descobrir coisas que vocês não conhecem de Salvador”, e realmente, realmente, fechou
com chave de ouro aquele curso, foi muito bom. Caramba eu tive professores também
depois em psicopedagogia, professora Maria que foi minha, minha, coordenadora do estágio
que a gente fazia, e também... bom, enfim, que marcou muito por conta da doçura, do jeito
que ela tratava a gente né.
Fulvia: Você trás essa marca do magistério, você encontrou isso em pedagogia? Você
conseguiu nas disciplinas do curso de pedagogia, como você já tinha a experiência da
prática, que os professores dessem espaço para essa articulação da teoria que eles
estavam trabalhando com a prática?
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Luíza: Olha só, eu... quando eu começo pedagogia, no início você consegue ver alguma
diferença, mas já no 2º, 3º semestre de pedagogia impossível você não ter, não fazer uma
conexão com o magistério, tanto que eu dizia assim, isso aqui é que nem 2º grau.
Fulvia: Você, mas os professores permitiam que isso acontecesse, que esse debate
acontecesse?
Luíza: Olha só, eles não tinham, é como eu falei, a maioria já sabia o que eles iam fazer e
acabou né, eu fui, nós fomos ter mais debates, tinha professores que permitiam isso né,
mas tinham muitas professores em pedagogia, que é uma questão da formação mesmo do
professor que tá ali, tem professor que ele fez filosofia e foi ensinar filosofia da educação, é
um professor que nunca passou por sala de aula e tá lá, tem o que, concurso, vou fazer e
pronto tá lá e acabou, então, ele não veio de uma, aí deu pra sentir, a gente começa a ver a
diferença dos professores que estavam lá no final do curso, orientando o estágio, orientando
os trabalhos já pra prática e os professores do início do curso eles se tornam impessoais, é
uma questão muito assim, eu vou dar conta e acabou, eles se parecem muito com aquele
professor conteudista e ai eu vejo a diferença, eu posso dividir a minha formação em
pedagogia entre os primeiros semestres e os últimos, porque parece que era outro curso,
mas como eu tinha uma dinâmica do magistério, uma formação no magistério me ajudou
muito, teve gente que quando chegou na prática achou que isso era besteira porque tinha
uma visão acadêmica de que fazer faculdade, fazer ciência da educação não era você
praticá-la entende, acha que fazer educação, é muito mais que escrever artigos sobre a
educação, isso pra mim não cabia entendeu, educação é muito mais, vai muito além do que
você escrever só.

Eu acho que é uma das poucas áreas das ciências que nos permite o

tempo inteiro você é, sabe, interagir, tá vendo, mudando, sabe aquela coisa que você,
então, eu via muito as pessoas quando chegavam na prática, “há eu não vou dar pra isso
não”, imagine, a gente fez uma atividade que a gente teve que se vestir de bicho (risos),
fazer máscaras de bicho, o povo achava que aquilo uma infantilidade, uma besteira e ai eu
dizia, você vai fazer isso com sua turma, fazer uma horta sabe, o povo achava tudo uma
besteira, e não sabe o quanto isso pra criança, pra prática é importante, então são coisas
assim que, realmente eu tive professores altamente conteudistas que queriam dar conta do,
como é que fala, da ementa e tinha professores que, então aí o que acontece, quando eu
cheguei nesses últimos anos de pedagogia eu associei com o magistério, porque muito
parecido, muito parecido, mas claro com uma profundidade teórica maior né, eu lembro que
a gente não fazia por fazer, fazia, por que que a gente tá fazendo? Para quê? E tinha
avaliação, avaliação oral, auto-avaliação então aí você vai aprendendo também a se auto
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avaliar, eu sempre me questiono, quando alguma coisa não dá certo em minha sala, onde
foi que eu errei? Por que é que não deu certo? Eu fiz um trabalho em grupo na semana
passada aí eu passei a ver, poxa, eu deveria ter mudado pra outras coisas, enfim.
Fulvia: Qual sua opinião sobre o segmento da Educação Infantil?
Luíza: Hoje quando eu olho para a educação infantil eu vejo que é o momento mais
importante para a criança. A gente não repara, mas quando ele está no 3º ano é muito
reflexo do que ele fez, o trabalho realizado na educação infantil. Em termos gerais, eu fico
observando, o manuseio de materiais, jogos, no pegar do lápis, a gente não dá importância,
que nada esse menino brinca na rua, mas tem sim uma influência muito forte da educação
infantil. A compreensão de espaço, quando ele vai para o caderno pautado, a questão da
margem, do pular uma linha, isso tudo a gente trabalha lá na educação infantil, a gente não
percebe, mas como eu atuei, eu sei que isso influencia. Tem gente que não dá valor não, há
vocês não fazem nada, não entende que o brincar tem um papel importantíssimo para o
desenvolvimento daquela criança. Oralidade, pronto, falei uma coisa que não tem como
você dizer que não tem haver. Menino da educação infantil que não tenha trabalhado
oralidade, não desenvolve aqueles jogos teatrais que a gente faz, dele se vestir de um
personagem, aquela brincadeira de faz de conta, quando a criança vai pro 1ano, 2 ano, 3
ano, se ela não tiver isso, poxa é muito difícil, tem uns alunos que apesar de serem tímidos
sabem se posicionar, e tem uns alunos que são extrovertidos, conversam, mas não sabe
recitar um poema lá na frente. (fala das crianças apresentarem para os outros). Eu vejo a
diferença de alunos que não passaram pela educação infantil, eu percebo isso claramente
em minha sala, aqueles que vieram direto pro 1º ano e aqueles que vieram... que precisam
conhecer a dinâmica da escola, de habilidades que foram trabalhadas na educação infantil,
oralidade, coordenação motora, expressão e acabam tendo algumas dificuldades. Nós
estávamos discutindo sobre a alfabetização na educação infantil há um ano, porque
estavam querendo colocar como exigência que as crianças de 4 anos já saíssem
escrevendo seu próprio nome, reconhecendo as letra do alfabeto, muito bom, mas isso
como exigência eu acho puxado. Você trabalhar com nome ótimo. Outra discussão que o de
5 anos tinha que sair lendo. Aí eu fiquei preocupada, porque se você pensar a alfabetização
apenas como decodificação, eu fico muito preocupada. Ter contato com livro, com as letras,
isso vai despertar nele o desejo de saber o que está escrito ali, isso é muito importante se
incentivar na educação infantil. Mas daí exigir que saia lendo! A gente não pode se omitir,
deixar de fazer, acho que o cantinho da leitura é importante, momento da história vai
aprender a ouvir, momento de se expressar principalmente eles aqui que tem uma
300

experiência com a violência muito de perto, e através da expressão oral essa criança põe
para fora muito além de palavras. Com as histórias vai ter contato com o mundo mágico das
palavras, dos textos e aí ele vai querer saber o que tem naquele livro. Quando chegar no
primeiro ano já se tem um terreno fértil para se trabalhar. Eu fiquei preocupada com esse
sair lendo, o menino de 4 anos já lê. Se você pegar um livro que só tenha imagens ele cria
uma história. Quando eu pegar aqui no 3º ano e pedir crie uma história, ele não vai ter
dificuldade nenhuma, Fica sem criatividade, essa é importante ser despertada naquele
momento. Dar mais material, deixar fazer o nome com alfabeto móvel, brincar com o nome
dele, com o dos colegas, reconhecendo a letra do nome dele, tá ótimo!!!
Fulvia: Quer falar mais alguma cosia?
Luíza: Não, eu acho que, todos os professores deviam passar por isso aqui. A gente ver
muito, passa por nossa trajetória e a vida é tão corrida e não faz essa conexão, com o que
a gente tá vivendo hoje, e faz um resgate de cosias que, quem sabe hoje, a partir de hoje
eu não leve isso pros meninos sabe, faz um resgate.
Fulvia: Luíza, muito obrigada por sua entrevista.
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5. Entrevista Narrativa com a Professora Leandra
Fulvia: Vamos começar nossa entrevista, Leandra. A palavra é sua.
Leandra: Eu comecei narrando na semana passada, eu confesso a você que eu não estava
muito, eu não me encontrei, cada vez que vinha eu pensava, meu Deus não era pra tá aqui,
não é isso, ela quer pessoas que tenham ligação com a educação infantil, e como eu te falei
assim, eu tô passando por esse processo, tem algo mais entendeu, é, e como diz Luíza
colega lenha com colega (ri), ela fala assim, é o lema dela, que ela diz que colega é “ótimo”,
então uma colega fez um comentário e chegou ao meu conhecimento e isso me abalou, e
semana passada eu vi isso, eu achava que já tinha resolvido, não, me abalou mesmo, e é
uma pessoa que não me conhece, eu tenho 23 anos de sala de aula, já errei muito, já fui,
mas é... autoritária eu nunca fui não porque eu tenho problemas com autoritarismo, mas eu
já errei muito e procuro sempre aprender com meus erros e não repeti-los, eu sempre não
me acho a professora, não me acho, meu namorado fala assim “você não se acha né”, eu
não, porque a partir do momento que eu me achar eu vou me acomodar, não é que eu não
tenha meu valor, sim eu tenho meu valor, se os outros vem, se aparece ou não aparece não
me interessa, eu tenho que procurar sempre me valorizar mais, eu tenho vontade de crescer
mais, entendeu, e eu acho que é por isso que eu ainda não passei pro mestrado, meu
namorado “porque você não tentar amor”, porque eu ainda não me sinto capaz, não me
sinto capaz, eu sei que está guardado, mas eu vou achar o caminho e eu ainda não tô me
sentindo preparada, “mas você é tão inteligente”, eu não acho que eu sou inteligente, Luíza
é inteligente, é retada, mas eu não, eu sou esforçada, ai eu estava vendo Nega falando “ah
o quê não tinha aquele”, eu amo ler, eu amo escrever, eu coloquei aqui que, eu não me
sinto professora, eu sou profissional sabe, eu procuro ser profissional e eu me sinto capaz
de fazer qualquer coisa, eu acredito que o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa,
então quantas vezes a gente vê uma pessoa tão pacata e faz uma coisa horrenda, “nossa
com aquela carinha”, porque o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa Fulvia, se pro
mal é assim pro bem também é, então, eu já trabalhei com menino de rua e quando eu
passava na Piedade eu me tremia de medo, hoje não, eu fui trabalhar com menino de rua
perguntava oh meu Deus por quê, porque eu me achava mulher e eu cheguei lá pra ver o
outro lado da vida, então eu aprendi, eu digo sempre que eu tenho que ter a maior tolerância
no meu ambiente de trabalho, porque eu trabalho em 3 ambientes diferentes, eu trabalho
nesta escola aqui, eu trabalho a tarde como técnica administrativa com pessoas difíceis,
pessoas que tem uma visão (ênfase), eu só faço baixar a cabeça e deixo, e tenho a escolha
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favorecer crescimento pessoal daquela pessoa ou não, eu aprendi que a gente só tem que
dá importância a quem tem, sabe, eu sou chata, eu sou a pessoa mais insuportável que eu
conheço, às vezes você não me fez nada, você pegou isso aqui tirou e botou, tirou do lugar
e eu não gostei, aí eu tenho que aprender a trabalhar, muita coisa é referência dos meus
avós sabe, de respeitar, muita coisa que eu tenho de respeitar o ser humano, cada um, não
julgar, muita vezes o freio, essas referencias que eu tenho é o meu freio (ênfase), de
respeitar o outro, de não julgar pela aparência, de saber que o outro apesar de ser capaz de
te decepcionar não é uma pessoa ruim, né porque ele gosta de amarelo e você de vermelho
que ele é uma pessoa ruim e isso eu não reparo em outras pessoas, principalmente em
outro tipo de trabalho, e a noite é outra escola totalmente diferente e com pessoas
diferentes, entendeu pessoas totalmente diferentes, com outro tipo de mentalidade,
entendeu, eu sou meio do contra, eu te falei da minha dificuldade com grupo, não gosto,
quando eu vejo minha vontade é uma, eu sei que a regra é outra, mas eu digo não, tudo
bem, eu estou seguindo a regra, quando acata a minha vontade com a regra, poxa, é muito
dez, e eu tenho um defeito, é um defeito triste, se você quiser que eu vá pra esquerda não
diga venha pra esquerda e se você disser isso peça a Deus pra que meu interior esteja bem,
com jesus no coração, e olhe a maneira como você vai falar porque eu também sei ser sutil
e pirracenta, não é nada proposital entendeu, agora sim, eu trabalhar em 3 lugares
diferentes, com pessoas diferentes é uma tentação, eu digo eu vou pro céu porque, eu
tenho uma subchefe que é insuportável, ela se acha sabe, e aí eu procuro não entrar na
energia dela, mas as vezes sabe, o demônio fica tentando, mas eu fico assim, quando a
maturidade vem eu penso não, a pessoa vive aqui o dia inteiro nessa caixa protegida, nunca
precisou trabalhar em outro lugar, mesmo emprego e eu não, esse tipo de pessoa que se
acha no direito de vim me julgar, parece que fala de você, parece que te conhece há anos,
você não tem uma história, a partir do momento que você começou a trabalhar ali, sua
historia começou ali, ai eu fico assim, meu Deus sabe, eu não discuto, eu não discuto e eu
vejo o proceder com outras pessoas também, ai eu digo então não é comigo, então assim,
eu já disse aqui no ano passado ou retrasado que a pedagogia é uma área abençoada,
porque nós aprendemos a ver o ser humano e a considerar as nuances dele mesmo que a
gente não as veja, porque às vezes a gente falha porque o humano é falho e a gente se
irrita, a gente não deixa passar, ou deixa passar, mas a gente sabe que por trás tem uma
história, tem que ter um respeito, a gente não conhece todo mundo, isso aqui eu acho bom
porque a gente eu acho que, eu espero que trabalhe mais a humildade de todo mundo aqui
sabe, então a gente aprende a respeitar os defeitos, eu pelo menos faço esse exercício que
é uma coisa que eu aprendi com os meus avós sabe, aprendi muito com os meus avós e eu
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digo assim os meus avós deixaram a gente de uma maneira tão próximo, eu fui criada na
companhia deles, mas minha mãe e meu pai que nos criaram. Apesar de não terem estudo,
mas eles são minhas referências escolares porque eles me ensinaram tudo isso, como lidar
com o outro sabe, eu coloquei aqui, meu pai e minha mãe, é assim minha família é muito
assim meu pai, minha mãe, minha tia irmã de minha mãe, você quer fazer vá e faça, eles
apoiam muito, vá, dão apoio moral, dão apoio mesmo porque eles sabem que a gente corre
atrás e que é capaz, é aquela pessoa, vá que eu sei que você é capaz, pode ser a cosia
mais difícil do mundo, eles dizem vá, em tudo eles são assim, minha mãe já é mais
autoritária, minha mãe, sempre foi, quando ela perdia a paciência, eu nunca tinha visto física
porque eu fiz uma 8ª serie que não tinha física, depois fiz magistério não estudei física,
Luíza já deu física e química, eu não, é, ela teve 8ª serie de escola pública, eu na escola
particular é uma contradição, mas na escola particular não tinha professor de química e
física, eu aprendi em ciências foi nutrição e saúde, ela na escola pública aprendeu química e
física, e ainda tinha que ralar pra consegui a nota, no magistério estudou química e física, já
eu não, então eu tinha essa dificuldade, ai minha mãe dizia você vai ficar chorando, porque
quando eu não conseguia eu baixava a cabeça e chorava, eu vou tirar você, aí pronto,
bastou, eu ia pra aula de física e copiava tudo, um dia eu vou aprender isso, um dia eu vou
aprender isso copiava tudo, e graças a Deus eu passei na Uneb, fiz magistério porque eu
tinha medo de ficar sem estudar que era uma época que os professores passavam e
falavam assim, não deixe de estudar não, porque as meninas vão, param de estudar, vão,
casam, porque eu passei o que, eu tinha de 10 aos 13 anos foi o ginásio, antigo, e tinha
menina que já saia e pensava em casar, não era minha realidade, meu pai e minha mãe
nunca passou isso pra mim e eu achava isso estranho, tinha professoras que falavam, eu
tinha um medo sabe, não deixe de estudar, aí pronto, como se fosse o movimento normal
saiu da 8º série vai deixar de estudar. Minha mãe com autoridade dela, magistério no ICEA,
lá vou eu com a minha tia pro ICEA, que minha irmã caçula estava novinha, ai fui amarrada,
amuada, eu não quero e Educação Física não tem não, não, porque ela queria magistério
(ênfase), ela não me perguntou e eu estava me sentindo, talvez se ela tivesse me
perguntado “o que é que você acha”, talvez eu dissesse não, eu quero, porque naquele
momento eu queria qualquer coisa, qualquer coisa, ai ela dizia “profissão de pobre é
professor que se não arranjar emprego dá uma banca”, tá, passou, ai eu fiz magistério,
consegui no Lomanto, foi uma saga! Fomos no Barbalho não tinha vaga, fomos no Teixeira,
não foi Teixeira de Freitas não foi no Rui Barbosa não tinha vaga, depois viemos cá pra o
Geni Gomes em Itapuã não tinha vaga, procurando onde me matricular, ai nos paramos no
Lomanto. Começou Lomanto, começou as aulas, greve, foi assim minha primeira
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experiência de greve, eu estava agoniada, mas não estava entendendo nada também, eu
queria estudar. Minhas férias era em casa lendo, todo mundo quando voltava da escola,
principalmente na época de magistério né, todo mundo mocinha, e eu era como se fosse a
filhinha de papai, eu nunca fui filhinha de papai, eu estava até falando com meu namorado
uma vez, essa semana, que as pessoas tem uma ideia, parece que o que eu tenho foi papai
e mamãe que deu sabe, e ai, Morena estava falando de Kichute, Vulcabras, eu nunca usei
kichute não (risos), minha mãe nunca comprou kichute, eu sempre quis o kichute, meu pai
não deixava, faz mal pra coluna e não o sei o que, e eu achava tão lindo aquele negocio feio
mas o sapato da gente era vulcabras, que era de couro, ai eu fiz não vou falar isso não
porque senão vai parecer que eu sou a filhinha de papai, eu tô meio assim sabe, já me
precavendo, que não era, meu pai ralava, meu pai tinha uma borracharia, todo natal tinha
uma novidade uma vez era a jante que caiu no pé, a outra foi a gasolina que caiu no ouvido,
todo natal a gente já esperava uma miséria do meu pai (risos), agora taí, tá aposentado só
que com a coluna acabada, com diabetes, é todo uma vida (ênfase) entendeu, então eu
aprendi que o que a gente consegue na vida é com trabalho, não importa o que você vai
fazer faça direito, ai eu comecei minha narrativa falando que uma vez eu li que Stephen
Kanitz fala que nós não vivemos numa sociedade que lhe prepara assim pra vocação não,
porque assim, você é filho de advogado você tem que ser advogado, é assim, sabe se lá se
aquele ser humano tem vocação pra direito, então é muito assim, eu chamo que é o tempo
feudal que tá voltando, você hoje entra no, quero ser funcionário público, você não tem
promoção você vai morrer ali, você vai se aposentar ali, o seu trabalho, a tarde mesmo meu
trabalho é protocolando e entregando documento, ai eu digo enquanto eu tiver ganhando o
que estou ganhando pra poder protocolar e entregar documento tá ótimo, pode pensar o que
quiser de mim, tô nem ai, quando eu digo que tenho pós-graduação tem gente até que se
ofende, que diz assim “eu também tenho ensino superior” (imita voz gritada), sim ensino
superior hoje é o que minha filha, gato, cachorro e elefante já tem, destruo logo porque eu
tenho uma outra ideia, eu procuro sempre exercitar meu senso critico, ninguém venha pra
cá com maçãzinha do amor, com porcaria não que a mim não engana, Ideb, não considero
Ideb, eu estudei foi pra ter senso crítico, ai eu digo que adianta faculdade, a faculdade tá
colocando todo mundo pra dentro, sim, o que vai fazer com esse aluno, vai sair um bitolado
porque acha que tem nível superior tem que ter cargo de chefe, e se tiver cargo de chefe
como é que vai exercer essa chefia, então tem tudo isso entendeu, então minha profissão,
eu exerço minha profissão muito nisso, Stephen Kanitz diz que você se propôs a fazer isso
faça direito, não é o trabalho que você mais gosta na vida, mas não tem jeito, você não está
fazendo, então faça direito, sabe, eu não faço nenhum nhê nhê nhê, não, curta e grossa, e
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eu digo aos pais, o filho de vocês está comigo esse ano, o resto da vida ele está com vocês
porque aqui o buraco é mais embaixo, quem olha, quem olha diz pô Carla é grossa, não
sou, e eu amo meus alunos, que eles não saibam disso, tinha um hoje cheio de gaiatice
umbora pró, umbora pró, menino o que você tem, ele hoje estava fazendo samba comigo,
tá, quando chegar lá embaixo na coordenação vou botar você pra fazer um samba de roda,
não pró, todo envergonhado, então a gente tem uma coisa, tem uma vamos dizer assim, eu
digo sempre aos pais não se metam na minha intimidade com o meu aluno, e o sistema tá
tirando isso, você não pode falar alto, você não pode pegar no braço do aluno, você não
pode nada, tudo é um desrespeito, tudo é um constrangimento, tudo é lei e isso tá acabando
porque vai chegar o ponto que o professor vai ter medo de se aproximar do aluno, e eu digo
não se metam na minha intimidade com meu aluno, porque eu sei até onde eu posso ir com
ele e ele sabe até onde vai comigo, eu tive um aluno, que teve essa história ele estava
dirigindo, ele faleceu, ele veio a morrer, esse aluno eu tinha que botar ele de junto de mim,
era uma sala com 43 alunos de 4ª série eu tinha que colocar ele de junto de mim Fulvia, pra
todo mundo trabalhar, ai um dia ele estava tão atacado, todo mundo tava aprendendo
divisão, nunca esqueço, todos, tinham mais de 40, todos estavam fazendo a atividade sem
brincadeira, todo mundo com a cara assim, e ele foi mexer com Kalila, nunca esqueço isso,
“professora mande ele parar”, Laelson sente aqui, aí foi mexer com o parceiro dele
Welligton, “professora”, ai veio palavrão, “mande ele parar”, aí foi que eu fui ver, não, até
Welligton tá aprendendo, Laelson venha sente aqui, eu vou descer e vou chamar seu tio,
então essas coisas ficam, “porque eu apanhei por sua causa”, você apanhou não foi por
minha causa não por sua causa, quem vê diz “poxa como é que Leandra deixa o aluno gritar
assim”, existe a intimidade, e não é intimidade de tomar ousadia, de chegar ao extremo dele
dá um tapa em mim e eu nele não, é uma coisa que tem respeito sabe, então quando você,
o bem feito que eu falo, eu digo eu não sou professora sou profissional, e eu olho ajo assim
todos os momentos, em toda a minha vida procurei agir assim, eu procuro estar bem, se
bem que ultimamente está difícil sabe, tá muito difícil, não procuro estar de ninini, não vou
escamotear, não vou me fingir que amooooo meus alunos (ênfase), eu não sei ser fingida
Fulvia, se eu disser pô, gosto de você acredite, é o que eu estou sentindo, e eu já fui até
chamada atenção por Márcia, “Leandra você é muito ingênua, você fala o que vem e não é
assim, cuidado, se preserve”, eu aprendi me preservar aprendi que hipocrisia não é só, que
se preservar não é ser hipócrita e eu não sou sabe, esse negocio de ah tem que amar, você
tem que amar e procurar fazer direito aqui o seu trabalho, ah não é o trabalho que eu
gostaria de estar exercendo, mas é o que eu estou fazendo agora, entendeu.
Fulvia: E você seria outra coisa que não fosse professora?
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Leandra: Eu digo que vou fazer medicina veterinária que é mais fácil lidar com bicho do que
com gente.
Fulvia: Por conta do relacionamento ou...?
Leandra: Por conta do que tá acontecendo com as crianças hoje sabe, e porque gente é
difícil demais.
Fulvia: Mas senão fosse sua mãe você acha que teria escolhido outra coisa?
Leandra: Eu acho que eu teria ido beirar, ia beirar administração e eu não seria feliz, porque
apesar de tudo eu gosto sabe, eu descobrir esse gostar dentro da educação, eu gosto de
estar em contato livro, com caneta, caderno sabe, eu gosto disso eu gosto de estar
escrevendo, eu tenho paixão por escrever, tanto que quando voltava das férias todo mundo
bronzeadinho e eu estava amarela porque eu ficava em casa lendo as férias toda ou
escrevendo, minha mãe inventava “oh vamos ali, vá na casa de não sei quem”, não quero,
ai ela saia “vamos”, eu ia atrás dela, ai chegava lá eu ficava sentada, daí ela falava pra mim,
fica em casa, escrevendo não sei o que, ai a amiga dela dizia “Leandra vai escrever um
livro”, tá tá bom, então era assim, é um ambiente que eu gosto sabe, eu acho que eu tô
passando por uma crise, não sei se é existencial, não sei, de 2010 pra cá, apesar de que
algumas pessoas acham que a vida pessoal não interfere na vida profissional na minha
interfere porque eu sou uma só, eu sou uma só, minha palavra é uma só, no céu, na terra,
no inferno em qualquer lugar, ai eu comecei, eu vivi um processo de separação, muitas
pessoas me viam triste mas eu achava que estava tudo bem, que eu estava bem porque eu
não gostava mais e tal, fora outros problemas, o ano de 2011 pra mim foi terrível, foi um
ano muito difícil, eu vinha trabalhar, assim, eu chegava pra ensinar, todas as vezes que eu
levantava, abria a boca pra começar a ministrar uma aula eu começava a sentir um calafrio
nas pernas sempre, foi o ano inteiro isso, e Márcia me ajudou muito, muita gente não
entende minha amizade com Márcia, eu digo que Márcia foi a pessoa que Deus botou pra
me ajudar sabe, então minhas referencias atuais são de pessoas que me respeitam e que
vem o meu trabalho sabe, que sabe que eu posso mais, vem a minha limitação, porque eu
tô cansada Fulvia, são 12 anos vendo as coisas aconteceram, ai tem hora que eu me
chateio até da cara do colega sabe, que eu não tenho paciência, no AC eu não tenho
paciência, todo mundo começa a falar, falar ao mesmo tempo e ninguém se entende, ai meu
deus cale a boca, dá vontade de dizer cale a boca porque eu já estou no meu limite, eu
disse não no ano que vem eu vou tirar minha licença, mas ai é que tá, começo a mim
envolver com aluno, aí quando eu voltar vou ter que fazer tudo de novo, eu tenho que parar
com isso, porque lá dentro tem uma caixinha que eles guardam tudo, no próximo ano
quando for pra outro professor, em algum momento a caixinha vai se abrir e eles vão colocar
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em prática aquilo que eu ensinei, porque ai Luíza sempre me sinaliza isso porque eu pegava
as turmas dela e ela pega minhas turmas, ela pegou na época era CEB 1 e CEB 2, a
mesma turma, na 3ª serie eu peguei a turma, ai eu me achava assim, não estou fazendo um
bom trabalho com esses meninos Luíza, eu não estou gostando, “que nada Leandra tá sim”,
quando chegou no 4º ano eles foram pra ela de novo, “Leandra, você disse que não fez
nada eles são ótimos, é a melhor turma que eu já tive”, era uma sintonia que ela tinha com
aquela turma, muito 10, muito boa, e ela me dava um retorno “Leandra, você trabalhou bem
a turma viu, e não se engane não, estava todo mundo atrás dessa turma ai porque sabem
que você trabalhou”, ai a turma dela foi pro 5º ano, mas assim, foi aquela coisa, o colega
não reconhece, eu pelo menos aqui, Luíza por ser minha irmã ela chega e diz, mas outro
colega dizer poxa você fez um bom trabalho fulano tá bom, não, talvez eu lute pra não sentir
falta disso, mas eu sinto sabe, eu sinto falta disso porque eu reconheço no colega entendeu,
então eu acho que isso não precisa ser todo dia não, nem todo ano, uma vez ou outra, de
caju em caju, não faz mau pra ninguém não, acho que falta muito no professor sabe,
voltando, eu sou assim mesmo eu vou e volto, minha mãe teve culpa, mas eu gosto, a culpa
foi dela (risos), é a culpa foi dela porque esse negocio de, minha paixão por caneta, não
falta uma caneta pra mim mais, meu pai diz “minha filha você é professora como é que não
tem caneta”, meu pai me dê dinheiro pra eu comprar caneta, eu não tinha emprego, “não
tem caneta minha filha, você professora como é que fica sem caneta”, ele me deu uma
caneta prateada eu queria uma bic a caneta esta guardada até hoje (risos) é, aquela
lapiseira pentel, eu tinha 7 anos, há 31 anos a caneta esta guardada na minha mão, então tá
lá guardadinha, porque se você pegasse a poeira e tome Leandra, eu valorizo entendeu,
tudo que é dado de coração, tudo que é feito de coração eu acredito que tem que ser
valorizado e dá certo, aí que eu volto de novo aquela historia, eu não admito uma pessoa
que não me conhece criticar meu trabalho, que eu cheguei a ouvir que eu não tenho perfil
de educação, ai pense isso na cabeça de uma pessoa que tá tentando se reequilibrar, foi
difícil, ai eu percebi isso na semana passada, eu estava aqui e eu estava chorando, porque
eu comecei a ver como aquilo moeu dentro de mim, e eu falei pra pessoa que me disse oh,
aquilo me abalou, “mas não era pra te abalar agora você tá de parabéns porque você
mudou muito o seu jeito porque você estava sendo exposta e não estava percebendo”, ai eu
fico assim poxa, eu estava comentando com o meu namorado a ideia que eu passo de que
eu sou uma pessoa auto suficiente, porque uma vez ele falou isso pra mim, eu não sou auto
suficiente, agora eu penso assim, como as coisas nunca vem de graça, nem fáceis pra mim,
nunca tive nada fácil, nem de graça, meu pai e minha mãe me ensinaram a correr atrás,
minha mãe que palavra é essa, o que isso significa, “vá no dicionário procurar”, nunca me
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disseram (ênfase), nem minha mãe, nem meu pai, nem minha tia, “vá no dicionário, pegue o
dicionário e procure, procurou, achou, pronto”, era assim, eu lembro com 7 anos na 2ª série
a professora mandou eu fazer, a professora Celeste que hoje é diretora de uma escola lá no
Cabula, colega de prefeitura, ela mandou eu fazer esqueleto, todo ano mandava eu fazer
aquele diabo daquele esqueleto, você pensa que meu pai e minha mãe fazia nada, oxente,
eu pegava o dicionário, estava eu lá oh e fazia direito, tinha que botar todos os nomes dos
ossos, perversidade horrível, até hoje não sei pra que é que era aquilo, não sei nome de
osso nenhum só o fêmur e acabou, tíbia, radio, braço, antebraço, não me pergunte o que é
que eu não sei, então tem essas coisas entendeu, baseado nisso tem coisas que eu passo,
eu procuro tem coisas que eu passo pros meninos e ainda digo isso aqui vocês não vão
trabalhar nunca nem grave ai, porque a gente tem que pegar o que interessa, a gente tem
que dar importância ao que tem, isso é uma coisa que eu tenho bem claro na minha vida,
entenda, eu sei que essa historia do esqueleto serviu pra alguma coisa, claro, pra mim, e eu
sei que o mínimo que eu passar pros meus alunos vai servir para eles também, eu quero
que sirva pra vida deles assim como o que me ensinaram serviu para minha sabe, assim,
Ione estava falando das vivências negativas e positivas e eu marquei, eu tenho que botar as
negativas e positivas, eu transformo as negativas em positivas. Morena estava falando que
ela não tinha jeito para desenhar, Fulvia, lá em casa quem desenha bem é Luíza, é minha
irmã, até minha irmã caçula, dos 4 eu sou a pior, mas eu fui trabalhar na creche contra
minha vontade pelo estado, e ai o povo me detestava porque eu era a única concursada da
tarde, praticamente só tinha 2 colegas minhas da manhã e elas falavam, Leandra nós
somos os demônios daqui, você se prepare porque todas vão ficar contra você e eu não
entendi, e era verdade, minha válvula de escape foi o desenho, eu não sabia fazer um O
com o copo, desde adolescente eu olhava e me esforçava pra desenhar, eu desenhava na
escrivaninha de meu pai, primeiro foi uma pantera cor de rosa, depois foi uma bonequinha
da moranguinho, então era o que eu estava dizendo, o ser humano é capaz de tudo, eu
olhava e desenhava, até hoje eu não deixei de fazer isso, então não sei fazer, não aceito, eu
vou tentar, eu não sei cozinhar mas eu tento fazer bem feito entendeu, e isso foi meu pai
minha e minha mãe, minha família que passou isso pra mim e o fato de não aceitar eu acho
que é meu, não me diga que eu não posso, eu posso sim, possa ser que eu não possa, mas
eu vou tentar, não diga que está proibido não, comigo não tem essa, então pra uma pessoa
dizer que eu não tenho perfil, que mané perfil, está escrito aonde isso, onde é que está
ditando padrões de ser professor, de ser educador, educador todos somos gente, quando
você vai pra um banco que tem que entrar na fila, o segurança se você tiver fora da fila, o
segurança vem te buscar para colocar dentro da fila, não é, todos somos, todos somos
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educadores, agora o que não pode mudar é a educação básica, a base está na família, isso
ai se falhar não tem esse que dê jeito, no tratar, no falar, no se referir as outras pessoas,
aqui as meninas falam “oh professora” (gritando), dá vontade, eu digo quando você tiver na
rua e for abordada por um policial ou blitz fale assim pra você vê, se você tiver sorte você
leva um tapa na cara, porque a gente sabe que acontece e fica por isso mesmo entendeu,
não tô dando razão, não tô dizendo que é certo, que não é, tem coisas que revoltam, mas
acontece sim, ai depois vem pra cá dizer perfil de educação, eu quero saber onde está esse
padrão, meu proceder pedagógico, profissional é isso, não aceito limitações, não aceito me
dizer que eu não posso tentar entendeu, eu digo a Márcia eu venho aqui pra trabalhar, eu
não venho procurar confusão não, ai eu digo que sou jogada na medina por isso, se eu
fosse de vim pra cá procurar confusão eu seria mais respeitada (risos), né, acabou, a tá.
Fulvia: Deixa eu te perguntar, então assim, você falou um pouquinho que você foi pro
magistério porque sua mãe foi a culpada por você ter sido professora. Nesse percurso,
assim, tanto da escola até o magistério, você teve algum professor que te marcou mais por
algum motivo positivo ou negativo? Ou até a faculdade depois.

Leandra: No primário, antigo primário, pró Celeste porque ela tinha um voz, até hoje, ela
tem um metálico na voz dela que vai lá em cima e ela falava assim “Leandra” (imita a voz),
eu, vixe maria, eu era tímida, sim professora. A fardinha que Luíza falou vermelha que não
sei o que, a fofoca verde quando eu entrei, que tinha um desenho, que hoje eu lembro era
ABC, mas pra mim era um desenho que eu não entendia, ai depois foi a fardinha vermelha
quadriculada, fofoca e ai eu entendi que aquilo que estava ali, foi então que eu comecei a
ler, era ABC, nas férias eu lia ABC, eu entendi que aquele desenho disforme era um ABC,
hoje que eu estava lembrando, poxa eu aprendi a ler, a ver naquele dia, eu lembro é de
coisa, meu avô morreu eu tinha 2 anos, eu lembro dele até hoje, ai, então eu lembrei disso
poxa, tinha o sapato vulcabras bonito, a fardinha vermelha, a jardineira, a blusa dentro, a
camisa escola Cecília Meireles, o escudo, aquela camisa de popeline, tergal, esqueci o
nome, acho que era popeline, aqueles botõezinhos, até o botão do outro ano que tinha um
aro dourado eu lembro, eu achava aquela camisa especial, eu me achava quando eu ia com
aquela farda, dia de segunda-feira, não sei, era o dia que eu usava mais, mainha dizia logo
“amanha é dia de branco” (batendo palmas), aquilo era mesmo que tá me matando, vai
dormir ai eu ia dormir e acordava segunda-feira era um dia feliz mas era um dia que tinha
um peso, e ai ia passando os dias, quarta-feira é dia de trocar farda, sexta-feira “ah pode se
sujar na escola que já vai lavar a farda”. Essa professora me marcou por conta do
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autoritarismo dela, que era da época, mas era aquela coisa assim, ela falava com todo
mundo mas quando vinha falava comigo tão macio, e ela era assim se ela tivesse, ela
estava grávida, eu lembro disso, foi o período que ela passou mais irritada (ênfase), tem
um livro que é assim, uma escola assim eu também quero pra mim, eu nem sei por onde
anda esse livro aqui na escola, que ele fala que a professora quando estava grávida ficava
irritada,

tratava mau todo mundo, quando ela teve o nenê, a turma ficou com uma

professora diferente, quando a professora voltou encontrou uma nova turma e a turma
também encontrou uma nova professora e um dia ela levou o bebe lá, foi uma festa, então
tem isso, no primeiro ano eu achava ela muito carrasca, eu lembro dela tanto que eu
encontrei ela uns anos atrás, eu falei com ela pró Celeste, não lembra claro, mas eu lembro
dela perfeitamente, dela, professora Eliana, a diretora que era irmã dela, então foram
pessoas que me marcaram, eu gostava muito da escola, foi minha primeira escola, tinha um
pátio, até hoje existe o prédio lá. Depois veio, eu me mudei pra cá, e ai tinha aquela coisa, a
melhor escola, não era a melhor escola, mas era porque tinha aquela coisa, as escolas
públicas, eu fui pro, eu tive que estudar nos dois leões porque essa escola fechou, aí eu fui
estudar nos dois leões e lá eu só lembro de uma coisa, tinha um negócio de uma baianinha
que era uma garrafa com Kisuco dentro, era uma escola pra eu entrar eu tive que, como a
gente estava vindo de escola particular, eu tive que fazer um teste pra entrar, mesmo assim
não marcou tanto. No outro ano eu vim pra cá, em 84, pra São Cristóvão. Vim morar aqui, a
gente estudou nesse colégio, pra procurar, ai veio meu medo de ficar sem estudar também,
porque não tinha escola aqui, todo mundo queria estudar naquela escola grande, eu queria
estudar no D. Pedro II que era lá junto do Central, eu queria estudar naquela escola que
tinha antigamente, velha, era cor de rosa, ai eu queria estudar ali, mas eu não sabia se meu
pai podia pagar, não sabia de nada, minha mãe quero estudar nessa escola, eu morava em
São Cristóvão, minha mãe ia me levar e me trazer, eu pequena, 10 anos, não sabia nem
pegar ônibus sozinha, não, já pegava mas era perto, eu morava no Pau Miúdo e estudava
na Baixa de Quinta, mas era diferente de São Cristovão – Sara – Nazaré! Ai tinha uma
escola aqui a Visconde de Mauá que era grande, meu sonho era ir pra escola e vestir calça
jeans, eu queria calça jeans, eu queria ir pra escola de calça jeans, todo mundo ia pra
escola de calça jeans menos eu de vestido ai quando eu fui pro dois leões eu vesti calça
jeans, aqui tinha escola grande eu queria continuar vestindo calça jeans, minha mãe eu
quero estudar na Visconde de Mauá, claro, eu já tinha visto porque foi inaugurada, aparecia
muito na televisão, todo mundo falava mau da escola e a escola era horrível (risos), ai
diziam, “não bote sua filha em escola pública nenhuma”, eu era tão pequena, “bote naquela
ali é a melhor que tem”, ai botou eu passei 4 anos lá, eu amei né, foi bom, foi quando eu
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comecei a observar, a aprender a observar mais sabe. Aí depois eu fui pro Lomanto, teve
aquela questão que eu não queria e tal, comecei a fazer magistério. Eu não lembro do
primeiro dia de aula não, lembro, foi aula de biologia com professora Silvia, teve só aula de
biologia e voltei pra casa, eu achei horrível isso, todo dia era uma aula só, um caderno
vermelho que minha mãe comprou pra mim, que eu achava horrível, tudo era horrível, tudo
era horrível, depois de 3 meses, o caderno ficou lindo, tudo lindo na escola (risos). Porque
eu comecei a gostar da professora de biologia, eu amava biologia, e ela ia, nunca esqueço,
a professora ia explicando sobre a divisão da célula, “você tem um suco”, eu nunca esqueço
ela falando com aquele gosto do suco, eu já vendo lá a jarra da vitamina (risos), você tem o
suco e tem tantas pessoas, você vai dividir aquele suco, tem que dá pra todo mundo, eu
nunca esqueço, então teve aquela coisa do primeiro namorado, eu tinha um medo, eu tinha
14 anos, não tinha maturidade, eu tinha um medo de minha mãe de antenas ligadas, estava
querendo comer o meu fígado porque eu estava namorando, eu não falava nada nem que
sim nem que não, o que ela pode evitar ela evitou, por isso que eu sou rebelde.
Fulvia: Mesmo sendo culpada por você entrar no magistério, quando você já estava no
magistério você gostou do que estava fazendo né?
Leandra: É, porque era estudo entendeu, 1º ano, ai veio o 2º ano, no 3º ano inventaram
uma história de um estágio, foi quando teve o primeiro ano de estágio remunerado, ai ela foi
comigo, correu atrás, e esse fato de ter esse apoio, uma mãe junto para ir incomodava
minhas colegas, e ela sempre ali, consegui estágio, estagiei aqui no Mesquita a noite, ai
muita coisa, hoje eu penso meu deus onde é que eu estava com a cabeça pra fazer aquele
exercício louco (risos), tudo é uma questão de preparo, porque a minha turma, essa turma
que eu participei ela foi a primeira na escola a ter estagio de manhã e a gente voltar a
estudar a noite, a tarde, e até então não era assim, você estagiava e ficava livre, seu
estágio era seu tempo pedagógico, nesse ano resolveram fazer 40 horas, ai a gente
começou a falar, nós fizemos greve, eu estava de um jeito que tava estressada já, minha
colega “não vá pra escola hoje não Leandra você não tá bem”.
Fulvia: E o curso de magistério você acha que não lhe preparou tanto pra esse momento?
Leandra: Não. Não preparou pra nada, até hoje eu tenho, tenho lá no relatório, acabei, a
professora disse assim, “olhe Leandra você poderia ter sido mais sutil”, eu falei, eu passei
minha vida toda nunca fui sutil agora que eu vou ser, porque eu falei mesmo faltou apoio,
apoio pro aluno, jogou a gente e pronto e ai os professores ficavam naquela de julgar, tal, tal
,tal sabe lá se tinha tempo, se eu não tivesse minha mãe pra me ajudar a fazer flanelógrafo,
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um monte de coisa que era exigida, não sei o que seria de mim não, foi no início do ano eu
estava no estágio renumerado, ai ela veio com um catatau de coisas pra fazer cartaz disso,
cartaz de ajudante, caixa de fantoche. Aí, minhas colegas que não conseguiram o estágio
que estavam comigo, “viu aí, você vai ter que fazer tudo isso”, tem nada não, eu não vou
fazer, cheguei professora eu não quero ser avaliada nesse estágio não, eu quero ser
avaliada no outro, eu vou fazer outro estágio, “é assim, se você não se acha capaz”, pode
deixar eu não me acho capaz mesmo não, poxa não se acha capaz no início do ano, eu só
vim entender o que era didática depois na faculdade poxa.
Fulvia: Você entrou na faculdade depois de quantos anos de magistério?
Leandra: Eu fiz 3 anos, eu me formei, eu entrei com 18 anos, logo depois que eu sai tinha
16, com 17 fiz cursinho, quando eu estava pra fazer 18 anos, eu já tinha passado no
vestibular.
Fulvia: Ah, você não chegou a assumir turma como professora?
Leandra: Cheguei numa escolinha aqui, eu fazia cursinho e ensinava, uma escola particular.
Ai fui pra faculdade. No outro ano eu tentei ainda, mas ai eu estava muito cansada, aí saí da
escola, fiquei só estudando graças a deus.
Fulvia: Mas ai para a faculdade você ainda tinha uma escolha a fazer, então você escolheu
fazer pedagogia de fato ou ainda foi empurradinha?
Leandra: Eu pensei não, se eu fiz magistério, aí é que vem, eu passei os 3 anos de
magistério com os professores falando “não jogue sua profissão fora, não jogue seu estudo
fora, a dor que eu tenho quando chego na Unimar, que era Unimar o Bom preço de Itapuã,
quando eu vou no caixa tá lá uma ex aluna minha, não façam isso”, eu passei o tempo todo
assim e realmente isso é uma vergonha, aí tinha as alunas né, as primeiras que jogaram a
profissão fora, “eu é que não vou fazer isso, eu tô fazendo magistério eu vou trabalhar com
magistério”, eu nunca falei nada, porque minha mãe me ensinou assim futuro a Deus
pertence, sabe o dia de hoje não sabe o dia de amanhã, vai que precisa trabalhar com outra
coisa, oxe, foram as primeiras, essas que tinham as melhores notas foram as primeiras a
pular fora da profissão, é tanto que eu acho que até hoje eu e mais 2 amigas que estão,
então tem muito disso né, o professor, o que o professor fala, o exemplo sabe, como fosse
uma súplica, e eu ouvia aquilo sem analisar muito, que eu tenho isso sabe, na hora eu não
analiso muito não, depois friamente, eles estavam certo ia jogar fora sua profissão, poxa
eram 3 anos pra jogar fora, ai eu fui, tal, fiz, ai passava, eu passei 3, 4 anos em pedagogia,
minha colega, eu tinha uma colega, eu achava que eu era a menos preparada, a menos
amparada, todo mundo ali tinha pai e mãe com faculdade, lei do engano, eu e minha
amigas que são minhas amigas até hoje né, tinha uma mesmo que dizia “eu vou largar, vou
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largar”, porque ela queria medicina, “eu queria fazer medicina,” que não sei o que, ai a outra
que a mãe era professora fez assim, “é o que minha mãe diz não jogue sua profissão fora”,
então a mãe dela é uma mãe pra mim, tô até devendo visita pra ela, mas quando eu vejo, é
um exemplo pra mim, D. Itamar foi professora da prefeitura, professora da rede estadual,
acho que ela já

se aposentou, depois de aposentada da prefeitura que ela foi fazer

faculdade sabe, ótima professora, cansada com todos seus, ótima alfabetizadora, então ela
é a referencia que tinha, que a filha dela trazia, “minha mãe, vai jogar sua profissão fora, não
jogue”, então nisso a gente foi, eu pensava não, eu consegui uma graduação, um respaldo
técnico posso trabalhar como técnica em alguma secretaria de educação, não sei o que,
achando que era fácil, ilusão, e o tempo foi passando, eu fui descobrindo que eu gostava
realmente de ensinar, eu gosto disso, de tá estudando, apesar de ter muita limitação na
nossa área, a gente se depara com um aluno cheio de problema, a gente tenta, ai vem as
angustias não posso ajudar, só posso ir até aqui. Na época da faculdade foi que eu me
deparei com meu primeiro não, foi primeiro não, não, foi primeiro, vamos dizer assim, minha
primeira crítica maléfica, uma professora, porque eu sempre tive uma cara de pastel, não
aparentava a idade que eu tinha, eu já tinha o que 20 anos, eu já estava ensinando há 4, 5
anos, a professora “queria ver você ensinando”, eu sempre fui tímida, professor de
psicologia eu sentava lá no fundo, ele sabia, era um cara que via sua alma, ele sabia que
não era porque eu estava sentada lá no fundo que eu não sabia nada não, e eu ficava e ele
gostava de mexer comigo que eu era de todas, Silvana falava muito com ele, Patrícia, Ana
Dulce conversava com ele, mas eu não eu ficava quieta, ai um dia ele “sim fale você”, e eu
quieta acompanhando a aula escrevendo, ele fez “sim e você acha o que”, ai Silvana fez
“eu”, não, “você” ai eu sorri, “sorriso bonito, não fique vermelha não”, ai acabou comigo, mas
ai eu respirei e respondi, aí ele “vocês estão vendo, essas pessoas que a gente vê aqui no
fundo, tem que ter muito cuidado, porque elas observam e elas sabem”, então foi uma outra
referência minha, Djalma da Uneb, ele me ensinou a não julgar aparência sabe, ele me
ensinou a não julgar, esse meu aluno Laécio, que foi morto, sentava do meu lado, ele tirava
9, não fazia uma atividade Fulvia, uma atividade ele não fazia, só tirava nota boa, eu vou
dizer o que, ele observava, a gente não pode desconsiderar as pessoas pelo momento nem
pelo que a gente tá pensando que tá vendo, então ai passou o tempo, esse foi meu primeiro
semestre, depois veio essa professora de metodologia do ensino, nova, ai queria me ver na
sala de aula, oxe eu já ensinei, ela tá querendo o que, eu fiquei calada, porque eu não gosto
de, é outro defeito também detesto ser desafiada, detesto, porque se eu tiver de boa maré
eu aceito o desafio e mostro, se eu não tiver de boa maré, mostro totalmente o contrário, é
uma má vontade, ai eu ia assim de chinelo de couro, sandália de couro, short jeans,
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camiseta e a bolsa do lado se eu tivesse com vontade, ai eu ia pra faculdade assim, eu não
trabalhava, eu ia mais arrumadinha quando tinha que ir trabalhar, no dia que não tinha eu ia
jogada, ai ela olhava e me julgava, uma menina deve ter seus 19 anos, eu já tinha 20, 21,
numa das aulas ela fez um sorteio só que ninguém viu esse sorteio, ninguém viu o nome
que ela tirou, ela disse “Leandra é você que vai dar aula”, eu tá, eu levei numa boa, mas só
que uma amiga minha chegou falou “Leandra, você viu seu nome, ela te mostrou o papel?”,
não, “Leandra eu tenho certeza que não foi seu nome que ela tirou, ali é porque ela quer
você”, ai Fulvia isso acabou comigo, não prestou (enfatizando), tô dizendo a você que não
prestou, porque eu não falava na aula praticamente, é isso aqui, isso aqui, isso aqui os tal,
tal, tal, pronto acabou, sentei, ai ela começou “faltou isso e isso”, eu com a cara de
desdém deu vontade de dizer estou nem ai para o que você está falando, minha vontade por
dentro era essa, e aí, coisa que eu detesto, bota os outros colegas pra te julgarem, eu assim
com minha cara de desdém estava com minha cara de desdém continuei, não me arrependo
nem um pouco, me arrependo de não ter dito a ela, sabe, porque minha mãe como
sempre me ensinou, “não pense que é porque você tá na faculdade que não vai mudar
nada não, professor é professor, é ele quem manda na sala”, e eu digo a você Fulvia, eu
respeito isso até hoje sabe, professor é professor ele é autoridade na sala, não vá na onda
de colega não, então eu nunca desafiei professor, então por conta disso eu respeitava
muito ela, ela não tinha nem 30 anos, mas eu acho que ela me julgou pela minha aparência,
eu tinha, era o que minhas colegas diziam, do grupo eu era a mais nova e essa Patrícia
mesmo dizia “cala a boca, você com essa cara de bebezão”, porque quando a gente saia eu
esculhambava com ela porque ela era menor do que eu, “você com essa cara de bebezão”,
eu não achava, mas todo mundo dizia, então ela julgou pela aparência, eu continuei lá, a
mim ela não disse anda, porque ali foi WO sabe, eu não vi, não tinha certeza, o que minha
colega mais madura e mais esperta sacou logo, “Leandra ela não tirou seu nome”, porque
eu nunca ia maldar, eu ia fazer a aula toda bonitinha e tal, depois ela ia fazer a crítica e eu ia
me sentir tão mal, ia chorar talvez porque eu tinha me empenhado, talvez ela não tivesse
feito as críticas tão duras quanto a que ela fez sabe, se eu tivesse feito tudo direitinho e tal,
mas o mínimozinho “faltou isso Leandra”, eu ia chorar, eu ia me acabar, me sentir arrasada,
mas como teve essa dúvida, essa coisa você tem que fazer isso, fazer o que eu quero, eu
não gosto disso, o que ela falou não teve a menor importância pra mim, nunca esqueço
dela, se eu ver essa criatura eu lembro, mas eu digo a você a importância dela foi neutra,
ela não contribuiu muito não porque meu jeito ruim continua, isso na faculdade, depois deixa
eu ver, teve Jurandir, Jurandir era amigo da gente e ele questionava muito, foi com quem eu
agucei o senso crítico, e ele “hein Leandra”, Jurandir era aquele professor que debatia com
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agente sabe, ele não batia de frente não, ele vinha “sim sua opinião é essa, mas e se for
assim, pense de outro”, ele me ensinou a ver as outras nuances, os outros lados, os outros
pontos de vista sabe, no meio de tudo isso permeando o respeito ao outro entendeu, aquele
ponto, professor que ensinou no amor e na prática entendeu, sem ‘nhenhenhe’ porque
quando a gente fala no amor, nada, não tem nada haver, então ele foi um professor que me
ensinou no amor e na prática, ele sentava com a gente na cantina pra beber uma cerveja, a
gente sacava as coisas de Jurandir assim, da vida pessoal dele só no observar, ele morreu,
eu disse Luíza vamos lá ver senão eu vou pensar que ele tá vivo, sabe aquela pessoa que
você diz assim ele morreu feliz, rindo, “Patricia tú viu a cara de Jurandir, não tá parecendo
que tá rindo”, ela “oh Leandra tá mesmo” (gargalhadas), então, aquela pessoa que só de
ver a cara dele, é morreu bem, eu não chorei (ênfase) sabe, mas foi uma pessoa que me
marcou, nunca esqueço, nunca vou esquecer de Jurandir sabe, ele era muito dez, muito
muito dez. (Fulvia: Ele era professor de quê?) De política. Ele ensinava sociologia também,
mas a gente não deu a sorte de pegar ele não, a gente teve Glória que também era uma
ótima professora. Tinha outra também Margarida, Ana Margarida, eram 2 nomes, que
pegava no meu pé porque ela morava em Itapuã, ia pra Uneb de carro e eu ia de ônibus,
acabava comigo porque eu chegava tarde, aí um dia eu inventei uma história pra ela porque
ela me botou pra perder, botou pra perder, ia descer, ia quebrar ela, eu ia bater nela, eu ia
discutir com ela, ninguém deixou, ai tá eu fiz a prova final passei, eu aprendi que essas
coisas ruins tem que deixar passar sabe, essas energias ruins.
Fulvia: Você depois disso, da faculdade, você ingressa na rede...
Leandra: Não, eu ainda fiquei 3 anos desempregada, eu fiquei acho que no REDA, porque
eu estava desempregada, comecei a fazer pós-graduação na Uneb, aí saí, a coordenadora
me ligou porque que eu tinha deixado, eu disse, eu comecei a chorar porque eu tô
desempregada não tenho como pagar, meu pai não tem como pagar, ai eu fui, ela me
indicou pra uma escola aqui, estava tudo certo pra eu pegar educação infantil, quando eu
vou no dia pra entrevista, “há, não precisa não, a professora, os pais pediram”, não tá bom,
Fulvia eu sai da escola de um jeito, eu só tinha dinheiro pra voltar pra casa, mas eu queria ir
pra qualquer lugar, eu fiquei desnorteada, passou, ai eu fui pegando banca, as pessoas
foram surgindo, ai eu fui trabalhar pelo REDA numa escola aqui lá no final de linha, no
Tourinho Dantas com língua portuguesa, nesse meio tempo teve o concurso da prefeitura e
ai foi em 2 fases, na 1ª fase foi a prova e ai tínhamos acho que eram 15 ou foi 1 mês, não
lembro de aulas, ficamos lá, eu lembro que era na Católica, saia da Católica e vinha pra cá
pra São Cristovão pra ensinar, saia daqui e ia pra lá, porque era assim o curso era de
manhã e de noite, ai eu ia, nesse meio tempo ai precisou de prova de títulos, Luíza achou
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“Leandra você passou na FUNDAC”, o que é isso, eu fiz concurso pra isso, “tá aqui”, ela
mostrou no jornal aí eu descobri que tinha passado no estado também, eu já tinha anos que
eu tinha feito, e ai fizemos o estágio, nunca me esqueço, eu no caso fiz lá em Engomadeira,
ela, Luíza, estava saindo da faculdade, meu Deus porque não botaram ela na Engomadeira
que é do lado, botaram ela lá embaixo no Luís Tarquínio, numa escola lá na cidade baixa,
que horror gente, ai tá eu fiz, ai entrei, depois eu fiz a prova de redação foi quando eu fui
fazer a segunda etapa, passei graças a Deus, aí eu vim aqui.

Fulvia: Foi aqui que você teve 2 anos na educação infantil?
Leandra: Não. Tive 2 anos na educação infantil foi na, que hoje é do município que era o
estado, eu trabalhei na FUNDAC com menino de rua, e ai fechou a unidade, as unidades
começaram a fechar, porque segundo uma lei aí não sei, o estado não ficaria responsável
crianças até 12 anos, e ai ficamos assim sabe, quem tinha nível superior “ah tem nível
superior, vá supervisionar tal dia”, até que resolveram colocar a gente em creche, me
colocou na creche, bagunçou minha vida toda e me colocou aqui nessa creche, eu não me
dei bem aqui, até minha colegas “Leandra, isso aqui não tem nada haver com você”, aí me
botaram lá pra Pituaçu, nesse meio tempo eu indo pra lá minha colega “Leandra, vá pra lá,
eu estou saindo de lá, você vai ficar no meu lugar”, pronto fiquei em Pituaçu 3 anos, mas
pense que eu cheguei lá, eu nunca tinha trabalhado com menino pequeno porque eu achava
que meu perfil não era de criança pequena, e aqui o meninos chegavam na porta bom dia,
eu dizia baixa a cabeça todo mundo, fica quieto, então lá eram mais de não sei quantas
crianças, 26, 27 crianças e eu sozinha pra arrumar, pra dar comida, brincar aquela coisa de
creche, no início tudo água com açúcar, muito assim, não era minha cara, mas ai eu vi que
tinha aquelas questões,

não são profissionais, aquelas coisas, aquelas pinibas de

relacionamento de trabalho, que não é muito minha cara, eu não tenho muita paciência não,
eu aprendi sabe, eu andava 1 Km Fulvia, eu não tinha carro, andava 1 Km da Orla até lá a
creche, lugar perigoso, mas eu não sabia, como meu namorado diz ignorância é uma
benção, é uma benção, eu ia, aí bota pasta no lugar, bota menino sentado, passei por várias
coisas lá, ruins sabe, mas de bom eu trago o seguinte eu aprendi a lidar com criança, todo
mundo dizia “Leandra é doida fala de igual pra igual”, o que rapaz, falo de igual pra igual,
se tiver que brigar eu brigo, meu filho eu digo não gosto de Patric eu gosto de Bob esponja,
“eu gosto de Patric minha mãe”, oh meu filho eu deixo de ser bob espoja pra você ser, “não
mãe eu sou Patric”, é eu tinha muito disso com os meninos, eu nunca fui de nhênhênhê, era
de igual pra igual, então eu brincava com eles, eu não admitia fazer papel de professora em
um lugar que eu não ganhava como professora, porque eu acho que você não tem que
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deixar de abrir mão, você tem um preparo profissional, você não vê isso em profissão
nenhuma, um advogado não te dar um conselho sem te cobrar, porque professor tem que
fazer papel de professor sem cobrar, perde o valor gente e isso tá sendo perpetuado, por
mais luta que tenha entendeu, por mais luta que tenha na classe, que eu nem considero
uma classe, uma classe tem que todos se unir, então era isso que me doía até o dia que eu
bati boca com a pedagoga lá, eu não faço plano de aula, “por que”, porque eu não sou paga
pra isso tá, no outro dia a diretora, todo mundo diferente comigo, ai minha colega “tá todo
mundo ai querendo que você se lenhe”, foi deixe estar, a diretora veio querendo se achar
porque era assim, o sistema feudal, ela era a sinhazinha e os funcionários eram os
escravos, só que comigo era diferente, comigo e com Andreia eram as 2 pretas,
concursadas e pobres, ai ela falava assim “você discutiu com a pedagoga”, discuti, “por
que”, por causa disso e disso, “você não faz o plano Leandra”, faço, “e porque você não
mostrou”, porque ela veio questionar meu proceder na sala de aula, não tô aqui pra isso
não. (Fulvia: Você era estudante de pedagogia?) Não eu já estava formada, com pósgraduação e tudo. Ela veio questionar meu proceder na sala de aula, não admito isso, e não
brigue comigo não porque senão eu vou processar ela por assédio moral, ela me ofendeu,
ela disse que eu estava com energia negativa no meu ambiente de trabalho, ai ela ‘piu’
mudou completamente, porque ela me chamou pra ficar do lado da pedagoga, ela me
chamou pensando que eu era a lavadeira que ela gritava, que ela desrespeitava, que eu era
a cozinheira que ela levava pra casa dela e botava uniforme de empregada pra ela servir a
troco de uísque e carne entendeu, tinha muito disso, hoje quando me encontra “minha filha”,
oi D.Nilza (risos).
Fulvia: Você se identifica com o segmento que você trabalha, então como você teve essa
experiência com educação infantil e hoje está no fundamental, você se identifica com esse
seguimento, ou você mudaria?
Leandra: Há, eu mudaria pra educação infantil, mas educação infantil pra eu trabalhar sabe,
creche, eu aprendi a gostar de creche porque, no meio da brincadeira, eu sabia o que fazer,
o que é que eu vou fazer com esses meninos, ha eu não tenho jeito pra esse negoço, eu
vou ensinar tudo errado a esses meninos, mas ai eu comecei, eles tem que ficar tudo quieto,
arranjei uns cadernos, comecei a fazer dever, oxente eles faziam direitinho menina, fazia
tudo no tradicional mas eles faziam direitinho e eu gostava daquilo, no início eles ficavam
brincando, eu ia desenhar, foi quando eu aprendi a desenhar , voltei a minha memória, eu
decorei a sala toda, ampliava os desenhos, eles gostavam e eles não rasgavam, os meninos
eram todos pobrezinhos, carentes, 3 e 4 anos, tudo filho de prostituta, marginal, traficante,
mas eram uns amores, ai tinha que jogar duro porque senão, mas eu gostava deles, apesar
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de parecer que eu não gostava deles, ai eles, depois dessa época eu passava, eu me
preocupava mais com passar atividade, levava folha daqui, pedia a ex-diretora folha
reciclada daqui levava pra lá, fazia nas costas, das folhas que não prestavam, tudo eu fazia
aqui, levava desenho daqui levava lá, então era um esforço gostoso sabe, e era assim,
agora eu não tinha tempo, como era das 2 às 5 não tinha tempo, porque quando dava 4
horas, 3:30, 4 horas dava sopa, eu tinha que parar pra dar sopa, ai que eu vi a importância,
eu tinha que ensinar a comer, a sentar e eu fazia isso de uma maneira que eu não me dei,
só me dei conta quando eu saí de lá, quando eu tive meu filho, que eu olhava assim aonde,
meu filho vai aprender a se vestir sozinho, porque eu ensinava a vestir sozinho, a comer, ai
eu falava meu Deus obrigada, senão fosse isso eu não ia passar, se eu não tivesse ido
trabalhar na Casa de Convivência, ver aquelas barbaridades, a gente ver bebê estuprado
por homem sabe, abusado, eu dizia a gente tem que trabalhar aqui, eu não penso muito
nisso não sabe Fulvia, porque é muito doloroso (choro) muito ruim, muito ruim você ver
como o ser humano pode ser tão ruim (fala algo incompreensível por conta do choro), a
gente trabalhava sem pensar assim sabe, um colega foi parar e dar um conselho pras
meninas ele ficou mal, “Leandra a gente trabalha aqui, Leandra eu tô mal”, ele foi dormir pra
não chorar na frente da gente, ele foi dar um conselho pras meninas que não estavam
obedecendo a nossa colega, aí quando chegava no berçário eu brincava com todos eles e
era assim, não podia ter muito contato porque tinha escabiose, escabiose Fulvia de sair
bicho da cabeça do menino, bicho, morotó, e não foi um nem dois não, vários, se eu parar
aqui pra contar vai dar um outro livro.
Fulvia: Me diga uma coisa, você se identifica como professora alfabetizadora?
Leandra: Me identifico, mas eu digo assim que eu perdi a mão, porque quando eu entrei
aqui eu achava que eu não sabia alfabetizar, mas eu me encontrei, eu consegui alfabetizar
porque eu entrei pro CEB 1, eu achava que era 2º ano, eu achava que 2º ano já sabia ler e
escrever, aí foi tão bom, me apaixonei, chegou no outro ano, porque eu trabalhava com
menino de rua a diretora me deu aceleração, eu fiquei aceleração 2001, 2002 2003... em
2004 aí Luíza entrou como diretora, eu fiquei como vice, ai eu fiquei no noturno e tal,
quando eu votei pra sala de aula foi quando eu estava grávida aí eu peguei 4ª série, depois
quando meu filho estava pra fazer 1 ano eu fiquei com 3ª série, ai me deram no passado e
no ano retrasado 2º ano, eu gosto de trabalhar com 2º ano sabe, eu prefiro hoje as séries
menores, me identifico mais do que com as séries maiores, apesar de que as séries maiores
tem uma certa independência sabe, você vai lá dá o assunto tal, mas a resposta que eu
quero eu encontro nas séries menores, nas que eu preciso alfabetizar, então as séries
menores dar uma melhor resposta, fora a identificação “oh pro, oh pro”, o que você fala é lei,
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eles tem aquele esforço, já os maiores tem aquele que tem o tamanho e não tem a idade,
tem uma certa resistência sabe, mas no mais eu gosto de ser professora sabe, como diz
Luíza, ultimamente não tem turma boa não, não tem turma quieta, os meninos estão cada
vez piores em termos de conhecimento de mundo, de bom e de ruim, e a gente senão tomar
cuidado a gente vai ficando pra trás sem saber lidar com isso entendeu.
No mais é isso entendeu, o que eu exercito é aquilo que eu acredito, é tudo que eu acredito,
assim não exatamente o que me ensinaram, mas é exatamente o que eu transformei daquilo
que me ensinaram, e é o que eu acredito, eu acredito sim que pode ter dias melhores, eu
quero recuperar essa fé entendeu, mas não é passando a mão na cabeça de menino que a
gente vai dar certo, não é assim, eu acredito na disciplina porque quando eu estava lá
trabalhando com menino que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha sapato pra calçar, nem
suco depois do almoço, eles gostavam era de disciplina na fila, fulano, sicrano, aqui tia,
hora do almoço, hora de dormir, hora de banho, e eles respeitavam, não tinha aquele
negocio, aqui se você for “é o quê”, e ainda tem todo um gestual, ai eu digo pra eles olhe
não venha pra cá citar o Estatuto da Criança e do Adolescente não que eu conheço de cabo
a rabo, eu digo pros pais de meus alunos, Salomão Resedá não condena nenhum pai e
nenhuma mãe que dá exemplo a seu filho, a sua filha não, “há, porque não pode bater”,
pode sim, tá escrito aonde, a lei da palmadinha não entra na minha casa não, quem manda
lá sou eu, e tudo isso eu procuro passar pro meu filho, disciplina, horário, que eu espero que
ele siga, graças a Deus ele me abençoou com um filho bom.
Fulvia: Leandra, muito obrigada por sua entrevista.
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6. Entrevista Narrativa com a Professora Ione
Fulvia: Vamos começar nossa entrevista, Ione.
Ione: Meu processo de escolarização, na verdade o amor pela escola que eu tenho
começou em casa porque meu pai estudou muito pouco, minha mãe também estudou muito
pouco, por eles terem estudado muito pouco eles tiveram muitas dificuldades na vida, então
eles sempre falavam pra gente, era quase uma reza diária: tem que estudar! Tem que
estudar pra ter uma vida melhor, tem que estudar pra ter uma situação melhor, tem que
estudar, e mesmo ele não compreendendo a total dimensão da escola, a escola sempre foi
em primeiro lugar. Então assim, quando a gente era pequeno, não tinha escola pra mim
porque eu sou a segunda, mas nessa época tinha mais dois na minha frente e tinha meu
irmão mais velho que ele já tinha sete anos e eu tinha cinco, naquele tempo não tinha
educação infantil mas tinha 1ª série, então ele ia pra 1ª série numa escolinha que era
próxima de lá de casa e a professora por conhecer mainha, saber que ela tinha muitos
filhos, vê que eu tinha interesse de ir pra escola deixava eu ir com meu irmão. E quando
chegava lá ela me dava qualquer coisa pra eu fazer, uma pintura, qualquer coisa e ia
alfabetizar meu irmão e eu ia observando ela alfabetizando meu irmão e terminei
aprendendo a ler sozinha. Quando chegou a fase de eu ir pra escola eu já sabia ler, e
justamente eu fui estudar com essa mesma professora que é a professora Ione e aí ela
disse assim, chamou mainha e falou assim “D. Emília, eu acho que sua filha não precisa
fazer a 1ª série porque ela já esta sabendo lê, se a gente botasse ela logo na segunda”, aí
mainha ficou com medo porque eu era muito pequenininha eu tinha 7 anos mas tinha uma
aparência de 5, muito franzina, e ai mainha ficou com medo de eu não acompanhar, os
meninos maiores de repente me bater, sabe porque eu era uma mosca morta na sala né,
fazia as atividades mas era aquela mosquinha morta. Aí nisso mainha deixou, terminei
fazendo a segunda série com essa professora, muito dedicada ela, muito dedicada na
aprendizagem de cada um, o que me marcou muito, eu acho que começou na verdade com
o incentivo de mainha e meu pai dizerem que esse lugar escola era um lugar muito
importante, era o lugar onde eu ia conseguir tudo que eu quisesse na vida e de ter essa
atenção dessa professora. Aqueles primeiros professores eles marcam muito, professor de
alfabetização marca muito, professora Ione marcou muito.
E aí depois, nessa época que eu estudava com pró Ione na segunda série ela tinha uma
queixa de mim muito grande, eu chegava muito tarde, eu estudava de manha, mas eu só
chegava tarde e aí ele dizia assim “oh D. Emília, sua filha é uma ótima aluna mas o
problema dela é que ela chega tarde, enfezada, senta lá no fundo e a atividade já está no
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quadro. Ela senta no fundo daqui a 5 minutos ela traz o dever todo copiado e respondido,
ela não conversa com ninguém”, e realmente eu era assim, não conversava com ninguém,
não falava com ninguém, sentava no meu canto, e mainha e meu pai dizia assim “escola é
pra estudar, brincar você brinca depois, escola é pra estudar”! Então a gente sempre
cresceu muito focado nisso, em estudar, tanto que assim, a gente, um grupo lá em casa
estudava de manhã e o outro estudava de tarde, quem estudava de tarde faziam as coisas
de manhã e quem estudava de manhã faziam as coisas de tarde, e as vezes nesse interim,
mainha estava trabalhando em alguma casa de família porque conseguiu um biscate,
alguma coisa assim, e aí ela saia de casa dizia assim, “tem que fazer isso e isso e fazer o
dever”. Se a gente tivesse feito o dever e não tivesse feito isso e isso a gente tomava uma
bronca moderada, mas se a gente não tivesse feito o dever e nem tivesse feito isso e isso
aí, minha amiga, aí agora a madeira piava (risos) entendeu? Pra você ver qual a dimensão,
a importância que a escola tinha dentro de casa. Se tivesse alguém, meu irmão que vem
depois de mim ele enfrentou no início algumas dificuldades na escola, ele também era
desinteressado, depois veio descobrir que ele tinha alguns problemas de ordem neurológica
mesmo, ele fez tratamento ficou bom, mas até a gente descobrir ele penou um bocado
porque escola era prioridade máxima. Então meu pai nunca quis que a gente trabalhasse,
nunca quis que a gente fizesse nada enquanto a gente não terminasse o segundo grau, ele
até poderia levar, quando a gente era adolescente assim, meus irmãos... Meu pai ele é
pintor de parede, aí ele levava meus irmãos no final de semana, mas se o dever tivesse
pronto, se o dever não tivesse pronto eles iam ficar em casa para fazer o dever pois o dever
era em primeiro lugar, então a gente sempre cresceu muito nesse ambiente de valorização
da escola mesmo ele não tendo cultivado o hábito de leitura essas coisas que a gente como
professor cultiva.
Aí depois na minha trajetória de vida escolar eu fui estudar no Helena Mateus. Pense o que
é você sair de uma escola que tinha duas salas, eu estudava numa sala de 2ª e 3ª série que
era uma classe multisseriada, você sair de um ovo para ir pra uma escola do tamanho do
Helena Mateus que tem milhões de professores na sua cabeça, escola grande com muitos
professores! Aí eu fui parar numa sala de 4ª série com uma professora que não me dava,
não dava tanta atenção aos alunos quanto a professora que eu já tinha, que eu estudava há
um tempo que era Ione, mesmo assim eu conseguia acompanhar algumas atividades. Foi
nesse período também que comecei a apresentar as primeiras dificuldades em matemática
que sempre foi meu calo, na 4ª série eu tive uma dificuldade terrível com matemática, mas
eu era muito boa nas outras disciplinas, e essa professora precisou tirar licença, aí entrou
uma outra professora que não era professora, era estagiária, o nome dela era Abigail e foi
322

outra pessoa também muito marcante, porque Abigail era assim, ela ensinava e você sentia
o amor que ela tinha, eu enxergava nela pró Ione, aí depois disso no final do ano ela saiu,
mas no último dia de aula dela eu me lembro que foi marcante, ela chegou assim, falando
que gostou de trabalhar com a gente, não sei o que, e ai ela falou assim “viu Ione eu gostei
muito da sua redação, eu me emocionei com sua redação”, eu fiquei tão, tão envergonhada
(ênfase) com aquilo, primeiro ela sabia o meu nome, porque eu te falei, eu era uma mosca
morta parada na sala, nem pro recreio as vezes eu não saia, ela sabia o meu nome, ela
tinha lido meu trabalho, ela lembrava de mim e do meu trabalho, então ela, ela me conhecia
entendeu, isso pra mim foi tão marcante, eu fiquei tão envergonhada que na hora eu só fiz
baixar a cabeça, veio uma vontade de chorar assim de ver que tinha alguém naquele mundo
de escola que olhava pra mim, sabia que eu existia, isso foi muito marcante. Depois eu até
encontrei essa professora no ginásio.
Aí terminando a 4ª série eu voltei, fui pra escola Visconde de Mauá onde eu fiquei da 5ª até
a 8ª série que foi uma outra escola, os professores da Visconde de Mauá na época que eu
estudei, a diretora Heloísa ela tinha uma preocupação muito grande com a aprendizagem da
gente, era extremamente rigorosa, é, disciplinadora pros alunos, até o que acontecia lá fora
que não era da conta dela ela dava conta, chamava o pai, era muito preocupada com o
aluno, mesmo com aquele jeitão dela muito ríspido, mas ela tinha essa preocupação, então
os alunos meio que amavam e odiavam ela ao mesmo tempo, ela também foi uma pessoa
que me marcou muito que eu fiquei da 5ª até a 8ª série, quando eu entrei ela assumiu a
direção da escola e ai ela ficou até o final, até quando eu saí. Nessa escola o que mais me
marcou foi a preocupação justamente com aprendizagem coletiva assim, de não faltar
professor, não ter aula, e essa preocupação de Heloísa com relação à aprendizagem da
gente, tanto que quando a gente saía da 8ª série ela fazia questão de saber pra qual escola
cada aluno ia. Então mainha disse assim quando eu saí dessa escola, mainha queria me
botar numa escola aqui em Itapuã, mas ela não deixou mainha me colocar nessa escola em
Itapuã de jeito nenhum porque a escola era bem bagunçada, ela sabia que lá eu ia perder o
trabalho todo que foi feito na base, “ela não, não, sua filha tem que ir pro Serravale”, eu nem
sabia que ela me conhecia assim, porque a gente enquanto aluna, hoje mais não, não sei
se foi na minha época, não sei também se foi porque eu era muito quieta, e ai eu achava
quem era eu pra ela dar essa importância entendeu, ai no final ela disse a mainha que não
queria, “não, Ione é uma aluna ótima”, na linguagem dela viu, eu me achava, eu não me
achava nada disso, “ela tem que ir pro Serravale” que era o melhor colégio de magistério já
que eu queria fazer magistério, sempre quis. Então assim, desde que, desde lá de 5 anos
com pró Ione, desde antes de 5 anos por minha mãe valorizar tanto esse lugar escola, que
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eu já tinha resolvido que eu seria professora, aí assim, eu pensava quando ia no médico e
via a médica entrar e sair, às vezes tratar a gente mal eu dizia: é eu acho que vou ser
médica de criança porque aí eu trato as crianças bem porque essa médica aí não tá
tratando bem não, ai mainha olhava minha unhas, eu tinha unhas bem pequeninas, aí
mainha dizia assim, essa menina vai ser enfermeira, mas eu não gostava de enfermagem,
na verdade eu sempre virava e mexia nas outras opções não me encaixava em nenhuma,
mas sempre me encaixava em ser professora.
Aí nessa escola Visconde de Mauá foi onde apareceu uma das maiores dificuldade que eu
tive que foi matemática, matemática pra mim era um tormento porque eu não conseguia, era
aquele negocio que eu vejo hoje também muito no trabalho com os meninos com deficiência
que as vezes o professor pede uma coisa de você que ele acha que você pode dar e você
não pode e você fica ali tentando, isso é angustiante, isso é frustrante é, as vezes eu me
sentia, hoje eu sei o nome mas na época eu não sabia, era uma tristeza profunda, eu ficava
depressiva depois das aulas de matemática, antes eu ficava ansiosa, não, hoje eu vou
aprender e quando chegava lá que eu via aquela, hoje eu sei que é por causa da
metodologia, hoje eu sei que é porque a professora não fazia coisas diferentes tinha muito
conteúdo mas ela não ensinava para todos, a maioria da turma era assim nessa escola eu
consegui, por estudar no 4º ano ter um grupo de amigas, todas tinha a mesma dificuldade,
eu era a pior né porque se as outras tiravam, 4, 5 eu só tirava 2, olhe no dia que eu tirava 4
eu chegava em casa feliz e a média era 6. Então da 5ª a 7ª, na 5ª, na 6ª, na 7ª eu não
conseguia tirar mais que 4 nas provas dela era um tormento.
Diante dessa dificuldade surgiu uma outra pessoa que em minha trajetória foi marcante que
foi um primo meu chamado Paulo. Paulo sempre teve assim apego, amor, carinho assim por
mim desde que sou bebe, porque ele é meu primo, mas era bem mais velho do que eu,
então, e Paulo era muito bom em matemática, então Paulo se matava, a palavra era essa
Paulo se matava (ênfase) pra me ensinar matemática, desde pegar palitinho de fósforo pra
mim ensinar, oh o conceito de menos, o número racional né, menos 2, menos um,
treinamento abstrato e eu não tinha esse nível de abstração, então ele pegava os palitinhos
ele “oh tem 3 palitinhos aqui se eu tirar esses 3 e quiser que você bote 3 na caixa quantos
tão faltando na caixa, tão faltando 3 então menos 3” e ai ele ia ensinando com palitinhos, as
vezes eu conseguia pegar e as vezes eu não conseguia pegar mas ele nunca assim perdia
a paciência, ele nunca dizia assim que menina burra viu, eu mesma que me dizia assim meu
Deus ele esta se esforçando tanto e eu não tô entendendo nada, mas assim ele persistia
ali. No começo logo na 5ª série eu tinha dificuldade de tabuada ai ele ficava, a filhinha dele
tinha acabado de nascer ele ficava com a menina no colo balançando “3x9, 4x5, errou? volte
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vá estudar”, ai daqui a pouco ele vem de novo 3x9 4x5 enquanto eu não acertava toda a
tabuada ele não desistia de mim, então foi uma pessoa também que me marcou, ter
paciência com o aluno, persistir, saber que um dia ele vai, você ta fazendo investimento
pode não da tanto certo naquele momento mas vai chegar um dia que vai fazer efeito. Aí
quando eu tomava banca com Paulo, quando ele tinha esse tempo pra me ensinar porque
ele também trabalhava no pólo petroquímico então às vezes não tinha muito tempo, aí
quando eu tomava banca com Paulo eu conseguia tirar meus 4,

mas se ele não me

ensinasse, por mais que eu tentasse, eu era muito estudiosa, eu comia o livro mas eu não
conseguia entender, aí ele foi uma figura marcante, ele me ajudou muito nessa fase, mesmo
eu não conseguindo tirar a media, mesmo eu não conseguindo ter o êxito que eu queria em
matemática mas ele conseguiu me ensinar muita coisa de matemática, muita coisa mesmo.
Depois que eu saí dessa escola eu fui, voltando né aquela discussão, pra onde vai, vai pro
Serravale, vai pro Lomanto, mainha foi visitar o Serravale. Nisso tem um adendo né, eu
tinha 14 anos quando terminei a 8 série, entrei no 2ºgrau com 14 anos só que eu tinha 14
com a aparência de 10, então eu era muito criança você olhava assim, tanto que as pessoas
olhavam assim, na 7ª série eu ainda ia com lacinho de fita na cabeça, a professora olhava
assim “oh minha filha você não tá errada de escola não, quantos anos você tem”, ai eu dizia,
“você tem isso é!”. E pra piorar minha situação teve uma época que mainha cortou meu
cabelo então eu era franzina e ainda de cabelo cortado parecia um menino, ai quando
chamava “Ione”, eu respondia presente, “cala a boca menino você é muito gaiato” (risos),
era assim, então assim, quando eu terminei o 2º grau, a 8ª série ainda teve essa dificuldade
porque eu era muito pequena visualmente, eu era muito pequena, muito infantil e mainha
ficava com medo de mandar pra uma escola distante, aí ela foi pra conhecer o Serravale, só
que quando ela viu onde era desistiu na hora porque passa por um lugar muito deserto que
é muito longe, agora assim eu já sabia ir pra um monte de lugar sozinha, de fácil acesso,
mas pra esses lugares assim de difícil acesso mainha não confiava, aí mainha disse de jeito
nenhum. Foi procurar vaga em Itapuã só que lá em Itapuã não tinha vaga então ela tinha
perdido a vaga do Serravale porque era muito longe e ela já tinha dito que não queria, já
tinha perdido a de Itapuã porque não tinha mais vaga porque por mais que o colégio não
fosse bom era perto então muitos pais procuraram, e ai começou a peregrinação onde é que
me bota, resumo da história, fui parar na escola Antonio Carlos Magalhães lá na Vasco da
Gama morando em Lauro de Freitas, era 1h20 por ai de viagem, 1h20 pra ir e 1h20 pra
voltar, não tinha transporte perto, mas entre deixar sem estudar e estudar longe mainha
preferiu fazer o sacrifício e botar pra estudar longe. Aí eu comecei no primeiro dia de aula
quem levou foi meu pai. Eu saí de uma escola que era grande, lá no Visconde de Mauá
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tinha 12 salas, 10 a 12 salas, e fui pra uma escola que tinha 40 salas, então eu fui pra um
outro universo, outro mundo, e a escola que eu estudava era assim, se você tivesse com um
pé doente você tinha que ir com um de sapato e um de sandália, pra você ver qual o nível
de disciplina, um aluno sair fora do horário não existia isso (ênfase). Aí fui pra escola que
era um mundo, que cheguei com meu pai no primeiro dia e vi um aluno fumando na porta da
escola, pense o que é isso pra uma menina de 14 anos que era acostumada ali com todo
mundo, de qualquer forma na escola, com preocupação, é você conhecer um outro
universo, uma outra realidade, aquilo ali já me chocou de cara ai eu fiquei com medo meu
deus eu não vou ficar aqui, não ficar aqui não, mas ai eu fui pra sala, a sala enorme tinha 50
alunos na sala, eu saí da escola, a última serie que eu estudei 8ª série tinha 20 alunos na
sala, a sala era pequenininha, ai fui pra esse universo que foi outro momento de
aprendizagem da minha vida que foi estudar 3 anos no Antonio Carlos Magalhães, ali
aprendi a viver, a madurecer, mas conteúdo de fato aprendi muito mais no fundamental 2 do
que no magistério. No magistério aprendi a viver e aprendi aquilo que me faltava, aquilo que
emperrava minha vida toda eu fui descobrir o que era lá no 2º grau no Antonio Carlos
Magalhães, eu não sabia ler números, eu não sabia somar, subtrair, multiplicar e dividir por
isso eu não sabia nada de matemática, ai eu tive uma professora que como a gente tava
estudando magistério e a gente ia ensinar isso, então ela começou a ensinar isso pra gente
e ai eu vi que não era só eu que não sabia, era metade, mais da metade da turma que não
sabia, então ela começou com a gente de como se lê número, valor posicional que é
fundamental pra você aprender qualquer coisa dentro matemática. Então ela começou a
ensinar leitura de número, uma unidade só de leitura de número, depois que a gente
aprendeu a ler número até onde você imagine, trilhão e etc, ai ela passou agora vamos fazer
as operações matemáticas. Aí começou de adição, todo mundo sabe fazer conta de adição,
teoricamente eu também achava que sabia ai ela começou a passar conta que eram
maiores e geralmente a gente tinha uma cosia assim, faz adição a resposta deu ali você não
tem que saber qual o número que deu porque era um negoço descontextualizado, então só
precisa saber que 3 + 2 é 5, mas aí depois que terminava de fazer, ela dizia agora eu quero
saber quanto é não sei quantos milhões + não sei quantos milhões não sei quanto, não sei
quanto, ficava todo mundo parado, porque a senhora quer saber isso, porque essa é a conta
que era pra saber não sei quantos + não sei quantos, entendeu, de pegar aquele resultado
não é só número, não são números isolados, aquilo dá um número, não sei se tá dando pra
entender, aí depois daquilo ali, a gente fazia conta de subtrair, multiplicar, jesus, dividir,
subtração com reserva, absurdo, difícil de entender demais eu não sabia fazer, aí depois
que ela conseguiu e assim, as aulas dela não tinha nada de extraordinário, as aulas dela
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eram quadro e giz, mas ela tinha uma qualidade na comunicação com a gente que fazia
toda a diferença então, e era extremamente rígida, pra você entrar na sala dela se chegasse
atrasado, com licença professora, bom dia, posso entrar, se não existisse essa sequencia
você voltava, no 2º grau magistério, se você não dissesse isso, se você entrasse depois
dela, não precisava chegar atrasado não, depois dela se você entrasse e não dissesse
essas frases você tinha que voltar pra porta e falar tudo de novo até você entrar, ela era
extremamente rígida, na aula dela ela não permitia que você conversasse um minuto mas
ela tinha essa facilidade de comunicação, então tanto eu aprendi como os outros também,
geralmente você se agrupa por afinidade né, afinidade era que todo mundo tinha a mesma
dificuldade e terminou todo mundo aprendendo, e eu me lembro que ela foi minha
professora no 1º, no 2º e no 3º, eu nunca tinha tirado uma media em matemática, a 1ª
unidade dela acho que tirei 8, rapaz, eu cheguei em casa pense numa pessoa que parecia
que tinha ganhado na loteria porque tinha conseguido tirar um 8 em matemática, eu nunca
tinha conseguido, mostrei a mainha, mostrei a meu pai, eu era infantil né, na escola eu me
situava mais né porque 2º grau um bocado de menina moça né, enfim, aí nessa escola eu
aprendi matemática que era uma escola péssima, muito pior do que a de Itapuã que mainha
ia me botar, mas tinha essa pérola professora de matemática, a professora de sociologia,
porque eram disciplinas, estrutura e funcionamento do ensino do primeiro grau, eram
pérolas as professoras, agora tava ali numa classe que a maioria geralmente não tinha
interesse, as aulas eram vazias porque não existia aquela cobrança que existia na minha
escola anterior de você permanecer na sala, você fica se você quiser, vai depender de você,
então as aulas eram vazias mas eram professoras pérolas Maria das Graças era uma
professora pérola, tudo que eu sei que aprendi que eu sei que tenho capacidade de
aprender em matemática e nas outras áreas eu devo a ela, um dia, durante esses 3 anos
ela foi minha professora de matemática que ai ela tinha o conteúdo que ia desde o conteúdo
mais básico que você ia ensinar ao menino até os assuntos de 5ª série, que aí já envolve
geometria, expressões, etc e tal. Aí um dia ela tava explicando expressões numéricas e eu
era muito tímida, sempre fui, ave maria, quando tinha que apresentar um trabalho era um
tormento pra mim, eu até me saia bem mas eu era muito tímida, ai teve um dia que tava
corrigindo as expressões numéricas e ai ela perguntou quem quer ir no quadro, ai ninguém
foi, ai eu levantei a mão, “quer então vá lá”, mas eu não sei, por mais rígida que ela era, eu
lembro que ela disse “ não, mas você não tem que saber você tem que aprender se você for
no quadro você vai aprender”, mas eu confiava tanto que eu ia aprender, porque o que ela
ensinava eu realmente aprendia, que eu fui no quadro e nesse dia eu aprendi a fazer
expressão numérica, fiz a expressão toda errada lá no quadro né, ai ela foi me orientando
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de lá do fundo da sala e ela também tinha uma coisa que é muito importante, ela não
deixava o colega xicaná de você, você sabe isso, mas tem coisa que você não sabe e se
fosse você no quadro você também não ia gostar que fizessem gozação de você, e é uma
coisa que eu trabalho até hoje com os meninos na minha sala, o respeito vem em primeiro
lugar, se ele ta na mesma serie que você é porque ele tem a mesma capacidade que você,
ele pode ter dificuldades diferentes mas se você tem capacidade de aprender ele também
tem, isso eu aprendi com ela, ai a gente foi fazendo expressões, tava tudo errado mas ela lá
do fundo ia me orientando, na verdade eu fiquei tão nervosa que eu fiz tudo errado porque
as operações eu já sabia porque ela já tinha me ensinado, e a base das expressões
numérica são as operações, é só saber qual a ordem que você vai resolver, ai depois que
eu resolvi, que foi as orientações dela, depois que eu consegui resolver eu fiquei feliz, não
depois que eu fiz isso posso fazer qualquer coisa, então ela foi levantando isso de
autoestima né, que era a coisa que mais me deixava de baixo estima na escola era eu não
consegui tirar nota boa em matemática porque eu era muito boa em português, eu era muito
boa, porque eu me dedicava também, então em casa tinha isso, eu chegava em casa no 2º
grau mesmo a gente no 2º grau minha mãe e meu pai não sabia bulhufas do que a gente
tava estudando mas tinha que estudar, o dever tá feito, deixa eu ver se fez, chegou um
tempo que ficou mais tranquilo porque sabia que a gente fazia porque gostava, mas mesmo
assim vire e mexe cadê o dever e na escola deu o que, não sabia bulhufas do que agente
tava dando, mas tinha esse hábito de tá trocando em casa né, eu conversava muito com
mainha porque, mainha muito paciente, porque eu quero ter com meu filho a paciência que
mainha teve comigo, porque tudo que acontecia mesmo no 2º grau quando eu chegava em
casa eu contava tudo e mainha me ouvia com toda a paciência, a questão do incentivo né,
isso incentiva a gente saber que tem gente que se importa com o que a gente ta
aprendendo.
Aí terminou meu 2º grau fiz estagio tudo, foi bom o estagio, estagio remunerado e tudo, 2º
grau e aí as dificuldades dos estágios porque eu fui pro estagio eu tinha 16 anos, mas eu
tinha 16 anos com cara de 13 e 16 anos para professora já é muito nova, imagine uma
professora de 16 com cara de 13, os meninos queriam me acabar, tanto que o primeiro
estagio que eu peguei remunerado eu peguei de observação, observação não conta muito
porque você não faz muita coisa você só observa, quando eu peguei o primeiro estágio de
regência que eu peguei foi na escola de Mussurunga, escola grande também, me botaram
pra estagiar na 4ª série só que os meninos eram virados, porque o magistério não te prepara
pra isso, pra lidar com indisciplina, magistério, agora o curso de pedagogia tá se
preocupando com isso porque tem sido uma crescente, mas naquela época parecia que era
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assim você vai fazer isso vai dar aquilo né normal então ninguém te preparava e nem te
dizia que existia esse nível tão grande de indisciplina. Aí eu fui pra essa sala de 4ª série,
nessa escola trabalhava com 2 turmas por área ai eu ficava com português e com ciências
se eu não me engano, matemática e ciências, e a outra professora ficava com português,
história e geografia, e era um horário que a gente trocava, tinha uma turma lá que era de
meninos menores e os professores elogiavam essa turma, que os alunos eram 10, essa
turma respondia as atividades, que a turma era boa de se lidar e tinha, até hoje eu me
lembro, o 4ªF, o 4ªF era o coco, do cavalo, do bandido, eram aqueles meninos repetentes,
grandes, passaram da idade, indisciplinados, que não queria nada, que bagunçavam na
aula de todo mundo, que ninguém suportava, que era a historia da escola era o 4ªF, nessa
turma ai você vai ter dificuldade ai eu já fui, a diretora já enfezada não tava muito a fim de
receber estagiaria, mas ai recebeu não sei,
e já disse logo na minha cara olhou pra mim, você não tem capacidade pra ensinar a 4ª
série não, mas é a turma que eu tenho aqui, vou lhe dar mas é a 4ª série que eu tenho aqui.
Resumo da história a 4ª série que todo mundo gostava, amava, que era boazinha, os
meninos eram insuportáveis, eles não aceitavam uma pessoa tão nova que estivesse ali
dando aula pra eles porque eles achavam que era uma coleguinha deles querendo dar aula,
então pense o que eu penei, muito, porque até jogar cadeira pra cima os meninos jogavam,
eles não me respeitavam de jeito nenhum, então os meninos eles eram insuportáveis, eles
não aceitaram, uma menina até hoje lembro, ela tinha o cabelo tipo assim, hoje a gente
chama de pranchado, no dia que essa menina vinha, rapaz, era o pior dia, meu primeiro
horário era das 14 depois eu ia pra outra, então meu primeiro horário era assim, eu já ia
preparada pra me desgastar, me irritar, eu ficava rouca, tinha hora que eu sentava na sala e
não sabia o que fazer e essa indisciplina atrapalhava as outras salas porque os meninos
pense, era um ‘panavuer’ mesmo e ai o meu segundo horário eu ia pra essa outra turma que
começava a ter esse comportamento, mas eu ia conversando com eles e na verdade, eu
tinha idade deles mas eles não sabiam, “quantos anos a senhora tem pró”,

24

(gargalhadas) mas eu tinha 16, muitos deles tinham 16, 14, tinha 15, então eu sabia falar a
linguagem deles e eu me aproveitei disso pra conquistar eles então nessa turma eu
conseguia dar aula por incrível que pareça, eu conseguia dar aula, eu conseguia fazer
atividade, fazer atividade no quadro, não pense que ficava santinhos não mas eles
conseguiam responder as fazer atividades, especialmente assim, teve um dia que eu deixei,
que começaram a abusar, eu disse ah então hoje a gente vai ficar aqui até 6h e eles não
acreditaram, porque era uma turma que assim, fez, não fez não fez e ninguém se
preocupava, vão ficar aqui até 6h eles não acreditaram e ai terminou que eles realmente
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ficaram comigo até 6h e a gente ficou de 5 até 6h conversando, porque aí começaram a
puxar conversa, que não ficar lá sem fazer nada né, atividade eles já tinham graças a deus
terminado, ai a senhora namora com quem e você mora com quem e não sei o que, e ai
contou a história de vida e nesse dia eu senti que eu criei um elo com a turma, depois desse
dia eu consegui um nível de disciplina nessa turma que ninguém conseguiu e a outra que
todo mundo conseguia era um terror pra mim, ai a diretora me chamou depois de uns 20
dias, depois de 1 mês de aula a diretora me chamou e disse que não tava dando certo na
escola,

que a turma tava muito indisciplinada, que eu só ia ficar porque na 4ªF eu

conseguia dar aula, porque eu só ia ficar porque na 4ªF é que eu conseguia dar aula, ou
seja ela não quis me dizer só você controla a 4ªF, mas ela disse assim, como você
consegue dar na 4ªF eu vou lhe manter nessa 4ªG só que com uma professora junto com
você, até porque a proposta do estagio era ter uma professora junto comigo né, mas enfim,
ai botou essa professora junto comigo. Essa professora era extremamente arrogante, ela
era assim você, eu sou melhor do que você, a postura dela na sala era sempre essa, eu sou
melhor do que você, você é uma estagiariazinha e ai eu tinha vontade de desistir, mas
mainha não deixava, não você vai, você vai, você é professora, você está estudando, ela
também estudou, você vai chegar a se formar e vai ser igual a ela no mesmo nível dela,
agora você não vai tratar os alunos como ela trata, era muito grossa então eles tinham medo
dela, por eles terem medo dela eles respeitavam ela e ai na 4ªF não precisava ninguém ficar
comigo porque, na 4ªF teve um dia até que a vice-diretora, antes de acontecer isso com a
diretora ai ela foi lá na sala ai quando ela abriu a porta tava todo mundo quietinho fazendo
dever, ela disse assim “vocês estão doentes” (risos), tinha um que era bem ousado e disse
“aí, se a gente estuda reclama, se a gente não estuda fala, ta vendo ai” (risos), eu me
lembro que o apelido dele era ‘ursão’ porque ele era bem gordão, fortão, tinha um que usava
óculos quebrados aí chamavam de cegonha e assim por aí, a turma menina, era excelente,
mas não tinha ninguém que falasse a língua deles e eu consegui não porque tinha grandes
pedagogias mas porque tinha a idade deles, eu fiquei 3 meses nesse estagio mesmo com a
turma e essa professora que me incomodava muito porque essa professora, na verdade, ela
me diminuía diante dos alunos sabe, e eu realmente não tinha experiência, me faltou
experiência, um preparo do magistério pra lidar com essas questões de indisciplina que
pode derrubar o seu trabalho né, ai Deus me ajudou, foi tão bom e bondoso comigo que
meu estagio com essa escola eram 3 meses no contrato, depois de 3 meses fui pra outra
escola, Alfredo Magalhães, há outra realidade, oh os meninos eram tão, ai eu também já
tinha uma experiência então eu já não cheguei tão boazinha, aberta a tudo como eu cheguei
na outra escola,

eu cheguei com um pouco mais de experiência, foi uma experiência
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também formidável porque ela fica ali na chapada do rio vermelho, só escola longe, estudei
na Vasco da Gama, depois Chapada do Rio Vermelho, Mussurunga, enfim, ai eu fui pra
essa escola, depois dessa experiência de estagio, estagiei em outra escola no Vale das
Pedrinhas, experiência também maravilhosa com o professor Washington, ele tinha algum
problema de saúde mas quando ela estava na sala ele me dava algum suporte, também não
tive dificuldade não. O estágio que me marcou mais foi este dessa turma e a turma que mais
me marcou nesse período de formação foi essa 4ªF, que as vezes a gente não acredita no
potencial desse aluno, eram alunos bons, não eram alunos ruins, eram alunos bons, eles
tiravam notas até melhores do que aqueles alunos, comigo na minha disciplina eles tiravam
notas melhores muitas vezes do que aqueles outros que estavam lá na 4ªG, só que como
eles eram, a 4ªG era o molde que a escola esperava: alunos na idade certa, alunos que
sabiam ler, faziam as atividades e essa turma não era, então por eles não serem molde que
a escola queria, eles não sabiam nada, então assim era a turma que não sabia nada, não
queria nada, não fazia nada, era esse rótulo que a turma tinha. Quando eu saí eles
choraram, pediram pra eu ficar, mas não deu pra ficar até porque eu queria sair porque o
ambiente da escola não me fazia bem, eu me sentia bem no 2º horário que eu ia ficar com
eles, que a gente ia pra quadra fazer atividade na quadra, de jogos, não sei o que, eu me
sentia bem com eles, mas na escola eu me sentia muito mal, porque na escola eu era a
estagiária, a menina de 16 anos que queria ser professora né, que pra eles eu era a
professora de 24 anos (risos). Aí terminando esse período de estagio, tá muito grande?
Terminando esse período de estágio eu saí do magistério com 17 anos, com 17 anos você
terminar o 2º grau você está fadada a passar um ano sem fazer nada porque você está
formada mas não tem idade pra ninguém te dar emprego, porque ninguém vai dar emprego
a uma pessoa de menor, então nesse 1 ano assim parada, sem fazer muita coisa, doida pra
trabalhar, pra ter meu dinheiro, até pra ajudar em casa, que a gente nunca teve grandes
posses, a gente só não passou fome na vida por causa de meu pai, porque meu pai é muito
trabalhador, ele era de um jeito que ele saia de casa sem expectativa de trabalho nenhum,
ai ele ia nas casas dos colegas, amigos de pedreiro não sei o que, batendo de porta em
porta para ver onde ele ia conseguir um trabalho, porque ele tinha que conseguir um
trabalho, ele só voltava pra casa quando conseguia um trabalho, então meu pai sempre foi
muito responsável nesta questão de manter a família mesmo sem grande estudo, mas ele
sempre teve muito isso porque é uma coisa muito forte da família do meu pai, meu avô era
assim, agora meu pai tem, é bem mais carinhoso do que meu avô, meu avô era bem brabo,
mas ele sempre teve essa preocupação, o homem tem que manter a família não importa,
ele tem que se acabar mas tem que manter a família. Então a gente nunca passou fome, já
331

passou necessidade de várias coisas, mas fome eu nunca conheci o que é fome porque
meu pai sempre foi muito trabalhador.
Então assim, ai eu terminei e fiquei desempregada, um ano ociosa, ociosa não porque fiz
curso de datilografia (risos) e diga-se de passagem curso de datilografia hoje ninguém toma
mais, mas quem digita bem fez curso de datilografia, então quando eu aprendi mexer no
computador, eu sou bem rápida porque fiz datilografia. Aí fiquei ociosa esse ano. Quando eu
fiz 18 anos surgiu oportunidade de trabalhar numa escola de alfabetização, num projeto de
alfabetização de adultos, foi meu primeiro, minha primeira experiência profissional mesmo,
ai eu fui lá no processo de seleção, consegui passar, eu era privilegiada porque, nesse
projeto você é que tinha que procurar os alunos e a coordenadora desse projeto já me
conhecia de outras atividade ligadas a grupos religiosos que a gente frequentava e não sei
se por isso, não sei porque dependia lá de uma classificação na seleção, eu fui parar uma
escola que eu já tinha turma, não precisava ter esse trabalho de procurar aluno, e foi minha
primeira experiência profissional até e teve muitos momentos de dores, muito mais de dores
do que de delícias, e que foi minha escola profissional, foi trabalhar nesse projeto de
alfabetização de adultos, foi a base pra tudo que eu sou hoje porque lá no projeto a gente
tinha reunião semanal dia de sábado que era reunião de formação, então tudo referente ao
que eu não vi no magistério de teórico, de conteúdo, de currículo, de tudo que eu não vi no
magistério em termos de conteúdo, foi construído nesse projeto porque a coordenadora era
muito preocupada com isso, era uma pessoa extremamente difícil de se lidar pela sua
postura, ela tinha preocupação muito grande que o projeto desse certo, ela tinha
preocupação muito grande com aprendizagem do aluno só que ela não tinha preocupação
com o ser humano, então eu posso falar a você o que eu quiser, como eu quiser e você tem
que processar isso porque você é profissional, não importa se você está passando
dificuldade, não importa, se você é competente, se você é incompetente largue ai e vamos
embora, e assim eu me dediquei muito a esse projeto porque assim, quando você não tem
uma metodologia, não sei se é metodologia, você não tem uma prática pedagógica
construída você vai fazendo o que os outros mandam até você encontrar seu próprio
caminho, igual ao músico, há já encontrei minha música, então, até você encontrar sua
música, você vai tocando o que os outros querem e ai como aquele projeto era colocado pra
mim como uma receita de bolo, bote assim que vai dar certo, eu fazia exatamente a receita
de bolo, então eu não estava muito, eu queria muito que meus alunos aprendessem no
projeto de alfabetização de adultos, e alfabetização de adultos é muito mais trabalhoso do
que alfabetizar criança, porque eles tem uma autoestima muito mais baixa do que a criança,
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porque eles acham, eles estão ali, quero aprender mas eu sei que não vou aprender, mas
eu quero e tô aqui, é mais ou menos assim, e por mais que você bote atividades que eles
sabem fazer, eles são resistentes assim, eles vão fazer, mas eles sempre vão fazer
achando que não vão aprender, eu tinha muito essa preocupação que eles aprendessem só
que eu achava que tinha a receita de bolo na mão, então eu tinha que fazer tudo ali não
importava se o menino não queria que eu fizesse hoje o jogo que foi proposto pela
coordenação do projeto, ele não queria que eu ensinasse aquele jogo, ele queria que eu
ensinasse conta de mais, porque precisava fazer mercado e ele queria fazer conta de mais
usando número de dinheiro, mas naquele dia não era o dia de eu ensinar isso, aquele dia
era o dia de fazer o jogo das emoções que o projeto pedia, era assim tipo, cada dia tinha
um jogo, atividade, eu fazia tudo que estava exatamente como mandava lá, então eu
trabalhava de noite, de noite eu ia dar era aula porque eu trabalhava era de dia, durante o
dia eu acordava cedo fazia tudo do projeto daquele dia, fazia naquele tempo do mimeógrafo
né, fazia matrizes, fazia cartazes, o que tinha no livro eu ampliava e fazia cartaz grande, se
tivesse desenho eu botava igualzinho no meu cartaz sem saber desenhar, então assim, era
um projeto que me cansava muito porque eu não me dava folga, eu não me permitia não
fazer o que estava ali na receita, então isso me cansou muito, então até eu consegui
perceber no dia que eles disseram assim, era o jogo das emoções, deu um trabalho pra
fazer aquele jogo, você tinha que achar figura de revista que tivesse o negocio que pedia lá,
foi um trabalho terrível pra fazer aquele, foram 2 dias eu fazendo esse jogo, quando eu
cheguei lá com o jogo que eu preparei, na hora de jogar que eles disseram “não vou fazer
isso não”, foi a primeira vez que eles disseram não vou fazer isso, ai o outro eu também
“não vou fazer”, o outro também “não vou fazer”... “eu quero aprender é conta, eu quero
aprender é somar, subtrair e multiplicar, e eu quero aprender fazer meu nome pra colocar na
identidade”, o outro “eu quero aprender ler porque quero ler a Bíblia”, o outro “eu quero não
sei o que”... ai eu digo, eu tenho que pedir socorro (risos), ai eu comecei a ouvir o que eles
estavam querendo, ai chamei a coordenadora que veio no dia conversou com os meninos
sobre a metodologia, o que estava por trás de cada coisa, que tinha um fundamento etc e
tal, e eles disseram na cara dela mas a agente não quer isso a gente quer aprender fazer o
nome, quer não sei o que, ai depois desse dia eu comecei fazer assim, fiz um combinado
com eles, então vamos fazer assim de 8 às 9 eu ensino o que o projeto quer, de 9 às 10 eu
ensino o que vocês quiserem, com isso eu consegui manter a frequência também porque
era uma evasão terrível, porque se tá ali ensinando uma coisa que você não estava afim de
aprender, eles falavam assim “eu tô aqui por causa da senhora porque é tanto trabalho que
a senhora tem”, eles valorizavam o trabalho que eu tinha porque realmente eu era muito,
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muito empenhada, empenho que hoje eu não dispensaria,

que hoje ao longo dessa

caminhada na prática pedagógica você já tem uma metodologia de trabalho que já não
precisa que você se dedique tanto assim porque você já sabe alguns caminhos, então
quando você não sabe o caminho vai criando, quando você já tem uma prática definida você
diz não eu já sei que isso aqui não funciona, a experiência mesmo vai lhe mostrando isso
aqui não funciona, isso aqui eu posso trocar por isso e você vai adequando, ai eu consegui
melhorar muito a frequência, consegui ensinar o que eles realmente queriam aprender e
quando eu ensinava o que eles queriam era a parte da aula que eu mais gostava, eu
comecei aos poucos a tirar tudo que o projeto mandava fazer e não vou ser hipócrita pra
você não, quando me perguntavam e ai Ione como foi a atividade tal, foi excelente, eu não
tinha feito nem a atividade, ai eu comecei a conversar com outras colegas e vi que elas
também não faziam nada do que o projeto mandava, ou seja, só quem se acabava era eu
(risos) elas não faziam nada que o projeto pedia, o resultado da turma delas era melhor e eu
não entendia porque é que aquela receita não dava resultado na minha sala, não dava
resultado, ai fui ficando mais tranquila, mas isso já era 99, eu fui trabalhar nesse projeto em
98 e 99 era final de 99 né, aí me despedir dessa turma e nesse ano de 99 eu estava
estudando pra concurso que era o concurso de Lauro de Freitas, pra mim era o concurso
que eu tinha que fazer, que eu tinha que passar e que eu estava me acabando de estudar
porque eu queria trabalhar na rede de lá e surgiu o concurso daqui de Salvador, o daqui não
estava me importando muito não porque eu queria passar no de Lauro de Freitas porque
minha visão era muito limitada, não tinha essa ambição, ai eu queria fazer de Lauro de
Freitas, ai mainha falou assim não, você vai fazer o de Salvador também porque se você
não passar em um você pode passar no outro, eu disse oh mainha mas eu não tinha
dinheiro, eu trabalhava no projeto e o projeto pagava muito pouco ainda tinha isso, o projeto
pagava um valor que era muito pouco, era um salário mínimo só que descontava não sei
quanto... que era nem me lembro quanto, acho que era um salário mínimo, que depois que
descontava, que você tirava dinheiro pra material não sei o que, sei que não sobrava quase
nada, ai disse a mainha não tenho dinheiro pra fazer a inscrição não, mainha não eu vou te
dar o dinheiro, eu vou pedir ao seu pai, meu pai tinha feito um biscate, aí pegou o dinheiro e
me deu pra eu fazer a inscrição do concurso de Salvador, ai eu vim fazer na última hora do
último dia a inscrição e não me preocupei em estudar para o concurso de Salvador, me
preocupei em estudar pra Lauro de Freitas. Aí fazia grupo de estudo em Lauro de Freitas e
Salvador era na mesma época, no mesmo mês que ia acontecer o concurso ai eu vi lá que
ia cair alguma coisa de Salvador, da cidade, ai peguei o livro de 4ª série, História da Bahia,
peguei o capítulo que falava de Salvador, li assim por cima pra saber, eu me lembrava de
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algumas coisas e larguei lá, não estudei nada, ai chegou a época do concurso, o de
Salvador ele era mais complicado porque o de Salvador era 1 prova escrita, ai tinha o
resultado dessa prova escrita, se você tivesse passado você ia fazer um curso concurso,
que era um curso de 15 dias na faculdade com algumas atividades práticas, estágio depois
desse curso concurso se você tivesse obtido uma nota, uma media você iria participar da 3ª
fase que era a prova final, que era uma redação, então eram 3 fases. O de Lauro era mais
fácil só era a prova e pronto. Aí eu fui fazer a prova de Lauro de Freitas e achei assim um
pouco complicada, mas fiz a prova, ai ao mesmo tempo estava fazendo o concurso daqui de
Salvador, mas assim, eu fiz a 1ª prova muito assim, vou fazer porque meu pai pagou,
mainha pagou, fui lá fiz a prova, a prova só caiu a história da cidade de Salvador, muita
gente foi eliminada porque só caiu a 1ª prova toda história da Bahia e muito mais história
de Salvador que foi a única coisa que eu estudei, teoricamente né, no livro de 4ª série, então
eu consegui ser aprovada nessa 1ª fase, aí fui pro curso concurso, também fui a contragosto
porque nessa época que estava tendo esse concurso eu estava trabalhando de noite ainda,
só que eu estava de noite o curso era de manhã então dava pra conciliar, ai eu ia pra esse
curso concurso lá na Federação, fui os 15 dias, muita gente desistiu, era muito cansativo,
era longe e no final do curso tinha 3 dias que era estágio numa escola municipal, eu morava
em Lauro de Freitas me botaram pra estagiar na cidade nova, então tem que sair daqui pra
cidade nova não tinha nem transporte na época, era 2, 3 transporte era muito custo, depois
que terminou esse curso concurso ai eu fui aprovada pra ir fazer a prova ai fiz a prova e
fiquei aguardando o resultado. Coincidentemente o resultado de Salvador e Lauro de Freitas
saiam no mesmo dia, ai eu fiquei na expectativa de sair no mesmo dia só que eu sabia que
ia sair o de Salvador mas o de Lauro de Freitas eu não tinha enxergado que tinha um aviso
lá no final da prova dizendo que saia nesse dia, mas eu não tinha enxergado, então quando
eu acordei nesse dia do resultado do concurso eu acordei, eu acordei não, eu fui dormir
pensado, amanhã tem que ligar lá pra saber se eu passei em Salvador e tenho que ver que
dia ia sair o resultado do de Lauro de Freitas, ai quando eu acordei um bocado de gente
gritando, e você passou em 5º lugar, eu disse passei o que menina eu acordei atordoada
com gente me gritando que eram minhas primas que fizeram também, porque você tinha
que saber o resultado e logo escolher a escola pra ninguém passar na sua frente, aí minhas
primas me acordaram dizendo que eu tinha passado em 5º lugar em Lauro de Freitas, rapaz
eu não acreditei tinha 2 mil candidatos pra uma vaga lá em Lauro de Freitas e tinha 200
vagas, eu ai pô velho, eu vou poder trabalhar pertinho de lá de casa, tinha escola, só que eu
tava dormindo, eu não sabia que ia sair o resultado naquele dia, ai quando eu acordei, ah
você tem que ir no Caique, caique é um lugar lonjão, você tem que ir no Caique agora, ai
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acordei vesti qualquer bermuda, qualquer blusa e fui, quando eu cheguei no Caique que eu
vi que estava de chinelo, de uma bermuda lá toda velha acabada (risos) não, quando eu
cheguei lá pra escolher a vaga a mulher olhou pra mim assim, meu deus, essa mulher
acabou de vim não sei nem de onde, ai ela “como é o seu nome”, eu bem maluca, ai eu
peguei e falei, “ah você passou em 5º lugar chamei você não sei quantas vezes aqui”, aí eu
expliquei a ela né, até pra justificar como é que eu cheguei lá, aí não tinha mais escola perto
de mim só tinha escola um pouco mais longe mas mesmo assim peguei, foi a minha
salvação porque eu fui pra essa escola que era minha paixão, trabalhei lá 7 anos, desses 7
anos logo no início assim, os 4 primeiro anos eu era apaixonada pela escola, a preocupação
que a diretora tinha, a estrutura que a escola tinha, os alunos era uma escola apaixonante,
trabalhei com CEB 2, que hoje é a 2ª serie, trabalhei com CEB 1 também, mas trabalhei
mas com CEB 2, e CEB 3 que é 3º ano, ai trabalhei com essas séries, o 1º ano não foi bom
não, foi ruim porque a indisciplina era horrível, mas a partir do 2º ano que a gente também
já toma corpo daquilo, já se apropria, já tem uma prática construída você fica mais tranquilo.
No mesmo dia eu soube que eu tinha passado, eu liguei pro 156 e me deram o resultado do
concurso que eu tinha passado aqui em Salvador também em 4º lugar, eu não acreditei
velho que tinha passado, primeiro que eu tinha passado e segundo que tinha passado em 4º
lugar, o concurso de Salvador ainda tinha isso, ainda foi por regional, e a regional mais
concorrida foi a regional de Itapuã porque as escolas são mais acessíveis, então ainda teve
isso eu passei aqui em 4º lugar e em Lauro de Freitas em 5º. Aí eu ingressei nas redes
municipais de ensino.
Meus primeiros anos aqui em Salvador foi um tormento, eu trabalhava de manha, ai eu
fiquei nos dois concursos, de manhã aqui e de tarde em Lauro de Freitas. De manhã era um
desgaste terrível eu chegava lá em casa assim estafada e de tarde era traquilo, porque era
a escola que eu gostava, era ventilada, sala ampla, todo mundo se falava, tinha tudo
certinho, organizado, e aqui de manhã quando eu comecei a trabalhar na escola de manhã
as coisas eram muito diferentes de Lauro de Freitas, em Lauro de Freitas você fazia mesmo
as coisas que iam acontecer, aqui não, vinha tudo muito pronto como se fosse um projeto e
eu não queria mais aquilo de me encaixar num projeto, ai eu fiquei durante um tempo e
assim essas questões de indisciplina quando você começa é terrível, quando você começa
sua prática pedagógica a disciplina é terrível, você saber lidar com essa questão, então
assim, a minha 1º turma aqui não foi tão indisciplinada mas tinha um nível de indisciplina, a
minha 2º turma aqui foi terrível porque tinha um menino que comia papel, o menino comia
pedra, o menino fazia um bocado de coisa e ele era dito normal, hoje eu sei que era uma
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criança especial, hoje eu sei e depois foi comprovado que ele era uma criança especial mas
até então eu estava sozinha porque ninguém da escola assim, as pessoas viam que ele
tinha um comportamento assim mas ninguém tomada providencia, de direção, de
coordenação, só queria saber que você tinha que alfabetizar e que você tinha que dar conta
daqueles meninos tudo alfabetizado meninos que,

hoje em dia essa comunidade vem

melhorando no aspecto social mas na época, era meninos que moravam em lugares que
quando chovia a casa alagava, entrava rato, barata, menino que dormia junto com rato,
não sei quantos em 1 cama, não existia esse negocio de bolsa família então eles passavam
fome. Tinha dias que menino chegava aqui e ficava roxo da gente levar pra dar uma comida
pro menino não desmaiar, então a nossa realidade quando eu comecei aqui era essa, hoje
não, tem bolsa família, fale quem quiser falar, eu sei que é um programa que deixa a pessoa
muito dependente, mas ele trouxe uma melhoria na qualidade de vida das crianças. Então
você dificilmente pega um menino desses, passa necessidade, às vezes passa fome, mas
não é como antigamente que o menino ficava semanas sem comer, esse mesmo que tinha
problema que comia pedra, às vezes ele ficava uns 3 a 4 dias sem comer nada e ele ainda
tinha problemas mentais, distúrbios comportamentais foi o diagnóstico dele, então você
pensa que é você numa sala com uma realidade dessa, que é a maioria passando fome,
necessidade, violência, um quadro de violência na comunidade instaurado dentro de casa
muito forte, e você como professor cobrado pela direção e responsabilizado pelo sucesso
ou fracasso daquela criança, como ser sozinho e na época não tinha essa visão de que, é,
magistério também não me deu isso, os cursos não me deram isso de que não é você
professor sozinho que vai resolver o problema da sala de aula porque tem que coisa na sala
de aula que você sozinho resolve, mas existem N outras coisas que é trabalho social, que é
um conjunto que quem vai resolver não é você. Então eu achava que tinha que dar conta de
tudo e ai eu comecei a entrar num processo de querer a todo custo que aqueles meninos
aprendessem, queria tirar mais do que leite de pedra, porque fazer que eles aprendessem, e
isso foi um processo muito doloroso pra mim, me desgastou muito porque tudo, nada que eu
fazia dava certo, nada, nada, nada dava certo e ai esse menino na sala me atrapalhava
muito porque quando eu conseguia reunir a atenção de todo mundo, ele fazia questão de
sair nas mesas rasgando a atividade de todo mudo, ai eu levava ele pra direção daqui a 5
minutos a direção me devolvia, não tinha esse apoio, então assim, o menino tá assim a
culpa é sua, era mais ou menos essa visão que eu achava que se tinha, pode até ser que
não era a intenção da pessoa mas eu achava isso, então eu me sentia muito só, ai eu ficava
angustiada tanto que às vezes eu chegava em casa assistia televisão chorando, sem quê,
sem pra quê, assistia televisão e as lágrimas iam descendo, eu não conseguia desligar por
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mais que eu fosse pra escola a tarde, acho que foi por isso que eu me apaixonei mais pela
escola, porque de manhã era como se a escola me dissesse você é incompetente, você não
sabe nada, você não consegue ensinar nada, e de tarde os alunos me dissessem não a
senhora sabe ensinar, porque o que eu ensinava a tarde eles aprendiam e isso porque tinha
meninos que não sabiam ler, alguns que sabiam alguma coisa, tinha menino que não sabia
ler nada mas no final do ano estava lendo, ai eu me dizia assim: poxa eu não sou tão ruim
assim. Se eu trabalhasse só de manhã eu acho que eu tinha desistido da carreira de
magistério, eu tinha desistido de continuar porque nada do que eu fazia dava certo, tinha
apoio das colegas, mas as colegas também não podiam ir lá fazer meu trabalho, não ia
passar a experiência que elas tinham, experiência você compartilha, mas você não transfere
e nisso eu fui, quando chegou no final desse ano o resultado dessa turma foi uma negação,
então a minha preocupação era mais assim, que a gente era muito cobrada aqui, tem que
dá resultado, tem que dá resultado, tem que dá resultado que nem o próprio resultado que
eu conseguia não conseguia ver e até porque eu não tinha muito resultado e ninguém, e não
tinha esse trabalho de coordenador, parceria pra tá ali junto de você, depois que foi
implantado, mas não tinha nessa época,

então depois essa turma se tornou a turma

especial lá na frente, essa turma que eu peguei. E eu tenho muito sentimento disso, de não
ter tido na época maturidade, sabedoria pra dizer não direção venha cá você tá me
cobrando, mas você também tem que me dar, sabe eu não tive essa maturidade e
aconteceu isso por isso. Então meus primeiros anos aqui na escola foram muito dolorosos, a
relação, pelo menos a minha relação com a direção da escola não era, não era amistosa,
não era relação que eu tenho com Gerson hoje, por exemplo, que é o diretor atual da
escola, ele é uma pessoa super aberta, se você chegar lá e conversar e trocar ideias ele
também sugere coisas, tá preocupado com o que tá acontecendo aqui, não só com minha
sala de recurso, mas com a sala de aula, ele é antenado, tem a visão mais pedagógica.
Essa diretora que ficou nos 4 primeiros anos que eu trabalhei aqui, ela tinha muita
preocupação com a escola, pra você ter ideia ela trabalhava dia de domingo direto, era difícil
você não encontrar ela aqui, toda arrumadinha, toda padronizadinha, toda no molde da
caixa sabe, a escola você chegava aqui você não via nem um cisco no canto, porque era
limpa,

muito organizada, com os projetos, cópias de planejamentos na pasta,

tudo

organizado, mas o trabalho da sala de aula a gente sentia falta, de ter esse
acompanhamento mais perto. Quando entrou 2 coordenadoras, a coordenadora que
coordenava o grupo que agora era 3ª série com 42 alunos, essa coordenadora fez esse
papel de, “não Ione você não está sozinha o que você está precisando”, começou a fazer
esse papel comigo aí a escola pra mim começou a ser interessante porque primeiro eu já
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saí dessa turma, depois eu descobrir que essa turma que me deram era assim, como já
existia um grupo na escola estabelecido foi se moldando as turmas de acordo com o grupo
e aqueles que não sabiam nada foram ficando ali, juntou então assim, na verdade me deram
uma concentração com uma carga de trabalho maior do que os outros, com menino que não
sabia nada, mais danados e queriam cobrar de mim um resultado igual ao dos outros, não
tinha condição. Mas aí, eu tô falando demais não? (Fulvia: continue) Mas aí, depois disso eu
peguei essa turma de 3ª série que já era uma turma um pouco melhor, tinha seus meninos
problemáticos mas já era um pouco melhor, apesar de ter 42 alunos mas terminei o ano com
38 alunos, apesar de ter 38 alunos era um trabalho desgastante de voz mas eles
respondiam ao que eu esperava, ao que eu ensinava e também eu já ensinava com o apoio
da coordenação pedagógica que me orientava nas atividades, queria dizer assim “oh Ione
eu tenho tal material, porque você não usa esse material”, ai eu usava o material, “que tal
você fazer tal experiência”, então era uma pessoa que se você tiver dificuldade você tem a
quem recorrer e na época não tinha a quem recorrer, muito boa, hoje ela é professora da
escola, Claudilene, foi uma outra referencia pra mim, de fazer esse trabalho mais perto, de
dizer tem maneiras diferentes de ensinar, tem coisas que eu posso fazer pra tornar minha
aula mais atraente e tem coisas que você não vai consegui resolver né, não se angustie não
porque tem coisas que você não vai consegui resolver, e é muito do trabalho que eu faço
hoje, com essa referencia no meu trabalho, no meu suporte com o trabalho que eu faço hoje
com os deficientes quando eu vou na sala do professor,

quando eu fico junto com o

professor numa atividade, agora mesmo antes de eu descer eu estava conversando com a
professora porque ela estava angustiava com uma menina que ela tem que é autista, ai eu
falei assim não fique angustiada porque tem coisa dela e de qualquer aluno aí que não é
você professor que vai resolver, você vai dar possibilidade ao aluno de aprender, a resposta
do aprendizado depende do aluno, então assim, o que a gente trabalha é pra que você crie
possibilidades, dê a ele instrumentos, agora como ele vai usar os instrumentos aí é uma
coisa muito particular do aluno, eu não posso querer abrir a cabeça e botar lá dentro, o que
eu posso é dá possibilidades dele mesmo abrir a cabeça e colocar lá dentro, o que não
posso é me omitir de dar possibilidades né, então é isso, muito do que eu aprendi com
Claudilene também né, enquanto coordenadora pedagógica nessa época.
Depois disso mudou de gestão, nisso eu fui pegando gosto de vim pra escola porque eu
vinha pra escola de manhã contrariada, eu pensei em ir na secretaria pedir minha
exoneração

500 vezes, eu nunca pedi exoneração porque mainha nunca deixou, “não

amanhã é outro dia, você vai fazer diferente, não, você tem que capacidade”, por isso que
eu digo assim o lar é a base, meu pai e mainha sempre diziam “hoje não deu certo mais
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amanhã vai dar”, eu dizia não vou mais não a partir de hoje, eu não vou mais, ela dizia vai
sim, ela poderia até dizer não realmente não vá, pra que dois trabalhos, mas ela dizia “você
vai sim, você não quer fazer sua faculdade”, eu dizia quero, “então pra fazer faculdade
minha filha tem que ter dinheiro, a gente é pobre, você tem que trabalhar”, ai eu ia trabalhar,
de manhã vinha pra cá, aí eu comecei com esse trabalho de coordenação de ver que eu
não era tão ruim quanto eu achava que eu era, e ai eu comecei a ter amor por essa escola
também, comecei a construir essa relação afetiva, depois disso mudou de direção, a pessoa
que entrou na direção era colega, aí você também já conhece um pouco de você, da sua
pratica né, já não tinha tanta dificuldade, indisciplina já sabia lidar bem, hoje eu acho que eu
sei lidar bem com indisciplina, não excelente porque excelente não tem ninguém né, mas a
turma que eu estava tinha menino indisciplinado, mas você não via nenhum na secretaria
porque eu tenho uma maneira, não que não me canse, agora eu já sei a fórmula mágica,
mas eu saber a que dar atenção e a que não dar atenção né, pra saber como é que o aluno
reage a determinadas reações suas, observar o aluno, o aluno é que te diz como é que
você vai tratar ele né, então hoje eu lido mais tranquilamente com isso. Aí quando eu fui
começando a tomar pé disso eu já fui tomando amor mais pela escola, a participar mais de
algumas coisas, a direção que entrou era mais aberta a ouvir a gente, o que não acontecia
na outra, não que a outra diretora fosse uma pessoa ruim, inclusive eu sou amiga dela, fui
até no aniversário de uma neta dela essa semana, sou amiga dela, mas a postura enquanto
profissional na época eu questionava muito assim, mas eu era tão recolhida que eu não
chegava muitas vezes a externar isso, no dia que eu externei a gente brigou mas tudo bem
(risos).
Aí repare, depois disso, eu fiquei trabalhando aqui na escola de manhã e de noite, ai vim
trabalhar de manhã aqui, de tarde eu ia para Lauro de Freitas e de noite eu vinha pra cá de
novo, porque eu tava interessada numa bolsa que ia ter aqui em Salvador que dava direito a
cursar a faculdade se você tivesse 40 horas, ai essa diretora que eu não me dava bem, mas
assim, eu não gostava das atitudes dela, mas eu gostava dela, mas eu não gostava das
atitudes dela, e ela gostava de mim, ai ela que me chamou e me falou isso, eu fiquei
sabendo disso, aí ela me chamou e falou “Ione não quer vim trabalhar aqui 40 horas não, é
bom tô precisando de professor pro noturno, vai ser bom pra você, você pode concorrer”, eu
disse tá eu quero, ai eu vim trabalhar aqui no noturno, maravilhoso trabalhar aqui no
noturno, os alunos do noturno daqui são muito interessados, aí eu fiquei trabalhando no
noturno, concorri a bolsa de estudo na Jorge Amado, passei, aí saí do noturno pra ir cursar,
fiquei trabalhando de manhã aqui, de tarde em Lauro de Freitas e estudando de noite, eu
tinha 23 anos, então eu já tinha 5 anos de magistério né, aí eu entrei na Jorge Amado que
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era pra mim um sonho, nisso eu já tinha perdido dinheiro naquelas faculdades que abria e
que eram ilegais, eu já tinha feito umas duas, ai perdi dinheiro que tinha conseguido, me
matriculei em uma mas era tão cara que depois que eu tirava tudo pra poder pagar a
faculdade eu só ficava com 50 reais que ficava pro transporte, então eu desistia logo no
primeiro, então, eu consegui isso pra mim foi a realização do meu sonho de vida era fazer
uma faculdade, de vida quer dizer, a partir do momento que eu soube que a faculdade
existia, porque eu só soube que a faculdade existia depois que eu saí do 2º grau, na minha
época ninguém falava em faculdade, era algo muito distante, pra alguém muito rico, depois
que começou a se popularizar. Então assim, minha meta de vida era fazer a faculdade, só
que quando eu entrei na faculdade Jorge Amado eu me dedicava assim o que eu podia,
então eu dormia geralmente 2 horas da manhã, 3 horas, porque só depois que eu chegava
eu ia repassar o que o professor da faculdade fez durante o dia.
Eu gostava da Jorge Amado, ela tinha um currículo em rede que você estudava a mesma
disciplina várias vezes durante, em vários semestres, só que com enfoques diferentes. Eram
10 disciplinas, muito puxado, mas você não estudava tudo daquela disciplina naquele
semestre, cada semestre tinha um conteúdo diferente. Na Jorge Amado eu acho que a
professora que mais me marcou foi a professora Leni, ela era professora de prática
pedagógica, eu não sei mais o nome da disciplina, mas era prática pedagógica resumindo e
Leni me marcou não porque ela tinha grandes coisas a ensinar, não porque ela ensinava
coisas que eu nunca tinha visto ou coisas muito diferente dos outros, mas ela procurava
fazer na prática dela tudo que ela ensinava a gente a fazer de prática pedagógica, “olhe
gente você tem que fazer uma aula motivante”, a voz dela era assim nininni, na verdade a
voz dela não era muito agradável de se ouvir, mas ela fazia de tudo para que a aula dela
fosse interessante, às vezes não estava muito interessante mas ela fazia tanto esforço de
fazer com que aquilo fosse interessante que a gente gostava muito dela, mesmo ela não
sendo a melhor professora que a gente tinha. Ela se esforçava ao máximo pra fazer na
prática aquilo que ela estava ensinando na teoria, “oh gente traga um vídeo, traga uma coisa
diferente, faça jogos, valorize a experiência do aluno”, e tudo isso na aula dela ela fazia,
diferente de outros professores que chegavam lá “façam isso, façam aquilo, façam aquilo
outro” e a sua aula era totalmente desmotivante. Então, professora Leni foi uma professora
homenageada pela turma e muito por isso, não por ela ser a melhor professora, mas por ela
colocar em prática tudo que ela ensinava pra gente, acho que foi por isso que a turma
escolheu ela. Teve uma outra professora também, a gente tinha uma disciplina chamada
olética, sobre leitura e escrita, também tinha professores muito bons que ensinava a gente a
produzir textos.
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Foi um período, na Jorge Amado, de aprendizagem muito grande, muito grande e muita
informação que eu não tinha, que faz diferença o professor passar pela faculdade, faz
diferença, não que a faculdade vá lhe ensinar tudo, eu já entrei na faculdade com a prática
pedagógica, você entrar na faculdade com a prática pedagógica também faz muita diferença
porque muita coisa você pode questionar o professor, sim, mas na minha prática isso não
acontece e quando isso não acontece o que é que eu faço, então o professor tem condição
de lhe orientar melhor. Na Jorge Amado acho que a professora que mais marcou foi Leni por
esta questão. Tinham muitos professores bons, mas eu acho que Leni resume o perfil dos
outros professores. Como eu falei, se perguntasse muita gente não gostava dela, mas da
prática dela.
Aí eu saí da graduação e quando eu saí da graduação, eu fui convidada a participar de uma
chapa pra ser vice-diretora da escola, resisti porque eu não queria, não tinha perfil, não
sabia, mas aí, foi Claudilene quem me convidou e Claudilene também não queria, aí eu
disse se você for eu vou, ai a gente foi, a gente virou diretora e vice da escola, daqui dessa
escola, uma nova fase, uma outra experiência diferente da sala de aula, inclusive acho que
todo professor deveria passar por gestão de escola, pra ter uma visão do todo, porque às
vezes a gente na sala fica muito limitado, quando você tem a visão do todo você entende,
muitas atitudes daquela diretora eu vim entender quando eu fui vice, eu sei que ela poderia
não ter agido daquele maneira, que foi uma maneira muito grosseira de colocar, mas eu
entendi porque eu chegava naquele nível de estresse dela só que a minha maneira de
colocar pra fora era diferente da dela,

a dela não era igual a minha, a dela era mais

agressiva, mas muita cosia entendi, ha por isso que fulana agia assim tá vendo, porque
cicrano, fulano e beltrano da secretaria de educação ou da escola como fosse, força você às
vezes a fazer determinadas coisas que você não quer, então foi uma experiência pra mim
muito rica, que me deu muita visão de escola de tudo. Nesse período em que eu era
diretora, vice-diretora da escola, a gente recebeu um telefonema de uma sala que a gente ia
receber na escola, uma sala de recurso, a princípio quem atendeu disse que entendeu que
era uma sala de recurso de informática, ia ter jogos, ai eu entendi que era tipo um PET, que
era um programa que a gente tinha aqui de informática voltado para jogos educativos pra
trabalhar dando suporte ao professor na sala, por exemplo, o professor está com o tema tal
você ia trabalhar o mesmo tema no dia da aula de informática, ai disse que pra participar
desse, pra ficar responsável por essa sala precisava de uma professora de 40 horas e que
tivesse habilidade com computação, e pra fazer uma pós graduação, ai conversando com a
diretora, é pra estudar a distancia e fora do seu horário de trabalho, então aí já eliminou um
montão de gente (risos), primeiro que algumas já tinham pós graduação e não tinham
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interesse em fazer outra e pra fazer EAD na época de 2007, foi lá pra 2008, por ai 2009, a
coisa de computador ainda era muito, não era tão acessível assim, não tinham muita
habilidade, então resumindo, ela me perguntou se eu queria eu disse quero, não tinha feito
pós graduação ainda e também era na área de tecnologia que eu gostava e ai fui fazer,
quando eu fui assinar os termos de compromisso todo, que tinha que assinar, eu entendi o
que era o projeto, era uma sala de recursos multifuncionais com alguns recursos voltados
para alunos com deficiência, alunos com necessidades especiais, aí eu disse eu quero
também, e fui me apaixonando por essa área de educação especial. Hoje eu trabalho com
alunos aqui da sala, estou com uma prática mais voltada para eles e a gente vê que muita
coisa ao aluno especial é negado, então, muitas vezes eles não sabem algumas coisas,
mas tem coisas que eles sabem e que a gente não tem esse tempo de perceber, então, hoje
a sala de recursos tem em poucas escolas aqui da rede, a rede tem 400 e tantas escolas e
somente 13 escolas ou são 14, que tem uma sala como esta pra dar suporte ao professor.
Então nós somos privilegiados aqui nessa escola em ter sala de recursos e a sala de
recursos faz isso na escola, dar possibilidades ao aluno especial e dar um suporte ao
professor, porque também não adianta jogar o aluno lá, como eu já recebi aluno especial,
recebi aquele menino que eu não sabia nem a quem pedi ajuda, os professores já tem a
quem pedir ajuda, a gente faz encaminhamento para outros lugares, para o psicólogo, a
gente observa o aluno na sala pra ver se realmente tem alguma necessidade, mas eu não
tinha isso na minha época, não sabia nem o que era o aluno especial, quando eu comecei,
não tinha, não sabia nem o que era o aluno especial, já recebi aluno com deficiência física, a
menina não conseguia pegar no lápis, eu ficava doida sem saber o que fazer, e hoje você já
tem aqui na escola a quem recorrer, na secretaria também já existe um núcleo de educação
especial que não tinha, então foi assim que eu vim parar aqui nessa sala de recursos e
estou gostando. Nesse meio tempo quando fui vice diretora eu pedi exoneração em Lauro
de Freitas, isso porque não deu mais pra continuar nas duas coisas, ficava muito cansativo
ficar indo e voltando, ai eu pedi exoneração de lá e fiquei só aqui 40 horas, casei também,
saí dessa vida de manhã, de tarde e de noite (risos), eu casei, hoje eu estou com um filhinho
e me dedico mais a ele e a essa nova atividade que é trabalhar com alunos especiais, que
tem requerido muito de mim, mobilizar coisas, mobilizar conhecimentos, mobilizar atitudes
que eu não tinha antes, mudar o olhar tanto para esses alunos como pros outros alunos. Às
vezes a gente dá uma atividade, o professor me pede uma atividade, me mostra o
planejamento dele da semana, a gente trabalha assim, eu vou lá com o professor na
semana e vejo o que ele tem planejado, ai eu pego a atividade que o professor ia fazer com
fulaninho e que você acha que ele não vai acompanhar, nessa atividade ele vai ficar ai
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voando porque ele não vai ter como acompanhar, aí o professor diz “essa atividade aqui ele
vai ter dificuldade”, ai eu vou pego uma atividade com o mesmo conteúdo, só que eu mudo
a forma pra adequar ao aluno, e ai aquela atividade que eu adaptei, muitas vezes ele usa
com todos o alunos, eu acho que isso é o processo de inclusão, é descobrir o que em
determinado momento, não todos, mas o que em determinado momento eu posso fazer que
sirva para todo mundo e que aquele aluno também possa conseguir participar. Hoje Luíza
me deu um relato que pra mim foi importante, talvez nem tenha sido muito importante, mais
pra mim foi importante, ela distribuiu, ela tem uma aluna que tem suspeita de paralisia
cerebral, mas não tem laudo ainda, a queixa inicial é que a menina não é indisciplinada,
agitada assim de fazer bagunça na sala, mas ela fica em pé rodando o tempo todo, não faz
nada, não copia, raramente copia alguma coisa, não faz nada, fica em pé só circulando,
circulando, e ai eu comecei a fazer um trabalho com ela de fazer atividade com a menina,
atender a menina aqui na sala de recurso, tá mais junto de Luíza, com as atividades e ai a
gente foi fazer atividade para ela nesse nível, adaptada com o mesmo conteúdo, e ela
pediu pra fazer algumas atividades, algumas ela jogava fora, ai Luíza disse “Ione você não
sabe o que aconteceu” eu disse o que foi, “eu distribui o livro pra todo mundo”, porque tem
que fazer com ela o que faz com todo mundo, a aula é pra todo mundo, tem que dá
possibilidades, ela não sabe ler, mas porque ela não sabe ler que ela não vai receber o livro,
aí ela recebeu o livro, e ai ela trabalhou uma fábula e ai depois perguntou quem quer vim
aqui na frente ler, ai foi uma menina, depois foi outra, “e agora quem quer vim ler”, ela
levantou a mão “eu quero” e ela não fala, na verdade, na casa dela as pessoas chamam ela
de mudinha porque acham que, ela fala, agora a fala dela é tão comprometida que ninguém
entende, por ninguém entender ela se nega a falar, bom, se ela começa a falar e você “não
tô entendendo, ah fale de novo, fale mais devagar, ah tal palavra”, e ela percebe que você
tem um tempo pra ouvir o que ela tá falando, tá interessado em ouvir o que ela tá dizendo,
ela começa a falar alguma coisa, se ela ver que falou com você e você não entendeu e nem
deu muita importância ela se tranca ali, até porque ela é tímida, ela é a mudinha, então ela
que não fala direito levantar a mão e dizer eu quero ir lá na frente ler pra todo mundo, ai
pronto, aí Luíza disse a ela venha, ela chegou lá na frente ficou envergonhada, dando
risada, ai Luíza ficou fazendo com ela assim, “vamos, eu vou lendo e você vai repetindo”, na
verdade esse levantar a mão foi “eu também quero participar, eu posso também fazer”, ai
Luíza foi lendo e ela foi repetindo e aí no final os colegas, como ela nunca faz nada, fica
circulando, os colegas começaram a prestar atenção e a turma de Luíza é extremamente
indisciplinada, ai começaram a prestar atenção, quando ela terminou Luíza disse que foi
uma gaiofada na sala “eh, parabéns Jeane, Jeane leu, botou pra lá”, levantou a auto estima
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dela, Luíza disse que ela ficou tão feliz, ela ficou tão feliz por ela ter ficado feliz e os alunos
respeitaram, porque viram assim, não, ela se interessou em fazer alguma coisa entendeu,
então pra mim isso foi marcante, já foi influência da mudança, da vontade de Luíza
enquanto professora de ajudar ela, deu possibilidades para ela e do trabalho que a gente
vem fazendo também, então é um todo integrado, a escola é um todo integrado, a gente já
conseguiu isso que essa mudança de postura dela mesmo numa mínima atividade, porque
antigamente ela estava alheia ao que estava acontecendo, ela não sabia mesmo, agora ela
sabe que tem alguém, tipo assim, tem alguém no meu pé, tem alguém que sabe que eu não
sou tão assim, então, é mais ou menos assim, na escola agora eu tenho que dá resposta
entendeu (risos). Vixe eu tô falando demais! 14 anos de experiência é uma vida!
Fulvia: É uma maravilha. Deixa eu perguntar assim, se você tivesse a escolha hoje de voltar
para sala de aula e estar como regente como Luíza por exemplo, e ficar nessa sala que
você está hoje, o que você escolheria?
Ione: Olhe Fulvia, eu vou te dizer, pra mim é indiferente essa escolha, porque na verdade se
você me dissesse assim “oh Ione você quer ir pro grupo de gestão ou você quer permanecer
na sala, no trabalho com aluno, na hora imediatamente sem pestanejar eu lhe diria eu quero
trabalhar com aluno, porque eu não tenho muito perfil pra, não tenho muito não, eu sei que
eu tenho, mas é um trabalho muito desgastante, estressante, que você ver muitas coisas de
política pública que te desgasta, não é o trabalho da escola com horário de merenda, essas
coisas, não é isso que te desgasta, o que te desgasta é a esfera maior, é você saber que
sua escola tá com a porta quebrada há 8 anos e não vem ninguém consertar, aí você
manda 500 relatórios e não vem ninguém consertar uma porta, uma fechadura, muitos
problemas com relação a isso, então entre gestão e sala de aula, sala de aula, entre
trabalho com a sala de recursos e sala de aula pode ser sala de aula também, não tem
muita importância não, mas eu gosto de trabalhar com os meninos da sala de recursos, se
disser assim “oh Ione, amanhã você vai ter que, não vai ter mais sala de recursos você vai
ter que voltar pra sala”, tranquila volto pra sala numa boa, aliás quando eu estava vice
diretora eu dizia assim, nunca, deixa eu voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter
saído, (risos), apesar de que como vice eu tinha um turno de sala de aula e um turno de
vice, mas quando você é vice e trabalha na escola, você termina sendo vice 40 e ainda tem
uma sala de aula pra dar conta né, porque tem demanda que não dá, tem demanda na
escola que não espera, não respeita esse horário, não tem como respeitar esse horário,
então termina você sendo mais do que professora.
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Fulvia: Você tinha falado na graduação dessa articulação, e isso eu consigo perceber
também. Mas quando vocês partem do magistério para a faculdade vocês já tem uma
bagagem e você contou isso, que vocês conseguiam questionar os professores, que isso
dava certo, isso não era assim que acontecia na realidade. Existia abertura por parte da
maioria dos professores para que essa prática se articulasse com essa teoria, esse
movimento na formação de vocês?

Ione: Eu acho que sim e era uma coisa que os professores valorizavam muito nas turmas do
noturno, que essa turma que eu estudei por exemplo era uma turma de 100% de
professores da rede municipal, então era inevitável articulação teoria e pratica, então era
inevitável e as aulas terminavam como, na linguagem dos professores, a aula da noite
rende porque você tem experiência e durante o dia, muitas vezes, quem fazia durante o dia,
inclusive na faculdade particular, era aquele que não deu pra engenheiro, pra médico, pra
não sei o que, foi fazer ali um curso de pedagogia pra ter um diploma de nível superior,
estava ali naquele curso por tá entendeu, então mais ou menos isso era o que os
professores descreviam das turmas durante o dia, era isso, turma que não tinha
compromisso, não tinha compromisso, não tinha experiência, nunca ia ter e não queria ter,
era só uma turma durante o dia, a noite eram 3 ou 4, mas era 3 ou 4 com o mesmo perfil de
professores que já tinham experiência, então as discussões, os seminários eram diferentes
porque você também já tem uma vivência, você traz isso pra faculdade e amplia isso, o
aluno do noturno geralmente ele trabalha, então já tem responsabilidade, ela já tem uma
visão diferente do aluno que estuda durante o dia, não que todos que estudam durante o dia
sejam relapsos, mas assim, geralmente os alunos do noturno até nas escolas a gente vê, o
aluno do noturno é aquele que quer aprender, então o aluno que tem interesse de aprender
é o prato feito para o professor .
Fulvia: Qual sua opinião sobre o segmento da Educação Infantil?
Ione: É a base, é a parte mais importante, inclusive o sistema nervoso central se desenvolve
50% nessa fase, os primeiros anos de vida da criança. É uma fase em que tudo que você
ensina a criança aprende, é o momento de você tá ali desenvolvendo habilidades que
servirão pra ela a vida toda. A criança que chega que passou pela educação infantil, é
diferente da que chega no 1º ano e que nunca estudou. As habilidades que você tem que
trabalhar com ela, os conhecimentos que você tem que mover, o que tem que mobilizar
nela, na criança que não passou pela educação infantil é bem diferente daquela que fez,
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que já passou por todo um trabalho de coordenação motora, raciocínio lógico, conhecimento
de cores, várias outras coisas de estímulo a percepção visual, auditiva, tudo isso é feito na
educação infantil, ela já passou por esse processo, então ela chega ali meio que, os canais
estão abertos. A criança que não passou por isso não é que chegue totalmente fechada,
mas não é igual a uma criança que passou pela educação infantil. É onde começa tudo. Por
mais que a gente não denomine assim, não é a série da alfabetização, mas todas as
habilidades que são precedentes e necessárias ao processo de alfabetização são
construídas lá. Por isso a dificuldade de alfabetizar o menino de 1º ano que nunca foi na
educação infantil porque ele não tem desenvolvido esse conhecimento relacionado à
linguagem, coordenação motora, percepção, memória, coisas que são necessárias ao
processo de alfabetização. Em um ano para você desenvolver tudo, construir tudo, isso é
muito complicado. Então, a alfabetização começa na educação infantil com essa
preparação, preparação fica parecendo aquilo que existia preparatório para alfabetização,
treinamento, mas não é nesse sentido não, no sentido de desenvolver habilidades que vão
ajudar o aluno nesse processo de alfabetização propriamente dito de aprendizagem de
letras, de ditado, palavrinha, texto.
Fulvia: E me diga uma coisa, assim, na pesquisa chamo vocês de professoras
alfabetizadoras, você se ver enquanto professora alfabetizadora, como você se identifica?
Ione: Eu acho que sempre, desde quando eu comecei lá no projeto alfabetização, todas as
turmas que eu já tive experiência de projeto de leitura, enquanto vice diretora enquanto,
tudo, a nossa maior dificuldade é a alfabetização então, inevitavelmente a professora do 5º
ano é alfabetizadora, porque ela tem menino na sala dela, sempre a gente tem esse
problema de menino com dificuldade de leitura e de escrita, e a nossa busca maior é pra
que ele aprenda a ler e a escrever, porque o mundo da leitura e da escrita abre horizontes
pra você, de expectativa, de várias coisas, o maior trabalho que a gente tem com esses
meninos é justamente isso, de alfabetização e letramento porque ele não tem essa cosia de
que meu filho tem, por exemplo, de incentivar a leitura. Eu fui no mercado essa semana,
posso falar isso, pode (risos), eu fui no mercado essa semana ai eu vi um livro muito
interessante, a história do livro não prestava, mas o livro como ele não ler, tem 1 ano e 7
meses, era muito interessante, 2 olhos bem grande no rosto de um macaco, você vai
passando o livro e aqueles 2 olhos vão virando da arara, depois vira, várias possibilidades
aqueles dois olhões, eu vi achei a cara dele que ele é muito palhaço, quando eu cheguei ele
amou o livro ele folheou o livro, ele pega o livro, ele sabe com 1 ano e 7 meses, ele sabe
passar a folha, quantos alunos com 4 anos de idade que não sabe nem qual é a frente do
livro, ele já sabe qual a frente do livro, olha pra onde tem o olho ai vai passando as folhas,
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os meninos daqui as vezes chegam no grupo 4 e não sabe nem manusear um livro, então
nossa preocupação da alfabetização e do letramento que as duas coisas, pra alfabetização
funcionar, ser uma coisa funcional na vida do sujeito, a leitura e a escrita, ela precisa vim
acompanhado do letramento e aqui a gente tem dificuldade nisso, os meninos não tem essa
preocupação que a gente tem, o gosto pela leitura, de incentivar a leitura, o livro em casa às
vezes é o que eu uso pra acender o fogo, pra me abanar, mas não é, muitas vezes não são
todas as famílias porque tem algumas que são bem comprometidas com a aprendizagem do
aluno, mas a maioria, o livro é qualquer coisa, serve pra qualquer coisa, menos pra eu
sentar, estudar, conhecer historia entendeu, ou então é aquele livro que é pra fazer dever, é
aquele negoço apresentado como obrigação, e eu percebo que todas as professoras daqui,
é porque eu já comecei há muito tempo eu sei disso, a gente tem um trabalho muito grande
em mostrar o prazer da leitura, todos o professores daqui usam a leitura como instrumento
de adquirir informações, de didática mas todas tem essa preocupação. Tem até um projeto
voltado pra isso, pro gosto pela leitura onde a cada período reúne todo mundo e um
professor conta uma historia que ele achou legal, só pra ter ideia, quando a gente termina
de ler, imediatamente já tem aqueles alunos que vem querendo o livro emprestado e esse é
um trabalho que a gente faz assim no dia a dia da sala de aula, também incentivar a leitura,
incentivar a ida na biblioteca, então a gente trabalha sempre na perspectiva de
alfabetização, então eu me vejo uma professora alfabetizadora, não com uma excelência,
me dê uma turma hoje que no final do ano eles vão estar 100% lendo e escrevendo, isso é
pra Eronice, ela é a alfabetizadora da escola, mas eu me vejo nessa busca de estar
realizando um trabalho de alfabetização, inclusive a maioria dos alunos especiais eles são
alunos de alfabetização, não de série de alfabetização, de alunos não alfabetizados, então a
gente trabalha com eles aqui estimulação de memória, concentração, jogos pra desenvolver
esquemas mentais mas que envolva essa questão do letramento e alfabetização, porque
tudo que a gente faz é para dar um suporte pra ele aprender a ler e escrever também, um
trabalho mais voltado pra alfabetização.
Fulvia: Ione, muito obrigada por sua entrevista.
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