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Capítulo 6
Trajetórias de vida e formação de  

professoras portuguesas e brasileiras: 
suas biografias educativas

Após o percurso sobre as principais etapas da investigação-formação, 
passamos à apresentação da trajetória de vida e formação de duas1 professoras 
participantes. Inicialmente, tecemos uma reflexão sobre as aprendizagens que 
vieram pela experiência narrativa vivida com as professoras. O movimento 
de voltar e deter o olhar nas experiências vividas com as professoras nos três 
encontros nos possibilitou identificar importantes reflexões e aprendizagens 
que se deram ao longo da pesquisa, na problematização da abordagem (auto)
biográfica, especialmente por meio de entrevistas.  

O segundo momento é dedicado à narrativa da história de vida das 
professoras, de suas biografias educativas, pelo enfoque no processo de for-
mação tecido ao longo da trajetória, articulando dimensões pessoais, familia-
res, acadêmicas e profissionais. O caminho para a escrita deste texto foi, ini-
cialmente, a retomada das transcrições das entrevistas de cada professora, no 
quadro da primeira análise de conteúdo, ou seja, fomos guiados pelos trechos 
marcados em diferentes cores, acompanhando a síntese temática colocada 
ao lado. Posteriormente, tomando o esquema temático-cronológico, o tex-
to foi construído tendo como referência inicial o acontecimento biográfico 
ou a etapa da vida tomados pela própria narradora como ponto de partida, 

1 A tese que originou este livro contém a biografia educativa das 12 professoras participantes. 
Aqui, por necessidade de redução do texto para publicação, registramos apenas duas. 
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buscando referenciar o sentido da biografia educativa pela centralidade das 
experiências formadoras tecidas ao longo da vida. O fio condutor, portanto, 
colocou-se sobre o processo formador, as pessoas, os acontecimentos, os lu-
gares e os contextos que geraram aprendizagens e formação. 

Senti grande prazer em escrever as biografias educativas das professoras; para 

mim, é o que de mais especial a pesquisa vai conter. Me emocionei relendo e 

reescrevendo as histórias e a experiência de memória e formação que vivemos 

juntas durante as entrevistas. Coloquei muitos trechos com a fala das profes-

soras, são os seus sotaques, suas emoções que dão sentido e beleza à narrativa, 

uma narrativa que se fez a duas mãos, mas que se abre aos que quiserem ler 

e retecer as histórias contadas. No contar, as histórias foram recriadas, como 

também foram agora na tessitura do texto escrito. Me senti como tecelã, bus-

cando nas transcrições, no esquema temático-cronológico, os fios que foram 

a pouco e pouco se articulando e compondo um mosaico multicolorido, cores 

cinzentas, cores alegres, indicando apenas uma dentre tantas possibilidades de 

leitura e interpretação (23 set. 2007).

Encontro com as professoras: a diversidade de movimentos narrativos

Tomamos as anotações do livro da vida como fonte de análise da parti-
cularidade e dos indícios que vêm dos movimentos da memória e da narração, 
reflexões sobre o processo narrativo de cada professora. Então, buscamos fa-
vorecer a emergência de anotações produzidas logo após o momento de reali-
zação das entrevistas e que oportunizam a entrada no contexto da experiência 
narrativa, assim como ressaltam questões que surgiram ao longo do percurso 
e que nos permitiram significativas aprendizagens relativas ao próprio aporte 
(auto)biográfico. São essas aprendizagens que procuramos analisar neste item. 

Na reflexão sobre o processo, podemos identificar aproximações dos 
movimentos da memória e a narrativa no encontro com cada professora. Ob-
servamos esses movimentos tanto no próprio momento da entrevista quanto 
depois, na transcrição e na análise; no primeiro, observamos a força e a pulsão 
que envolvem a vida e sua expressão por meio da narrativa e, no segundo, a 
tentativa de compreender o entrelaçamento de diferentes fios que se articu-
lam de forma complexa e não linear. No conjunto dessa reflexão, percebemos 
que há um fluxo narrativo que é peculiar a cada professora e que traz indícios de 
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seu envolvimento não só com a investigação, mas também com sua forma de ser 
e de estar no mundo; são diferentes os recursos da memória para trazer acon-
tecimentos, pessoas, lugares que marcaram a trajetória, dando uma forma, 
reconstruindo uma história articulada e que tenha sentido, sendo, de fato, 
reorganizada pelo narrador. É como tomar a vida para ressignificá-la, de forma 
inteligível, no contexto presente.

Observamos que algumas professoras desenvolveram uma narrativa 
tranquila, serena, e se deixaram conduzir por temas e questões introduzidas 
pela investigadora. Em outros casos, o fluxo narrativo foi dado pelas próprias 
professoras. A partir dos objetos levados ou por meio da eleição de um acon-
tecimento biográfico, iniciaram a narrativa, percorrendo suas trajetórias de 
vida e formação. Algumas levaram concretamente seus objetos significativos, 
outras simbolicamente, ou seja, narraram quais objetos levariam, caso tives-
sem oportunidade. Nas duas situações, percebemos que esse foi um recurso 
que enriqueceu a narrativa, contribuindo no sentido da ruptura cronológica 
e fazendo emergir acontecimentos biográficos que, em alguns casos, traziam 
um fio condutor ou uma possibilidade de leitura da história de vida, tais 
como: a fotografia de sua turma, no caso de Ana; os cadernos do ensino pri-
mário de Teresa; a “cana da professora” de Isabel; as fotografias e o broche da 
avó de Hélida; a “cesta de memórias” de Rute; e o cubo de Simone. 

A singularidade dos movimentos narrativos também nos permitiu per-
ceber que, em diferentes momentos, cada uma, espontaneamente, foi falando 
sobre sua forma de ser e de estar no mundo como pessoa e professora, sentidos 
atribuídos à identidade pessoal e docente. É interessante ainda observar que 
cada professora estabeleceu, internamente, certo limite possível de doação ou de 
expressão de sua narrativa, e foi a intensidade dessa expressão que nos permi-
tiu a profundidade e os elementos da análise. 

Podemos afirmar que houve um efetivo envolvimento e um compromis-
so de todas as professoras participantes, mas estes se deram de forma natu-
ralmente peculiar para cada uma. Enquanto percebemos o envolvimento 
imediato de algumas, outras foram construindo a relação com a pesquisa 
gradativamente ao longo do processo, em cada um dos encontros. Observa-
mos que, se, por um lado, a possibilidade do envolvimento das professoras 
com a investigação relaciona-se, nomeadamente, à compreensão do sentido 
da investigação e de sua própria participação, ou seja, quanto mais clara a 
natureza do trabalho proposto, maior o envolvimento; por outro, de manei-
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ra geral, o conhecimento prévio, ou mesmo uma relação anterior estabelecida 
entre a investigadora e a professora, parece que veio favorecer essa dinâmica. 
Entretanto, em vários casos, o relacionamento foi estabelecido em função 
da pesquisa, e houve, de forma imediata ou gradativa, um intenso envolvi-
mento com a investigação. 

Mas o que chamamos efetivamente de envolvimento, já que este é um 
conceito essencialmente subjetivo? Consideramos envolvimento a possibili-
dade de que a participação no processo de investigação-formação não se coloque 
para a professora como um compromisso a cumprir, mas que se traduza em ex-
periência, reflexão e, potencialmente, formação. Olhando nessa perspectiva, 
podemos afirmar que pelas narrativas orais das professoras, especialmente 
no momento de avaliação da investigação, realizada no terceiro encontro, 
e pelas narrativas escritas e posteriormente encaminhadas, a investigação 
constituiu um momento significativo e que, de alguma forma e em dife-
rentes medidas, “tocou” não só as professoras participantes, mas também a 
investigadora. 

Para concluir este momento de análise dos indícios da memória e da 
narração presentes na experiência vivida com as professoras, trazemos uma 
das dimensões fundamentais de nosso estudo: a especificidade formadora 
do aporte (auto)biográfico. Em que medida uma metodologia centrada em 
entrevistas biográficas pode produzir uma dialética entre conhecimento e 
formação? Observamos que a dinâmica narrativo-reflexiva envolveu tanto 
as professoras como a investigadora, em caminhos que se foram abrindo aos 
poucos, afirmando a professora-investigadora como narradora e a professo-
ra-narradora como investigadora. 

A dimensão narrativa colocou-se para as professoras pela partilha da his-
tória de vida e para a investigadora que, como acompanhante, interagiu com 
cada professora, com cada história partilhada, vivendo junto um processo de 
reconstrução, ressignificação. Nesse sentido, a presença da investigadora não 
é isenta; marca, entretanto, o lugar de alguém que traz encaminhamentos 
e questões e que influencia o desenrolar narrativo, participando de uma 
construção dialógica. Instaurou-se, em cada encontro, uma dialética entre 
os momentos formais e informais: no tempo formal da entrevista, marca-
do especialmente pela presença do gravador, percebemos a busca de uma 
circularidade dialética entre escuta sensível e o falar em tempo oportuno; 
e nos momentos informais do café ou nas conversas antes e após as grava-
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ções, a interação entre nossas histórias e, em muitos instantes, a narrativa 
da investigadora sobre lampejos de sua trajetória de vida e formação, bem 
como travessias da docência nos anos iniciais do ensino fundamental. As-
sim, professoras e investigadoras assumiram, em diferentes intensidades e 
dinâmicas, o lugar de narradoras, reafirmando o sentido de uma narrativa 
aberta, dialógica e partilhada que reconstrói histórias, sentidos e interpreta-
ções. Dessa forma, a reflexão articula-se, indissociavelmente, à narrativa. Vi-
venciamos momentos importantes de reflexão sobre a trajetória de vida, que 
ultrapassam os encontros realizados, porque proporcionam a incorporação, 
por parte das professoras, das reflexões pessoais tecidas antes e depois de 
cada entrevista, a leitura/revisão das transcrições e a avaliação escrita e, 
ainda, por parte da investigadora, das reflexões ao longo do processo, da 
escrita do livro da vida, das horas dedicadas às transcrições e análises. Nessa 
dinâmica narrativo-reflexiva circularmente virtuosa, encontramos o potencial 
formativo da tematização temporal e partilhada da vida; potencial porque 
uma formação que, se pode ser percebida por indícios e sinais, não pode e não 
se deseja “medida” ou “quantificada”.

Em algumas professoras, percebemos e apreendemos nos gestos, na 
intensidade narrativa, em suas vozes traduzidas nas transcrições e, poste-
riormente, nos textos escritos, a importância do momento narrativo-refle-
xivo na reelaboração de suas histórias, de suas imagens, o que indicou um 
processo potencialmente formador. Algumas dedicaram especial tempo ao 
preparo de sua participação na investigação-formação, na cuidadosa seleção 
do objeto significativo, na elaboração escrita de textos, como fez Carolina, 
ou até na retomada narrativa de suas “crônicas”, como fez Hélida. Movi-
mentos que indicam uma reflexão que vai transbordando do espaço-tempo 
formal da pesquisa. Também o terceiro encontro, com todas as professoras, 
colocou-se como marco de um processo formativo partilhado, em que in-
tercambiamos pontos de vista, em uma reconstrução conjunta da narrativa, 
de seus múltiplos fios e marcos. 

Observamos que a partilha das histórias de vida nos aproxima das 
pessoas, nos faz criar vínculos que também ultrapassam a dimensão da 
pesquisa, envolve emoção e afetividade. Como disse Josso (1988b), o pes-
quisador precisa ser um “amante”; é preciso amar as histórias de vida, mas 
essencialmente as pessoas, aprender a partilhar o riso e, muitas vezes, o 
choro, as dimensões presentes na experiência da entrevista biográfica. 
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Trajetórias de vida e formação das professoras: biografias educativas 

Desde o iniciar do trabalho com as professoras, nutri forte expectativa de que 

pudesse encontrar nele, ou seja, nas próprias narrativas, o sentido da inves-

tigação; tinha os objetivos, eixos e questões, contudo, queria estar atenta ao 

movimento interno da própria pesquisa, às pistas que vêm do desenvolvimen-

to do trabalho, que vêm da voz das professoras. E uma das pistas que vai-se 

tornando forte é a possibilidade de aprender com a história de vida delas. Ter 

acesso às suas biografias educativas, às suas histórias, aos caminhos percorri-

dos tem-me ensinado e tem-me feito refletir sobre minha própria trajetória 

(19 abr. 2006).

As biografias educativas das professoras são um convite à aprendiza-
gem; aprendemos de maneira especialmente significativa quando ouvimos 
suas vozes falando da vida em cidades, aldeias e vilas em Portugal e no Brasil, 
das genealogias e histórias de família que atravessam um tempo saturado 
pelos contextos sociais, históricos e políticos em que estão inseridos, como 
o “25 de Abril” e a “ditadura militar”, das memórias da escola primária e do 
desenrolar da escolarização, dos encontros e desencontros com a docência e 
a materialidade de seu trabalho, das pessoas, dos outros, muitos outros com 
quem, ao longo da vida, ensinam e aprendem. Em cada uma dessas histórias, 
uma possibilidade de narração e também de leitura se coloca, em um movi-
mento sempre aberto que, agora, envolve também o leitor no compromisso 
de reflexão não só sobre a tessitura da intriga que se coloca nas tramas dessas 
duas professoras, mas também, e especialmente, na possibilidade de, ouvindo 
e refazendo essas histórias, refletir e refazer também, dialogicamente, lampe-
jos de sua própria trajetória de vida e formação. 

Clara:2 a formação como caminho de encantamento e curiosidade 

Eu venho de uma família humilde […] minha mãe me conta que a minha 

bisavó era de uma família muito rica e apaixonou-se por uma pessoa, pelo 

meu bisavô, que era uma pessoa muito pobre […] Como ele não tinha muito, 

pronto, não tinha dinheiro, na altura, ainda no século XIX, foi para o Brasil 

2 Professora portuguesa. 
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fazer fortuna […] Eles namoravam às escondidas, ele foi para o Brasil, e ela 

ficou grávida. Que que acontece? Meu bisavô morreu no Brasil com malária; 

portanto, a minha bisavó, ao fim e ao cabo, foi posta de lado pela família e 

criou a minha avó sozinha, com a ajuda de um familiar que era padre […] e 

ajudou, ao longo da vida, ela a criar esta filha, que é a minha avó, mãe da mi-

nha mãe, avó materna. Pronto, a minha avó cresceu, é uma família humilde 

com muitas dificuldades, porque na altura as pessoas tratavam mal a minha 

bisavó por causa disso.

Em finais da Primeira Guerra, ser mãe solteira foi uma marca compli-
cadíssima, mas a avó cresceu e frequentou a escola primária, fez até o 4º ano, 
“e o tal padre ajudava-a muito nos estudos e cultivou nela o gosto por ler”. 
A avó de Clara começou a ganhar a vida fazendo bordados, era a fada do lar. 
Ela se casou e teve nove filhos: “Uma família com bastantes dificuldades eco-
nómicas numa altura de fome; portanto, na Segunda Guerra, minha mãe fala 
do tempo que passou fome. E a minha mãe aprendeu muito com a minha avó 
[…]”. Aprendeu a costura, tornou-se costureira e aprendeu também o gosto 
pela leitura. O pai de Clara era empregado têxtil, casaram, estiveram um tem-
po em Portugal e, depois, emigraram para a Alemanha. Tiveram três filhos, 
Clara é a mais nova, havendo uma grande diferença de idades. Por problemas 
de saúde de sua mãe, retornaram da Alemanha quando Clara ainda era muito 
pequena: “Minha mãe tem também a quarta classe e tem uma grande paixão 
pelos livros, que vem desde a minha bisavó: bisavó, avó e mãe”.

A infância se passou numa Aldeia muito tranquila, onde até hoje mora. 
Sempre teve hortas, coelhos, patos, galinhas: “Temos o nosso próprio chá, 
temos chá de cidreira, mesmo nosso, e a salsa, e apanhar a salsa, o limoeiro, 
brincar no quintal, também brinquei, ler no jardim, lia muito no jardim, 
pronto, tem aquele clima [...]”.

[…] Uma salsa de meter inveja, toda a gente pedia salsa, eu levava os rami-

nhos de salsa, as cenouras, também chegamos a ter cenouras; os feijões, os 

tomates e as alfaces, portanto temos sempre uma hortinha ali, e os ratos que 

estragam tudo e tal, sempre um problema. Portanto, sempre tive esse contacto 

com o campo, uma aldeia sossegada.
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No ambiente familiar, Clara sempre recebeu muita atenção e cuidado 
dos pais, aprendeu com eles a importância do trabalho. Como os irmãos 
eram muito mais velhos, não brincaram juntos, mas eles a protegiam, espe-
cialmente o irmão, e a irmã a ajudava na escolaridade. 

Ela influenciou-me bastante. Porque é assim, a minha irmã é mais velha do 

que eu oito anos, e eu sempre vi a minha irmã como uma boa aluna, a refe-

rência para mim […] Ela influenciou-me muito em várias vertentes, desde a 

maneira de estar, se bem que eu sou muito mais desorganizada do que ela […] 

O meu início da leitura eu não aprendi com a professora, eu aprendi com a 

minha irmã, a minha irmã ajudava-me muito nos trabalhos de casa […]. 

A irmã torna-se educadora, ensina-a a ler e a escrever, acompanha as 
tarefas escolares, influencia em sua paixão pela arte e pelos livros. “Porque 
ela estava mesmo comigo, conversava, havia coisas que eu já sabia, mas ela 
mesmo assim conversava, puxava por mim”. Quando Clara tinha dez anos, a 
irmã foi para Lisboa, fazer o curso de design, e ela precisou aprender a cami-
nhar sozinha: “Isso para mim foi um grande choque, porque eu aí é que me 
apercebi o quanto é que eu estava ligada, eu chorei muito, eu lembro”. Nos 
finais de semana, estavam juntas e eu via os trabalhos dela: “Foi aí, se calhar, 
que eu fiquei muito vocacionada para Arte, para pintura, porque ela pintava, 
ela desenhava e as cores de pastel [...]”. “Portanto, aprendi muito por causa 
dela e o gosto que eu tive pela história da arte eu acho que foi ela, não sei 
quando é que começou, mas deve ter sido por aí”.

A experiência na escola de 1o ciclo traz marcas e memórias fortes. Sua 
professora tinha sido também professora de sua irmã que era excelente, ga-
nhou o prêmio de melhor aluna. Clara já foi para a escola preocupada: “Eu 
estava com medo de não ser tão boa como a minha irmã”. Por outro lado, 
a irmã a alertou: “Olha que ela é má, cuidado que ela […]”. “Havia o mito 
que ela, quando vinha vestida de vermelho para a escola, era quando estava  
maldisposta […]”. 

Ela era uma pessoa nova, ela era nova, tinha vinte e poucos anos, estava no 

início de carreira, quer dizer, não estava no início de carreira, mas já tinha 

uns anos de prática, mas era uma professora antiga, a antiga portuguesa, 

ao fim e ao cabo, porque ela era nova, mas uma professora completamen-
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te ultrapassada, completamente antiquada, régua, tudo um rigor. Era uma 

professora autoritária, má, afectividade não existia, a minha sorte é que eu 

era a irmã da Margarida, que era a minha irmã que ela conhecia […] E, 

depois, ela dividia a turma, para além do terror que batia forte e feio, ela 

dividia a turma. Era assim, quem estava à frente, nas filas, eram os melhores 

alunos, todo o resto que estava para trás eram os alunos que não prestavam. 

Portanto, ela puxava pelos melhores alunos, e quem não era bom aluno es-

tava lá para trás, estava lá num canto esquecido e era nesses miúdos que ela 

descarregava mais, portanto. Eu não posso dizer que ela batia-me muito, o 

que mexia comigo era a injustiça […]

Os melhores alunos tinham um tratamento especial e eram tomados 
como exemplos; os demais sentavam-se atrás e eram relegados. A reza fazia 
parte da prática diária, e era preciso total atenção, olhar direcionado ao cru-
cifixo, caso contrário, levavam reguadas. O que havia era o ensino memori-
zado, as aulas expositivas, o tema das composições definido pela professora, 
um excesso de trabalhos de casa, a grande distância e a não preocupação com 
a aprendizagem dos alunos. A escola torna-se para Clara uma obrigação, era 
um castigo estar ali. “A única coisa boa que eu acho que ela fazia, não tinha só 
pontos negativos, é que ela, aqueles meninos que não podiam pagar os livros, 
ela oferecia os livros, ela pagava o material e pagava os livros”. 

A passagem para o 5o ano foi um alívio para Clara, ela começou a 
gostar da escola, descobriu o prazer de aprender e a paixão pela história: “Os 
reis, as rainhas, os castelos, para mim tinha uma paixão muito grande pela 
história e a partir daí comecei a ler livros”. “Aí é que eu tive a paixão pela 
escola, porque tinha mais professores, havia diferentes disciplinas, aquilo era 
novo para mim e aí é que eu comecei a gostar das coisas e aprender. Até aí, 
era tudo muito morno, muito morto, eu não gostava”. Na escola, descobriu 
as pirâmides do Egito e a história da arte, fortalecendo seu interesse pelas 
humanidades. Teve alguns professores que a cativaram, como a de geografia, 
uma professora disponível, que gostava de ouvir os alunos, de entrar no uni-
verso deles, puxar seus interesses, que procurava um ensino contextualizado 
nos acontecimentos da atualidade. Lembra que numa atividade a professora 
deu contribuição a diversos grupos da turma, era boa pessoa e boa professora, 
ponderada, calma. Como aluna, Clara tornou-se exigente, gostava de fazer as 
coisas sozinha, fazia leituras solicitadas, gostava de perceber. 

Histórias de vida e formação de professores com imagem.indd   169 5/11/2012   11:35:36



170 Histórias de vida e formação de professores: diálogos entre Brasil e Portugal

Nesse contexto, sua adolescência foi tranquila, um momento de encan-
tamento pela leitura. Em sua escola primária não teve hora do conto, momen-
to do livro, não havia nenhuma biblioteca, o único livro era o manual, “com 
aqueles textos e pronto. Lembro-me de folhear o manual e a primeira coisa 
que me interessou muito foram as ilustrações, tinha um manual com umas 
ilustrações, que me chamava atenção, ainda o tenho”. Ela não tinha nenhum 
gosto pela leitura. Depois, quase no final do 1o ciclo, começou a perceber os 
caminhos de leitura de seu irmão, grande leitor de banda desenhada:3 “O 
meu irmão era um leitor de banda desenhada, o Homem-Aranha, tinha lá 
em casa muitos livros de banda desenhada, não era muito comum na altura 
as pessoas lerem banda desenhada”.

Enquanto isso, também a minha irmã era mais para os contos infantis, a 

Branca de Neve, os contos tradicionais portugueses também, pronto. De-

pois, e eu não lia banda desenhada, mas via lá em casa, era muito […], a 

minha mãe lia muito e o meu pai lia também o jornal, lia muito também. 

Eu não tinha muito esse gosto, por causa, se calhar, por causa da minha pro-

fessora, não sei […] No final do 1o ciclo, descobri os livros da Agatha Chris-

tie e aí comecei a ler livros da Agatha Christie e, assim, comia-os todos, 

lia-os todos, depois passei para o Sherlock Holmes e a partir daí saltei, ou 

seja, nunca peguei muito nos livros infantis […] Comecei e, pouco tempo 

depois, já estava a ler Gabriel García Márquez, que eu adoro ler o Gabriel, o 

Mia Couto, sei lá, alguns clássicos da minha mãe, porque tinha lá em casa 

[…] Portanto, eu comecei logo a pegar em pesos pesados […] portanto, nas 

férias, aproveitava para os ler. Ao fim e ao cabo, então, inscrevi-me cedo na 

biblioteca, ia muito à cidade, aproveitava para dar um passeio, para comer os 

croissant que são excelentes […], então, nas férias de verão, eu, por mês, lia 

por aí quarenta livros ou mais! À tarde ia, passava a tarde, ia de camioneta, 

sozinha, ia para a biblioteca […] a biblioteca tinha revistas, tinha livros, ti-

nha tudo, podia ouvir música também, conheci muitas coisas lá e passava as 

tardes lá, ia depois buscar os meus croissant, comia lá qualquer coisa e vinha 

para casa, eram assim as minhas tardes […]

3 No Brasil, usamos a expressão “história em quadrinhos”. 
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Nessa fase, acompanhou a dificuldade de alguns colegas com drogas e 
com os namoros, o que a ajudou a refletir sobre seus próprios caminhos. Seus 
pais se divorciaram quando tinha 18 anos, mas foi um processo encarado 
naturalmente. Quando concluiu o secundário, tentou ingresso para licen-
ciatura em história da arte, mas não conseguiu, foi um choque, a interdição 
de caminhos que desejava, foi a primeira vez que viveu a experiência de um 
caminho negado. A partir daí, vieram as outras possibilidades: 

Que que eu agora vou fazer? Vou concorrer para, pronto, estive a estudar o 

que que havia de curso e pensei, ora bem, professora do 1o ciclo e lembrei-

-me logo da minha professora. E eu, bem, é, pode ser, vou estudar para isso, 

vi as universidades, era uma possibilidade, porque eu também professora 

não desgostava. Agora o 1o ciclo para mim, pensava, lembrava-me da minha 

professora e pensava, ‘só espero não me tornar como ela foi’. […] Portanto, 

optei por ir para o 1o ciclo, e depois houve uma colega minha que estava a 

estudar e que estava a tirar esse curso, que entrou no ano que eu não entrei 

e ela disse: ‘Olha que interessante, estou a gostar muito, depois vais estagiar, 

vais trabalhar com crianças, portanto, vais tirando o curso e vais trabalhar 

com crianças; portanto, vai ser uma parte teórica e uma parte prática, é inte-

ressante, até podemos dividir quarto juntas’. 

Durante o curso, sentiu uma abordagem essencialmente teórica, leitu-
ras descontextualizadas, muitas lacunas, mas guarda a lembrança de profes-
soras de literatura e matemática, que desenvolveram uma abordagem prática. 
Nesse período, “a preparação foi eu que me fui construindo”. No estágio, 
entretanto, vivenciou uma experiência marcante, esteve em uma escola mui-
to complicada, em uma zona de grande toxicodependência, problemas com 
álcool, onde de manhã ouviam-se tiros. A professora cooperante desenvolvia 
uma prática pedagógica que a fazia lembrar de sua professora primária – as 
crianças tinham medo dela, não existia relação afetiva. Mas, contraditoria-
mente, a professora tinha boas ideias para os estagiários, apesar de não as co-
locar em prática, e foi um período de aprendizagem. Mas foi com uma aluna 
que uma aprendizagem muito significativa aconteceu. 
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Eu ainda tinha na minha ideia que os professores têm que ter aquela postura, 

não de uma forma violenta como eu aprendi que eu achava isso […], mas 

uma postura de distância e eu com essas crianças que quase que pediam colo 

e, então, comecei a estabelecer, foram elas que fizeram, me moldaram, diga-

mos assim. Portanto, havia lá uma miúda que já tinha certa idade, já poderia 

estar no 5o ano, mas estava ali retida há muitos anos que tinha algum atraso 

mental e foi essa que mais pediu carinho a mim […] olha, eu ainda hoje me 

lembro dela, era um amor de menina […] Foi ela que me fez ver que o pro-

fessor não é aquele que está ali que mantém aquela postura, não, eu brincava 

com ela no recreio, ela vinha sempre ter comigo, oferecia-me bolachas, ela 

tinha sempre uma bolacha para mim; então, foi aí que me fez ver as coisas de 

outra forma. Porque eu também não tinha grandes modelos, pensando bem, 

agora analisando as coisas, não tinha modelos […]

A conclusão do curso foi uma grande alegria para sua família, a mãe, 
o pai, as tias, “toda gente ficou muito contente”, mas depois veio o desafio 
do emprego, porque “as coisas estavam mal”. Realizou os primeiros concur-
sos, mas não conseguiu colocação, iniciou sua trajetória profissional em uma 
escola particular, substituindo temporariamente uma professora. Lá entrou 
em contato com uma realidade nova: meninos filhos de pais ricos, em geral, 
crianças sem dificuldades, meninos felizes e sem problemas, sentiu facilidade 
no desenvolvimento do trabalho com uma turma de 1o ano. Trabalhou a ini-
ciação à leitura e à escrita por meio do método analítico-sintético, utilizando 
os manuais. Procurou sempre brincar com os alunos, desenvolver a expressão 
dramática, músicas e a articulação entre os conteúdos escolares, causando 
estranheza ao diretor da escola sua postura e proximidade dos alunos. 

Quando concluiu o período de substituição nessa escola, estava no-
vamente sem emprego e realizou um novo concurso, não obtendo coloca-
ção. Soube, entretanto, da luta de uma escola pública que desenvolvia uma 
proposta pedagógica diferenciada e estava sendo cerceada pelo Ministério 
da Educação e não tinha professores. Então, foi a um evento de apoio a 
essa escola e lá soube que estavam precisando de professores/as, ofereceu-se 
para ajudar e iniciou uma nova etapa de sua trajetória de vida e formação. 
Chegou à escola como voluntária e passou a ajudar o grupo de crianças que 
estava na iniciação à leitura e à escrita. Já tinha feito leituras sobre aque-
la instituição, ainda no período de licenciatura, mas chegou com o olhar 
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curioso; ela estava cheia de miúdos, “uma confusão total, não sabia quem 
era quem”, não havia professores/as em número suficiente, mas, mesmo 
nesse contexto, sentiu serenidade. 

Pouco tempo depois, recebeu um convite para integrar o quadro como 
professora. Ficou contentíssima da vida, mas, ao mesmo tempo, cheia de 
expectativas. 

Isso é uma escola diferente, eu vou ter que perceber como é que isto funciona, 

que isto não tem nada a ver com a experiência que eu tive. Eu vim de uma 

escola particular, completamente diferente, pronto, e vi que aqui tinha mui-

tos meninos complicados, até era mais parecido com aquilo que eu conheci 

no estágio [...] Meteu-me confusão a questão deles terem o plano e ter que 

ir ver ao plano o que que eles estão a trabalhar. Estava habituada é a fazer as 

planificações, era eu que fazia das aulas, portanto, a professora dizia é o tema, 

é as plantas e eu desenvolvia a planificação. O que eles fazem na data X, às X 

horas, portanto, tudo controladinho, aqui eu vi que não havia nada disso e até 

fiquei contente, porque não gostava nada das planificações […] O que mais 

me agradou é assim, eu não estou sozinha, portanto qualquer dúvida, tenho 

aqui a colega para me ajudar. Óptimo, para mim é óptimo, porque eu estava 

numa fase em que tinha muitas dúvidas, ainda tenho e aquela pessoa vai me 

ajudar a como é que se aborda isto, o que que eles fazem aqui. Portanto, tem 

sempre ali alguém para me ajudar […] O que mais me entusiasmou aqui foi 

não estar só e a relação que se estabelecia com os miúdos. Não era aquela 

figura distante, fria, que mantém a ordem, limpinha, não é? Assim serena, 

mas de uma forma rígida, não. As professoras sentavam-se ao lado dos alunos, 

tratavam-se por tu, não havia muito ‘oh, professora’, era ‘oh, Clara’, não é? 

[…] Portanto, tem sido, apesar das condições todas que a escola estava a viver, 

de crise, a crise, não senti aquela crise, porque eu ainda estava, para mim era 

tudo novo e até estava a ser bom para mim, uma experiência óptima.

Clara atuou junto com Isabel durante dois anos, com os “meninos da 
primeira vez”,4 sentiu muita ansiedade frente ao processo de alfabetização: 
“Eles não vão aprender a ler assim”. Teve muitas dúvidas, mas foi crescendo, 
aprendendo, perguntando, lendo, procurando, questionando, ouvindo mui-

4 Alunos do 1o ano escolar. 
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to caladinha para aprender, bebendo: “Ainda estou a aprender muito, ainda 
tenho muito para aprender”. Nesse processo de “iniciação”, as imagens de 
sua experiência na escola primária vieram como contraponto:

Como aluna nunca imaginava que a minha professora ia sentar ao meu lado a 

ler comigo, nunca leu, a leitura era ela a ler na secretária e eu ali e ai de mim que 

eu, às vezes, até gaguejava, porque tinha medo e tremia [...] nunca tal me pas-

sou pela cabeça, portanto tudo aquilo que eu tinha, eu fui desconstruindo [...]. 

A escola passava por uma reestruturação e por um processo de afirma-
ção social de uma prática educativa que se desejava instituinte e, ao mesmo 
tempo, Clara foi consolidando sua forma de ser e de estar na docência, passou 
a trabalhar com outro grupo de alunos, especialmente com a área de língua 
portuguesa. Como professora, procura uma relação próxima e brincalhona 
com os alunos: “Estar e brincar com eles, estar ao lado deles”; respeitar o rit-
mo e a herança das crianças, ajudar as que mais precisam, dar atenção especial 
a cada aluno, contribuindo para que sejam felizes e gostem de aprender. Sua 
paixão pela arte foi incorporada à sua prática pedagógica, na articulação de 
todas as áreas, por meio da música, do desenho, da cor. São grandes a res-
ponsabilidade do professor de 1o ciclo e a intensidade do trabalho, há muitas 
correções que precisam ser feitas fora do horário escolar. 

Ao longo de seu caminho na docência, teve o apoio de colegas com 
quem partilhou e aprendeu. Na escola particular, recebeu sempre apoio e, 
na escola em que foi trabalhar, a proximidade de Isabel e o acompanhamen-
to de seu trabalho foram inspiradores, especialmente sua forma de brincar 
com as crianças e incentivar cada um no encontro de seu próprio caminho.  
A busca de compreender os alicerces da prática pedagógica da escola em que 
trabalhava a levou a um intenso processo de autoformação: “Também incidi 
muito tempo de estudo só para perceber como é que esta escola funciona, [...] 
perceber quem é o Freinet, quem é o Paulo Freire, quem é o Dewey, quem é, 
onde está aqui nessa prática, a importância de um plano do dia, de um plano 
da quinzena, da autocorrecção”. Investiu muito tempo para perceber os vá-
rios métodos de leitura e escrita: “Quando uma criança não consegue atingir 
com determinado método, vamos tentar outro, porque todos os métodos são 
bons, desde que resultem, são bons [...], portanto, esta escola exigiu que eu 
estudasse os vários métodos de iniciação à leitura e à escrita”. Quanto à for-
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mação contínua, procura todos os anos fazer ações para se atualizar, ligadas à 
prática e aos desafios que encontra na sala de aula. 

A teoria é fundamental, sem dúvida, eu dou importância à teoria, mas uma 

teoria em que se ponha em prática, não uma teoria que não me diga nada 

para pôr em prática, uma teoria está aliada à prática, uma prática está ligada à 

teoria, portanto, a prática constrói a teoria também, portanto, as duas coisas 

não estão separadas [...]

*****

Da vida de Clara, pulsa a formação. Em um movimento sereno e sos-
segado, tal como o clima de sua aldeia, somos conduzidos pela narrativa ao 
encontro de uma menina estudiosa, uma adolescente leitora e uma jovem 
professora pesquisadora, em uma diversidade de experiências guiadas pelo 
encantamento e pela curiosidade. 

Na infância, a afetividade e a intensidade do ambiente familiar for-
mador contrapõem-se ao rigor, ao conservadorismo e à frieza das práticas 
da escola primária, com a força e o sentido da interdição da aprendizagem, 
transformada em obrigação e castigo. Entretanto, a história de leitoras da 
família, passando por bisavó, avó, mãe e irmã, inicialmente sufocada pela es-
colarização, manifesta sua presença e, no final da infância, Clara se vê fisgada 
pela leitura. De um processo de formação morno e morto, a adolescência vai 
conduzindo à descoberta do prazer da aprendizagem: a história da arte e a 
literatura como paixões, tardes na biblioteca a devorar livros! Em seu cami-
nho de formação, encontramos uma irmã educadora, é com ela que aprende 
a leitura e a escrita, o gosto pela arte e o incentivo no percurso como leitora.  
A separação, quando a irmã se muda para estudar, é sofrida, mas constitui 
um importante momento de autonomização de seu percurso de formação, 
Clara fortalece sua forma de ser e estar como pessoa, estudante, mas, sobre-
tudo, como aprendiz. 

A interdição de uma escolha profissional traz um sentimento novo: a 
frustração, o não alcançar um objetivo almejado, gera tristeza e decepção; 
indica, contudo, uma aprendizagem importante – os planejamentos nos es-
capam, é preciso estar sempre pronto para reorganizar projetos de futuro.  
É no movimento de reorganização que Clara se encontra com a docência de 
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1o ciclo, reafirmando, contudo, que nunca gostaria de ser como sua profes-
sora primária.

Apesar de desejar construir sua prática educativa em outras bases, a 
força da referência sobre a docência sinalizava o distanciamento entre pro-
fessor e aluno e, nesse momento, é uma aluna educadora que, no contexto 
do estágio, rompe as barreiras, mostrando que ensinar e aprender exigem 
proximidade e “amorosidade”. Clara deixa sempre a porta aberta para alguém 
entrar e ensinar-lhe, a aluna educadora conduziu o encontro com a imagem 
que buscava e é essa imagem que procura traduzir em prática docente. 

No caminho da docência, uma escola educadora, com colegas educadores 
e alunos educadores, na qual se partilha a construção de uma prática educativa 
comum. Ali, também movida pelo encantamento e pela curiosidade, tem 
construído um caminho de autoformação partilhada. Toda sua trajetória se 
desenrola no ambiente de aldeia, em contato direto com a natureza, a relação 
de cordialidade e partilha com a vizinha. Esteve em outra cidade apenas du-
rante quatro anos, para a realização da licenciatura. 

Dentre as dimensões formadoras da trajetória de Clara, destacam-se 
a formação familiar, a aprendizagem do valor do trabalho e do estudo na 
construção da vida e a força de uma geração e um ambiente de leitores. Além 
disso, as experiências profissionais como fontes permanentes de questiona-
mento e curiosidade, despertando um caminho de autoformação partilhada 
com colegas e alunos. 

Simone:5 a formação como movimento, pesquisa e experimentação

[…] lembrei do meu cubinho, que é um porta-retrato e que era da minha 

tia […], em que eu troco as fotos de acordo com os momentos da minha 

vida. Então, esse cubinho já teve foto quando era neném, depois teve foto da 

minha infância, depois teve foto de namorado, depois teve foto de alunos, de 

amigos da escola, já teve cada quadradinho algum amigo. Já fiz uma vez só 

foto minha com a minha melhor amiga. Então, assim, é um cubinho que eu 

vou trocando de acordo com o meu momento. E que atualmente eu voltei 

às fotos minhas de quando eu era criança […] E que daqui a pouco elas vão 

ceder lugares pra fotos da Marina […] Algumas fotos estão cortadas, então, 

5 Professora brasileira. 
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quando eu mexo na caixa de fotos, eu sei quais estiveram presentes no cubi-

nho. Então algumas fotos que já não são mais significativas: crianças que eu 

dei aula, a minha primeira turminha, já não voltarão, eu sei que não voltarão 

mais, e fotos que talvez […] O meu primeiro cachorro. Então, assim, já teve 

tudo diante do meu cubinho.

Do mosaico de lembranças da infância, a imagem de tempos de reco-
lhimento, não guarda saudade do sítio onde morou durante 23 anos: “Eu 
não tenho saudade da minha infância. Eu acho que eu sou muito mais feliz 
agora do que quando eu era criança”. Quando Simone nasceu, sua mãe tinha 
apenas 19 anos. Logo depois seus pais se separaram, e sua mãe se casou no-
vamente. Moravam em uma cidade serrana e no mesmo terreno havia duas 
casas: numa, moravam Simone e a avó, e, na outra, a mãe, o padrasto e a 
irmã, seis anos mais nova. 

Tempos solitários. O pai foi ausente, e o padrasto contribuiu na di-
mensão financeira, mas também era distante, assim como a irmã. Os tios 
e primos não moravam em sua cidade. A avó era “uma alemã muito brava, 
muito, muito rígida, mas a gente se dava […] eu quebrava um pouquinho”. 
Sentimentos em relação a casa reforçam o isolamento e as cores cinzentas do 
“cubo” nessa etapa da vida: “A gente não tem uma relação boa com aquela 
casa. Porque […] é gostoso, é gostoso pra você passear, é legal. Mas é longe. 
As pessoas não vão na sua casa […]”.

É, eu morei em sítio, então, brincadeiras de sítio mesmo: de subir em árvore, 

brincar na rua, comer fruta do pé […] muito, muito sozinha, porque era filha 

única até seis anos, depois a minha irmã […], seis anos de diferença é muito, 

você já não brinca mais. Mas brincava com os vizinhos dos sítios ao lado.

As lembranças felizes retomam as brincadeiras com os amigos, filhos 
dos caseiros dos sítios vizinhos e o cuidado com os bichos do sítio. Aprendeu 
com sua família e com a avó o amor pelos bichos: “Eu lembro uma vez que 
a gente achou um monte […], porque o vizinho matou a gambá mãe, aí a 
gente ficou – eu e minha avó – cuidando dos gambazinhos. Mas morreram. 
Eram muito pequenininhos”.

Dos primeiros tempos na escola… 
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[…] não fui feliz em colégio […] Eu não tive tempo de escola bom, foi sem-

pre muito traumático. Eu mudei de escola, cada ano eu estava numa escola 

diferente. Por diversos problemas […] Fui pra primeira escola, aí minha mãe 

separou, não teve como pagar, aí uma escola pública. Aí até seis anos eu mu-

dei de escola, cada ano eu estava em uma diferente. Sempre muito chorona, 

sempre fui muito chorona. E muita dificuldade de ficar na sala, sempre […] 

E, depois, eu fui pra uma escola jesuíta […]

[…] eu fui muito esquecida na escola, então, eu lembro que eu indo pra casa, 

numa kombi […] Que os meus pais separados, era dia do meu pai buscar, ele 

esquecia. Então, ninguém ia buscar. Então, eu lembro disso, d’eu indo pra 

casa na kombi. Que pra mim kombi era uma coisa imensa, porque era uma 

alemã muito brava, ela me botava no último banco e o dia já escuro e eu indo 

pra casa de kombi. Eu lembro dessa cena. Minha tia falou assim: ‘Como é que 

você lembra? Você era muito pequenininha’. Eu não era muito pequenininha, 

eu era bebê. Mas eu me lembro. Que essa foi minha segunda escola, eu tinha 

dois anos. 

Desses primeiros tempos, muito choro e muitas tentativas de fuga da 
escola. Com seis anos, uma nova mudança, agora para uma tradicional escola 
jesuíta da cidade onde morava e onde estudou da alfabetização ao 1º ano do 
ensino médio. Sua mãe, formada em turismo, sempre trabalhou nessa área 
e, assim, saía muito, mas ela e o padrasto sempre se empenharam na escola-
rização de Simone, esforçaram-se para pagar um colégio particular que era 
referência na cidade:

Meu padrasto se esforçou muito pra pagar uma escola que não era nossa rea-

lidade financeira […] Então, isso é muito […] Não tinha, tinha pra pagar a 

escola, mas não tinha pra comprar calça de marca, mochila Company. Então, 

os meus amigos eram a filha do porteiro, a filha do professor, que eram as que 

tinham a mesma realidade que a minha.

Simone sentiu dificuldade de integração nessa nova escola: “Tinha ver-
gonha da minha casa, não chamava ninguém pra ir lá em casa […] Foi muito 
ruim. Passeio de escola nunca podia ir”. 
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Da prática pedagógica, poucas lembranças: “Acho que foi tão ruim que 
eu apaguei. Agora eu lembro que era tradicional. Isso eu lembro bem. Era 
método tradicional mesmo”. 

Eu lembro que eu estudava a tabuada na tabelinha; eu lembro do “ba, be, bi, 

bo, bu”; eu sei a cartilha que eu estudei […] Eu lembro que eu tinha uma 

letra feia. Isso também era tortura. Minha mãe arrancava muita folha do ca-

derno, ficava muito nervosa com a letra, porque a letra dela é muito bonita. 

Então, eu fiz muita caligrafia. Eu lembro que no colégio tinha o ‘não devo 

falar durante a aula’, escrever cem vezes. Mas eu lembro muito pouca coisa. 

Muito pouca coisa.

Da 5a à 8a série, continuou no mesmo colégio, mas em prédio antigo, 
centenário. Como não gostava de recreio e de ficar com o grupo, tornou-se 
amiga do inspetor e colaborava com ele na hora dos recreios carimbando as 
carteirinhas. Foi sempre querida pelos professores, mas “não era boa aluna, 
sempre passei raspando, eu sempre fiquei de recuperação. Não fui boa aluna. 
Eu não gostava de várias matérias e quando eu não gosto, eu crio um blo-
queio. Eu não consigo, eu tenho dificuldade até pra ensinar matemática. Não 
gosto de matemática”. 

Com 10, 11 anos, fez seu primeiro “ensaio” na docência:

Em frente ao colégio, tinha um orfanato, e eles tinham um projeto desde a 6a 

série que a gente ia ajudar as crianças do orfanato a fazer o dever de casa, em 

horário contrário ao da escola. E todo mundo se empolgava no início do ano 

e não ficava. E eu sempre [...] e eu já estava há anos nesse projeto […] Então 

eu sabia que ensinar era uma coisa que eu gostava.

Mas também recebeu influência da tia professora, que, nessa época, es-
tudava pedagogia; assistiu a algumas aulas com a tia, fez leituras, foi, assim, se 
aproximando: “[…] Aí que queria fazer e eu resolvi que eu ia fazer pedagogia, 
que eu queria dar aula. Sempre gostei de criança, sempre gostei dessa coisa de 
ensinar”. “Aí a minha tia sugeriu, por que que eu ia fazer até o 3o ano de forma-
ção geral sofrendo – porque eu sofria com química, física – se eu podia fazer 
formação de professores? Aí ela sugeriu, mas só que a minha mãe não aceitou”. 
A mãe queria que Simone completasse o ensino médio no colégio em que estu-
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dava: “Porque era o sonho da vida dela. Porque quando você fica o ano inteiro, 
você ganha uma plaquinha e que não sei o quê. Aí o que que eu fiz? Eu fiz 
escondida a matrícula”. Simone continuou em seu colégio, mas fez a matrícula 
no Instituto de Educação de sua cidade. Um dia, sua mãe a viu quando descia 
as escadas e, a essa altura, já estava faltando às aulas de seu colégio:

Parei de frequentar o outro e ela pagando. E tive que voltar um ano, porque 

eu não pude começar o 2o ano. Eu já tinha feito o 1o ano no colégio, já estava 

no 2o ano, mas tive que voltar o 1o ano no Instituto de Educação. Aí eu co-

mecei. Aí ela viu que não tinha mais jeito, que eu já estava sem frequentar há 

um mês o outro, aí fiquei.

O curso normal instaura uma nova etapa de vida e formação: “Eu fui 
feliz quando eu fui fazer formação de professores, quando eu fui pro Insti-
tuto de Educação […] Uma escola pública. Ah, eu gostei. Aí eu me tornei 
uma das melhores alunas da sala. Aí foi aonde eu me encontrei assim”. Nessa 
escola, ela teve professores bons e fracos, muita greve, uma formação técnica 
e teórica.  

Eu tinha aula de preparação de diário, aula de preparação de estêncil, aula 

de mural. E o mural era assim, cheio de técnicas. A gente tinha que ter um 

caderno de mural e o mural você botava o tema do projeto que você estava 

trabalhando, aí tinha umas setas assim […] Então, eu lembro que o meu 

caderno era lindo e maravilhoso, mas eu nunca fiz um mural como aquele. 

Então, assim, a professora de didática da matemática […], porque, eu não 

gostava de matemática, mas eu gostava da aula dela […], ela trabalhava com 

jogos. Então os jogos que a gente fazia pra apresentar lá, eu guardei […]

Lá tinha contação de histórias, que eu segui, que eu fiz depois intensivo no 

SESC, que eu quis dar continuidade […] a sementinha foi plantada lá. Teve 

educação especial, que eu adoro […] E algumas coisas foram aproveitadas, 

mas pouco, pouco. Alguns professores muito teóricos. Tanto que eu nem 

lembro. Eu lembro dos bons. Eu lembro desse do mural que era […] essa que 

ensinava a trabalhar com flanelógrafo. Nunca vi um flanelógrafo na minha 

vida em escola nenhuma que eu fui trabalhar […] Eu acho que de experiên-

cias de coisas que eu uso, que eu aprendi na escola normal, foram poucas.
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A realização do estágio significou um momento importante de forma-
ção, de contato com a realidade da escola e que contribuiu quando iniciou 
sua trajetória profissional. Simone começou a trabalhar com 14 anos no co-
mércio; trabalhava e estudava durante o ano e nas férias de Natal. Assim que 
terminou o curso normal, fez concurso público para seu município e traba-
lhou durante quatro anos como professora da educação infantil, um tempo 
tranquilo, de identificação com a docência. Desde o início de sua trajetória, 
teve uma jornada dupla de trabalho: pela manhã na prefeitura, com educação 
infantil, e à tarde dois anos no SESC6 e dois anos com contrato no Estado, 
com turmas do ensino fundamental. 

Não teve choque com a realidade em seus primeiros anos de trabalho: 
“[…] eu cheguei muito preparadinha, muito bem”. Recebeu também a con-
tribuição de sua melhor amiga, estagiou na sala dela, na escola normal, e, 
“então, ela me ajudou muito. Ela me deu muito material, me ensinou muita 
coisa”. As primeiras turmas foram na zona rural, uma escola que ficava no 
meio da plantação de repolho e tinha duas salinhas e a cozinha. “Não tinha 
nem diretora, a diretora, ela dirigia quatro escolas […] Era um ambiente 
muito gostoso, era muito bom”. O acesso era difícil: “A gente andava a pé. 
A gente pegava carona até em carro de funerária, porque era muito longe. 
Mas era muito […], o ambiente lá era muito gostoso, muito gostoso”. Havia 
tempo de envolvimento integral com a docência:

Eu tinha um noivo, ele desenhava muito bem, a minha ex-sogra era professo-

ra do Instituto de Educação – didática da matemática – e a minha cunhada 

adorava preparar estêncil. Então, assim, final de semana eu envolvia a família 

inteira dele na preparação das minhas aulas […] Ele desenhava, fazia meus 

cartazes. Se estava no computador, trazia coisas pra mim do computador. A 

minha sogra me ajudava construindo joguinhos matemáticos. Então assim 

[…] a gente passava o final de semana, era muito gostoso.

 Nesse período, também deu continuidade aos estudos no curso de 
pedagogia, no qual prosseguiu sendo boa aluna: “Então já estava numa área 
que eu gostava. Eu gostava de tudo, já era a minha linguagem”. “Uma facul-
dade muito boa e muito puxada [...] não era pagou passou, era puxada. E [...] 

6 Serviço Social do Comércio.
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é, eu acho que muitas coisas que eu uso ou que eu cheguei a usar foram da 
faculdade. Até de querer ler, de pesquisar, de ler mais, de bibliografia, foi da 
faculdade”. Mas também lembra de disciplinas que não sabe para que estão 
no curso. 

Se, dentre outros aspectos, a faculdade contribuiu para aumentar seu 
desejo de ler, sua trajetória de leitura já vinha de longa data, pela especial 
presença de tios educadores: 

Porque na minha casa, na minha família mesmo, a minha mãe, o meu padras-

to, e a minha vó, não acontecia o processo de leitura. Esse meio de leitura eu 

não tinha. Ninguém lá lê nada. Agora, essa tia, desde [...] Até, assim, eu estava 

arrumando os livros, pra passar alguns pro quarto da Marina [...] e vendo a 

quantidade de livros que eu ganhei da minha tia, que ela foi me estimulando 

desde nova com esse movimento da leitura. E o meu tio, ele trabalha com 

política educacional. Ele trabalha como professor [...] então, ele incentivou 

assim, muito [...], uma reportagem ele botava: ‘Olha que reportagem interes-

sante’. Depois ele ficava me cobrando, ‘Você leu? O que você achou?’. 

Não, ela sempre me deu livro sobre as questões que eu estava vivendo [...] Era 

sempre, o presente, um livro. E sempre que eu conquistava alguma coisa – 

uma nota boa, um curso de inglês – eu ganhava um livro [...] O diário de Anne 
Frank, quando eu fiz 11 anos; De onde viemos, começou a despertar aquelas 

coisas de sexualidade. Assinatura da revista Capricho. Porque ela sabia que a 

minha mãe não ia responder nada das dúvidas [...] Minha mãe falava: ‘Essa 

revista de empregada doméstica’. É, mas responde. E como ela estava moran-

do no Rio [...] ela dava assinatura [...] É, aí, depois, quando eu fui ficando 

mais velha, Olga. Eu comecei a adorar ler biografias. Então Isadora Dantas, 
Olga, Iara [...] E assim e quando eu comecei a fazer formação de professores, 

aí foram livros que ela achava interessante [...]

Um acontecimento biográfico de sua trajetória profissional traz novos 
rumos: o concurso que prestou para a Prefeitura foi anulado e Simone se viu 
de uma hora para outra sem trabalho. Distribuiu currículos em sua cidade e 
foi para a casa de seus tios no Rio, onde também começou a procurar traba-
lho e foi logo chamada para duas escolas particulares, nas quais passou um 
ano. Mudar de cidade foi uma felicidade: “Eu tô feliz agora”. Fez concurso 
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público para o município e, no ano seguinte, já estava trabalhando como pro-
fessora efetiva da rede pública com uma matrícula, almoçava no ônibus, pois 
à tarde trabalhava em outra escola, fazendo “dobra”; em toda a sua trajetória, 
sempre teve duas turmas a cada ano letivo. 

A escola pública em que foi trabalhar localiza-se em uma comunidade 
carente do Rio de Janeiro. A escola tem capacidade para seiscentos alunos, 
mas atende 1.200, não há recreio, porque não há espaço físico, as salas de 
aula são superlotadas: “A gente chega aqui com aquela sala que a gente não 
tem nem como entrar”. Se em sua cidade natal teve boas condições materiais 
de trabalho, turmas menores e mais tranquilas, a experiência no município 
do Rio de Janeiro trouxe o choque com a realidade. A prática pedagógica é 
muito tradicional, houve a tentativa de que todos os professores utilizassem 
cartilhas no processo de alfabetização, e aí Simone precisou lutar contra uma 
escola inteira: “Minha tia falava assim: “Você tem que contra-argumentar”. 
Quando eu estava chateada com a diretora, com alguma coisa. Porque eu tive 
durante esses dois anos que eu trabalhei com essa turma, a coordenadora que-
ria cartilha. Aliás, nem era cartilha, era O sonho de Talita […] E eu não […] 
e eu disse que eu não ia trabalhar com isso de jeito nenhum. Só que era eu 
contra a escola inteira que estava aceitando e adorando […] Agora, quando 
chegava no outro ano, que eu peguei uma turma que tinha sido alfabetizada 
com O sonho de Talita, e essa turma, eles não têm criatividade nenhuma. Na 
hora de formular uma frase, é “O Ivo viu a uva. A vaca está na lata”.

Simone foi se deparando com uma realidade complexa, e a dificuldade 
de aprendizagem de alguns alunos começou a deixá-la inquieta:

Por que que você tem, na sala de aula, aquela meia dúzia que não aprende? 

Aí você tenta, você muda a sua rota, você procura, você puxa, e, muitas vezes, 

crianças interessadas. Não é porque estão desinteressadas, elas querem. Você 

quer. Aparentemente, a criança não tem nada que comprometa. Algumas 

com os pais ali também. E você não consegue.

Essas questões a levaram a um curso de pós-graduação, e sua turma de 
42 alunos de alfabetização foi campo da pesquisa de sua monografia.

E, então foi isso, eu quis fazer essa pós. Era um sonho […] ajudou. Ajudou 

muita coisa. Ajudou, mais segurança pra mim, a você pesquisar mais, buscar 
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mais, não se acomodar naquele […], eu fiz tudo. Que mais que você pode 

fazer? Ajudou a contra-argumentar. Então, a me colocar na escola enquanto 

professora. A não aceitar tudo que é imposto pela política […], ajudou, aju-

dou bastante. Agora quero fazer uma de educação especial.

Em sua prática pedagógica com essa turma, começou a perceber que 
a escola

vai perdendo os pais. Porque os pais começam a levar pra escola, porque é 

muito pequenininho, só que, aí, você começa a ver tanta reclamação, que 

esses pais começam a não ir mais. Você vê que deixou no começo da rua, mas 

não chegou até o portão da escola; aí começa a não ir mais em reunião.

Desenvolveu muitas tentativas para alcançar seus alunos, ficou dois 
anos com eles, tendo seu trabalho como campo de pesquisa, levando as dis-
cussões e aprendizagens do curso de pós-graduação: 

Porque a pós era aos sábados. Então, eu chegava da pós, sentava pra fazer o 

meu planejamento. Então era legal, que as sugestões que apareciam – você 

conversando com colegas ou mesmo nas próprias aulas, eu colocava: ‘Puxa, 

foi legal, vou colocar nessa semana’. Então, assim, o mais frustrante, o mais 

triste, é que essas crianças não atingiram nem 2004, nem 2005, e agora em 

2006 também não. Elas continuam crianças com conceito ‘i’. Elas vão pra 

progressão. Então, assim, o mais chato que eu achei que eu fosse encontrar a 

resposta, eu fosse encontrar a fórmula, a receita e não houve. Nem eu encon-

trei, e nem a minha colega que está com elas também não. Ela também che-

gou cheia de gás, tentou. ‘Não, eu vou conseguir. Vou fazer, vou acontecer’. E 

está toda desestimulada. Então, assim, é muito difícil. 

No cotidiano, procura pesquisar e experimentar, e a alfabetização se 
coloca como movimento. Quando houve uma imposição da escola no uso da 
cartilha, Simone subvertia e mandava como dever de casa:

Mas fazia outras coisas paralelas […] Aí começa a criticar a cartilha junto com 

eles, mostrar pra eles que não é uma leitura gostosa. Então, assim, quando eu 
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conto uma história na escola, na sala – e conto muitas – eu mostrava pra eles 

a diferença da leitura de um livro e quando eu ia ler a história da cartilha. 

Trabalha com músicas, poesias de Cecília Meireles, literatura infantil e 
projetos pedagógicos:

É interessante, você pensa: ‘O que que vai nortear o meu trabalho? O que eu 

vou fazer esse ano? Ah, esse ano […]’. Nem penso no ano, eu penso no agora, 

e então entra música popular brasileira, pagode, A arca de Nóe, de Vinícios 

de Moraes, Os saltimbancos. […] Você vai buscando, vai experimentando, vai 

sugerindo, que dá certo pra colegas […] Pode dar muito certo ou eu posso me 

sentir totalmente perdida. Me perder completamente. Então, assim, eu tenho 

que buscar uma outra coisa. Não, isso não deu.

Simone também trabalhou em turmas de progressão: “Os meus gala-
laus. Também gostava. Gostava, a amizade era boa, mas o atrito na sala não 
era”. Nos últimos anos, a experiência com educação especial, com crianças 
autistas e com paralisia cerebral trouxe uma aprendizagem significativa, cons-
truída no dia a dia com elas. Atualmente, com um 2o ano, vive um momento 
de crise na docência: percebe que os professores estão sem apoio, só recebem 
críticas e cobranças quanto à produção dos alunos, são o tempo todo culpa-
bilizados; por outro lado, falta participação dos pais na escola, há desinteresse 
dos próprios alunos e muita agressividade. Sente que seu “gás” está diminuin-
do: “Eu tinha um gás que eu não tenho mais, foi, assim, foi diminuindo”. 
Mas o “cubo” se renova com o casamento, com a nova mudança de cidade, 
e a expectativa da chegada de Marina dá a ele novas cores, abrindo possibili-
dades de renovação: 

Eu gosto muito de dar aula. Até escrevi pra uma amiga minha, falei – por-

que ela está na Secretaria – eu falei: ‘Não, eu prefiro os meus melequentos e 

remelentos’. E frente ao questionamento do marido sobre a continuidade na 

docência, após o nascimento da filha: ‘[…] mas de jeito nenhum. Não, não 

abandono sala de aula. De jeito nenhum’. Aí porque eu estava muito deses-

timulada, muito desanimada, porque o final do ano estava chegando, e eu 

estava vendo que a turma não conquistou, não foi, não conquistou. E quando 
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agora, eu estou de novo, voltou a esperança, porque eu vou mudar de escola. 

Então, assim, eu estou com muita esperança de melhor, mais apoio.

*****

Assim como o porta-retrato em forma de cubo, com suas múltiplas 
faces – contemplando, por meio das fotos, a intensidade das relações e dos 
significados das diferentes fases da vida –, o processo formador de Simone 
vem marcado pelo movimento, pela busca constante de construção do presente 
e do futuro. Ao falar da importância do cubo como objeto significativo, 
a narradora sinaliza pessoas, acontecimentos, ciclos fundamentais de sua 
trajetória. O porta-retrato que vai do quarto da tia para o seu quarto acom-
panha a passagem de sua vida por diferentes tempos e espaços: imagens da 
infância, do namorado, dos/as alunos/as, dos amigos de escola, da melhor 
amiga. Atualmente, voltou a fotos da infância que já estiveram no cubo, 
em um resgate de seu passado e de prospecção sobre a chegada de sua filha.

A infância foi retratada como tempo de solidão e isolamento. Da vida 
no sítio, ficaram as boas lembranças das brincadeiras com os vizinhos e do 
contato com os bichos. Mas o cotidiano e a escola representam um tempo 
de recolhimento. A separação dos pais, quando ainda era bem pequena, o 
fato de ir morar com a avó, a relação de distância da família e o isolamento 
do sítio trazem para o cubo cores cinzentas. Durante a educação infantil, 
muitas mudanças de escola, choro e tentativas de fuga. Da alfabetização ao 
1o ano do ensino médio, Simone estudou numa tradicional escola de sua 
cidade, na qual teve muita dificuldade de integração, “não era boa aluna, 
passava raspando”. 

O trabalho está presente em sua trajetória desde muito cedo: com 14 
anos começa no comércio, conciliando estudo e trabalho. Em sua história 
de vida, formação e leitura, os tios, apesar de não morarem na mesma ci-
dade, assumem um lugar importante, trazendo o diálogo, a proximidade, 
os livros e uma visão crítica sobre a vida. No contato com a tia professora, 
surge o desejo de fazer o curso normal e pedagogia. A decisão de abandonar 
sua escola e de ingressar no Instituto de Educação, contra a vontade de sua 
mãe, trouxe uma ruptura importante, instaurou um novo ciclo de estudo, 
agora em um tempo de encontro pessoal e de felicidade. 
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O início da trajetória profissional aconteceu em sua cidade natal, em 
um movimento tranquilo, de aprofundamento dos estudos acadêmicos com 
a graduação e identificação com a docência da educação infantil. Mas foi a 
anulação do concurso que prestou para a Prefeitura que trouxe um segundo 
movimento de ruptura: a mudança para a casa dos tios, na cidade do Rio 
de Janeiro, e o início de uma nova etapa profissional, inicialmente como 
professora de duas escolas particulares e, logo depois, como professora do 
município. Aqui, vivenciou o encontro com uma nova realidade educativa: 
turmas cheias, dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

Nesse contexto, Simone luta pela continuidade de uma prática do-
cente instituinte, a alfabetização como experimentação e construção vi-
vida de forma especial com cada turma. Vai, assim, nutrindo um intenso 
processo formador que se dá no confronto com os desafios da docência: 
a aprendizagem do contra-argumentar, a realização da pós-graduação, a 
pesquisa e o constante investimento no processo de ensino-aprendizagem 
junto aos alunos. Mas experimenta também um tempo de crise que vem 
com um sentimento de abandono, por causa das dificuldades estruturais no 
desenvolvimento do trabalho. 

O casamento, a mudança de cidade e a espera pelo nascimento da 
filha trazem, entretanto, uma renovação da esperança e de expectativas de 
futuro sobre a vida e a profissão. 

Os contextos geográficos têm, na trajetória de Simone, a importância 
de marcos, de referências para os ciclos da vida. Até os 23 anos, vive em 
sua cidade natal; ali, desfrutava tempos de recolhimento, mas também de 
felicidade, tendo como cenário a cidade pequena, serrana e fria. A mudança 
para o Rio de Janeiro consagra sua afirmação pessoal e profissional e traz 
um intenso processo formador. Ela se identifica com a cidade. Com o ca-
samento, vivencia uma nova mudança de cidade, instaurando um ciclo de 
intensa afetividade e esperança, envolvendo agora o marido e a filha. 

A narrativa de Simone aponta a confluência de fatores que caracte-
rizam sua formação. A opção pela docência constitui um acontecimento 
central, muda sua relação com a escola e com o próprio processo formativo.  
A partir daí, a formação acadêmica por meio do curso normal, da graduação 
em pedagogia, da pós-graduação, articulada aos movimentos inquietantes 
da prática educativa, indica o sentido de seus projetos de futuro. Formação 
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acadêmica e prática docente aliam-se a uma busca constante de construção 
do conhecimento que se dá pela pesquisa e pela experimentação. 

Histórias de professoras: tessituras da intriga 

Percorremos um longo caminho. Inicialmente, recontamos a história, 
entrelaçando a voz das professoras e da investigadora; depois, trouxemos ele-
mentos de análise sobre os sentidos da trajetória da vida e da formação, que, 
no último encontro, foram partilhados com cada uma delas. As narrativas 
nos proporcionam um mergulho, uma viagem em diferentes universos sociais, 
históricos e culturais, em uma confluência de pessoas, lugares, acontecimentos, 
sentimentos – experiências que mediatizam o coletivo ao mais pessoal e o pessoal 
às tramas coletivas. 

As vozes das professoras, suas histórias, recontadas na narrativa oral, 
reconstruídas em texto, compõem uma “tessitura de intrigas”, na acepção de 
Ricoeur (1994). Os acontecimentos e experiências não se sucedem de forma ale-
atória, mas se articulam em uma trama de sentidos que se abrem a polifônicas 
possibilidades interpretativas para o próprio narrador, para quem reconstrói, por 
escrito, a história narrada e para quem lê. 

Então, encontramos nas narrativas a tríplice mimese (Ricoeur, 1994), 
pois passam pela ação humana, por sua recriação narrativa e pela reconstru-
ção que se dá na leitura. A compreensão da ação nos coloca frente ao universo 
social, cultural e histórico em que se encontram as intrigas, em um diálogo 
entre Brasil e Portugal, zonas urbanas e rurais, dando visibilidade a diferen-
tes formas de ensinar e aprender, percorrendo, em lampejos, um espectro 
temporal que vai do início do século XX, com as histórias das avós, aos dias 
atuais. Em cada intriga, explicação e compreensão se entrelaçam, pois dialetica-
mente somos levados à análise e à síntese, ao detalhe e à composição de uma am-
pla configuração, à “síntese do heterogêneo” (Ricoeur, 1994), um simbolismo 
presente na ação que precisa ser desvendado, que permite a inteligibilidade 
das dinâmicas particulares. 

A tessitura apresenta uma dimensão cronológica pela referência a acon-
tecimentos que se passam em diferentes fases da vida, na infância, na adoles-
cência/juventude e na vida adulta, mas abre-se de forma não linear quando 
focalizamos os acontecimentos biográficos centrais da trajetória de vida e 
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formação das narradoras, num movimento “configurante dos incidentes da 
história” (Ricoeur, 1994). 

Na intensidade do “encontro de horizontes” (Azzan, 1993, pp. 18, 
22), buscamos o diálogo de configurações e sentidos. É o leitor que deve 
recriar as referências do próprio texto. Logo, cada história é um convite a 
novas histórias, interpretações e aprendizagens. Aprendemos quando ouvi-
mos o outro. As histórias de vida de professoras nos ensinam, elas falam por 
si, como “metáforas vivas”, produzem um “excesso” de significados (Ricouer, 
1996). 
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