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Capítulo 7
Trajetórias em diálogo

No capítulo anterior, tomamos a história de vida das professoras em 
uma análise vertical, ou seja, em um olhar dirigido à trajetória de cada uma, 
como tessitura da intriga, como histórias que podem ser seguidas (Ricouer, 
1994) e que, por si, ensinam, dizem de sentidos do processo formador na 
articulação entre histórias familiares, contextos sócio-históricos, experiências 
do processo de escolarização formal e configurações da prática educativa. No 
presente texto, retomamos as histórias em uma análise horizontal, buscando o 
diálogo entre elas na especificidade das categorias centrais da presente inves-
tigação e de seus desdobramentos em eixos temáticos; assim, cada um desses 
eixos será observado nas diferentes formas como aparece na trajetória das 12 
professoras. 

Nesse movimento, reafirmamos a centralidade do diálogo entre uma 
diversidade de contextos históricos e geográficos que envolvem Brasil e Por-
tugal, bem como de diferentes formas de produção da vida, da docência, da 
formação, dando visibilidade a sentidos comuns e a diferenças singularidades. 
Deparamo-nos com alguns discursos e práticas que se entrelaçam – o eu e o 
outro se encontram, apesar das diferenças regionais e históricas, o pensamen-
to e a práxis educativa rompem fronteiras e configuram-se como imaginário 
coletivo, como “comunidade imaginada” (Nóvoa, 1995a, 2000), permitindo 
perceber preocupações, questionamentos, reflexões e encaminhamentos que 
se unem. Por outro lado, somos também confrontados com a beleza da sin-
gularidade, do indício, do vestígio que se coloca na especificidade do contex-
to, na tessitura de uma trajetória e, desse modo, um mesmo acontecimento 
gera diferentes sentidos e leituras.
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Buscamos, dessa forma, o exercício da mediação entre contextos e sin-
gularidades. Observamos que a construção do conhecimento sobre o mundo, 
a vida e a formação se afirma no encontro e no diálogo com o outro e nas 
possibilidades que esse encontro gera quanto ao ensinar, ao aprender e, espe-
cialmente, no transformar de si mesmo, do outro e do mundo, em partilha. 
A narrativa das histórias das professoras que fazem parte da presente investi-
gação aproxima-as como sujeitos históricos que, no dia a dia, produzem edu-
cação e formação e, ao ler suas histórias e colocá-las em diálogo, encontramos 
faíscas instituintes que potencialmente se fortalecem.

Diálogos

Diferentes configurações da trajetória de vida e formação 

Quando observamos a trajetória de vida e formação de cada professora, 
encontramos movimentos próprios que fazem o trançado de uma “colcha de 
retalhos”, em que cada “retalho”, como fragmento de memória, apresenta 
diferentes cores, intensidades e recortes. As possibilidades de compreensão e 
a leitura de sentidos vêm pela conjugação desses fragmentos, na “tessitura da 
intriga” que vai contando diferentes histórias. No olhar para as 12 narrativas, 
encontramos movimentos comuns desse trançado? Quais seriam eles? Por outro 
lado, o que singulariza as trajetórias das professoras participantes da presente 
investigação? 

A trajetória, como construção humana, pessoal-coletiva, vai sendo 
tecida em um desenrolar de vivências e experiências,1 de “acontecimentos 
da biografia” – como processo cotidianamente tecido entre planejamentos, 
desejos e possibilidades de realização, marcando uma sequência e de “acon-
tecimentos biográficos” que vêm como acidentes, como marcos, o não espe-
rado que muda o rumo, instaurando novas etapas. Segundo Leclerc-Olive 
(apud Fond-Harmant, 1995), os acontecimentos se dão pela “ação do sujei-
to”, por “acidentes” em que é vítima e por “encontros”. O autor também cita 
os “acontecimentos no mundo”, pela influência do contexto sócio-histórico. 
Ainda segundo ele, os “acontecimentos na biografia” assumem importância 
diferenciada, enquanto  os “acontecimentos biográficos” podem indicar uma 

1 Tomamos como referência a concepção benjaminiana, analisada no capítulo 4. 
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reestruturação existencial, a abertura de novos ciclos (Leclerc-Olive apud 
Fond-Harmant, 1995, pp. 14-5). Na análise da trajetória das professoras, ob-
servamos esse movimento em que o desenrolar cotidiano é interrompido por 
incidentes, abrindo sempre novos e inesperados caminhos de formação. 

Na análise de conteúdo, a delimitação das diferentes etapas e fases da 
trajetória de vida de cada uma das 12 professoras não consistiu uma intenção 
metodológica prévia, mas veio como uma construção que saltou da própria 
análise, apresentando-se como um dos caminhos de leitura possíveis. Como 
referência de análise, tomamos os grandes momentos da vida: a infância, a 
adolescência/juventude e a vida adulta, buscando, entretanto, uma delimi-
tação definida, não por faixas etárias previamente dadas, mas pela dinâmica 
de cada uma das trajetórias. Nessa análise, observamos que as rupturas vão 
se dando, nomeadamente, por acontecimentos biográficos que delineiam a 
configuração desses grandes momentos da vida, articulando etapas e fases. 
O sentido de cada uma delas vem com a marca de uma composição muito 
singular de elementos que sintetizam vivências/experiências/sentimentos de 
diferentes dimensões da vida pessoal, acadêmica e profissional, em uma tessi-
tura compósita – em alguns casos, mostrando a predominância de uma dessas 
dimensões; em outros, afirmando justamente o contraponto entre experiên-
cias que se opõem e geram tensão. 

Nas histórias de vida analisadas, encontramos um traço comum na 
passagem da infância para a adolescência: a centralidade da mudança da escola 
primária para o ciclo posterior de escolarização. Vemos, então, por um lado, a 
importância da escola no abrir de uma nova etapa de vida e formação. Por 
outro, essa experiência assume singularidades: na trajetória de Ana, foi um 
momento de grande ruptura e sofrimento, pela mudança de sua aldeia para 
a cidade e pelo afastamento da família, gerando dificuldades no processo de 
aprendizagem; para Teresa, Isabel e Clara, representou uma etapa que carre-
ga o sentimento de libertação das opressões da escola primária, instaurando 
um tempo de maior tranquilidade e prazer. Se as narrativas das professoras 
brasileiras contam diferentes experiências, focalizando, porém, a importância 
da escola, a trajetória de Hélida apresenta-nos uma versão singular: é a expe-
riência de vida com o grupo de colegas da turma do “mau-mau”2, que traz 

2 “[…] eu fiz um grupo de amigos que é um grupo de amigos diferente, eles eram adolescentes 
diferentes dos adolescentes mais moleques, eram intelectuais. Nessa época, eu li Hamlet, eu 
li Macbeth, eu fui a concerto na Sala Cecília Meireles, eu só fazia coisa de intelectual, porque 
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intensos momentos de aprendizagem e marca a passagem de ciclo – nas pala-
vras da professora “uma época transformadora”, em que a praça e o encontro 
informal roubam a cena da escola. 

Na passagem da juventude para a vida adulta, encontramos, para profes-
soras portuguesas e brasileiras, a centralidade de uma nova etapa de vida fami-
liar, o início e o desenrolar da trajetória profissional, movimentos que indicam 
um processo de autonomização pessoal, de afirmação de um novo momento 
de vida, que se desdobra, para cada uma, de diferentes formas. O casamento3 
e o nascimento dos filhos vêm, de igual forma, como elementos fundamentais 
e exigem a articulação, muitas vezes difícil, entre os desafios da docência e as 
demandas da vida pessoal. Observamos em 11 das 12 professoras a realização 
da licenciatura/graduação como um acontecimento da vida adulta; apenas 
Clara tem na licenciatura a formação inicial, para todas as outras – tanto por-
tuguesas como brasileiras – o curso do magistério primário/curso normal foi a 
primeira instância de formação docente. Nesse momento, também se colocam 
cursos de formação contínua e a partilha no ambiente escolar, bem como a troca 
com colegas, como elementos fundamentais de formação.

Olhando em perspectiva, e colocando cada uma das trajetórias lado 
a lado, somos confrontados com a beleza da vida como movimento. Na 
infância, juventude e vida adulta, são muitas as etapas e fases que se desdo-
bram, marcando uma dinâmica própria que articula vivências e experiên-
cias, acontecimentos da biografia e acontecimentos biográficos, indicando 
também a conjugação de uma multiplicidade de dimensões, espaços e tem-
pos formadores. 

Dialogando com as contribuições de Dubar (1996), analisadas no ca-
pítulo 4, observamos, na trajetória das professoras, que, na infância, a família 
e a escola se colocam como espaços-tempos da primeira socialização, de mo-
bilização de aprendizagens e de um processo formador que gera as primeiras 
imagens sobre a vida e a docência. A socialização secundária se dá, segun-
do o referido autor, na adolescência e na vida adulta, quando as relações se 
ampliam em uma multiplicidade de grupos, espaços e instituições, e, nesse 

eles eram intelectuais, esses amigos. Além de jogarem mau-mau, não é? Aí era a parte nada 
intelectual, a gente jogava muito mau-mau. E, assim, era um grupo que gostava de rock, mas 
rock progressivo era “Yes, The People, Pink Floyd”, era o que a gente ouvia fora, um deles era 
compositor de ópera” (Hélida).

3 No momento da pesquisa, a professora Clara era solteira e vivia o início da trajetória profissional. 
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momento, as experiências profissionais assumem grande centralidade. Cada 
um desses momentos da vida traz as marcas de um processo plural que liga 
o sujeito a diferentes contextos, permeados de contradições, tensões, con-
trapontos e dualidades. Assim, encontramos indícios da inteligibilidade do 
processo formador quando conseguimos apreender sentidos que se colocam 
para o sujeito na tessitura desses movimentos, na tensão em que se encontra 
imersa cada uma das experiências, etapas e fases da vida. 

Figura 3: Socialização primária e secundária

Formas de ser e de estar: o processo identitário 

Apesar de não haver nenhum tópico do roteiro das entrevistas biográ-
ficas direcionado para a forma de ser e estar, ao narrar suas histórias de vida, 
ao revisitar e reconstruir as experiências significativas de formação, as profes-
soras foram expressando “imagens” de si, formas de ver o mundo, mudanças 
e construções tecidas ao longo da vida. Foram recorrentes reflexões impreg-
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nadas na própria narrativa e que dizem da forma como se veem na vida como 
pessoas e professoras. 

Retornando ao tema do processo identitário,4 buscamos, na concepção 
dialética, compreender a identidade como processo permanente de constru-
ção, aberto à mudança. A identidade como “imagem de si, para si e para os 
outros” (Pollak, 1992), tendo, assim, uma dimensão pessoal – organização 
relativamente durável relacionada à forma como o sujeito vê a si próprio, 
tendo como referência sua biografia; uma dimensão social que se relaciona 
aos papéis assumidos em diferentes contextos, bem como à forma como esse 
sujeito é visto pelas pessoas com quem interage; e uma dimensão situada em 
contexto, que, em determinada situação, articula as duas anteriores, ou seja, a 
imagem pessoal e a social. 

Por meio de fragmentos e lampejos, traremos as falas das professoras 
nesse movimento de dizer de si, de sua autoimagem: 

Pois é assim, por isso eu vivo com muita intensidade estas coisas, talvez por-

que as viva com amor, com paixão […] Sou uma pessoa muito emotiva, vivo 

intensamente tudo, me apego às coisas, às pessoas, aos momentos com muita 

força, com muita intensidade (Ana). 

[…] É para eu fazer? Eu sou capaz, por que não? Mas isto tudo, também a 

infância das pessoas conta, as vivências das pessoas contam (Teresa). 

Portanto, foi um esforço mesmo que eu tive que fazer e penso que, todo esse 

esforço – que começou a ser feito de pequenina – acho que deve ter ajudado 

e serviu de base para que tudo o que eu faça, mesmo que seja com muito 

esforço, é com muita vontade, muito grande de o fazer, uma vontade muito 

firme, agarro-me às coisas sempre com muita força. Quando penso em fazer 

uma coisa, eu tento levá-la até o fim (Carolina).

[…] Sou muito positiva e ainda bem que sou […] Eu sou positiva, eu tenho 

um feitio de, para frente, pronto, é assim. E vale muito eu ter, eu ser assim 

uma pessoa com energia porque senão […] (Bela). 

4 Tema discutido no item “Formação, aprendizagem experiencial e processos identitários”, do 
capítulo 4.  
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Eu fui sempre uma pessoa que vejo com as mãos, eu sou portuguesa! Eu gosto 

de apalpar, eu gosto de sentir, eu sou uma pessoa que gosto de sentir o outro 

[…] Também não sou pessoa de conflitos […] tento sempre amenizar e dar 

um bocadinho de cor às coisas, para não serem assim tão cinzentas e, às vezes, 

são graves e a pessoa, se lhe puser um bocadinho de cor, tornam-se menos 

graves e pronto e lá fui fazendo a vida assim, aos poucos (Isabel).

Eu gosto de aventuras e vou me arriscar sempre, eu já me conheço nisso, 

não gosto de rotina, sou curiosa, portanto, eu acho que são dois ingre-

dientes para um professor: ser curioso e estar sempre aberto a novidade, 

portanto, gostar e ser curioso e abrir sempre portas […] Eu sou muito 

exigente comigo própria, eu gosto de fazer as coisas benfeitas, muito bem 

estruturadas, planeadas […] (Clara).

Eu sempre me disse muito tradicional, mas não pareço. Eu sei que eu tenho 

esse jeito meio hippie, meio louca. Eu já fui […] metaleira […] Eu sempre 

fui muito selerepe, muito intrometida, muito […] Gostava de participar de 

tudo que era clube, tudo que tinha para se participar eu gostava de participar 

(Hélida).

[…] Sempre fui muito quieta, muito, um pouco boba […] Me considero 

uma pessoa, assim, aberta, assim, de conversar, de falar, se precisar de mim, 

eu gosto de ajudar. Mas poucos são aqueles mais próximos de você abrir seu 

coração, mas eu gosto, assim, eu gosto de fazer amizade, eu gosto também de 

ser útil à pessoa, de ouvir […] (Rute).

Eu sou uma pessoa de boa paz, eu acho que eu tenho um temperamento tran-

quilo […] Olha como eu sou muito ‘caxias’ […] Não sei se eu sou também 

um produto da minha época, da minha família, da minha época, da educação 

que eu tive na escola […] (Eloisa). 

É, eu sou muito solícita. Eu me presto muito, eu mostro (Simone). 

[…] eu sou, sou assim, eu gosto muito de fazer amizade, de cativar as pessoas 

[…] Mas a gente tem que passar por isso tudo se quiser vencer, senão você 
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não vence, não adianta, se não tiver o sacrifício, as pedras no caminho, você 

não consegue chegar a lugar nenhum (Marta). 

Eu sou muito autêntica nas minhas coisas […] Mas eu sempre fui calma, 

tranquila (Rosangela).

O movimento e o fluxo narrativo de cada professora trazem indícios da 
forma de ser e de estar, umas mais abertas, outras mais contidas. Narrativas 
que vão e voltam de forma livre; outras compassadas e marcadas por uma 
reflexão prévia e medida pela professora. Ao falar de sua trajetória, Ana, por 
exemplo, se confronta e analisa criticamente sua autoimagem: o apego, a afe-
tividade, a intensidade tomam sua vida e essas marcas aparecem na narrativa.  
O primeiro encontro trouxe uma profusão narrativa que gerou autorreflexão 
e censura, sentiu que falou muito, expôs a si mesma e se sentiu incomodada; 
todavia, nessa mesma reflexão, afirmou perceber que não há como recontar 
suas experiências de forma isenta e neutra, pois a intensidade de sua forma de 
ser toma por inteiro o próprio movimento narrativo. 

A reconstrução narrativa de si traz a possibilidade de rever, como num 
filme, imagens que ao longo da vida se transformam, entretecidas pelos contextos, 
pelas experiências pessoais-coletivas. Rute, quando fala da adolescência e do 
ginásio, apresenta-nos uma menina quieta e tímida que sofre com as impli-
câncias dos colegas. Entretanto, os desafios de falar em público nas atividades 
da igreja, as apresentações de trabalho na escola normal, foram constituindo 
aprendizagens experienciais significativas que, “a pouco e pouco”, apresen-
tam-nos uma engajada representante de turma, ativa e desenvolta professora 
e estudante de graduação. Na história de Rosangela, encontramos uma me-
nina que veio da roça para vila, inicialmente aceitando e convivendo com o 
preconceito e a discriminação – a mãe a ensinava a abaixar a cabeça, mas seu 
sucesso como aluna, o fato de a mãe conseguir trabalho como merendeira da 
escola, levam à afirmação da autoestima, da força, do sentir-se capaz, cidadã, 
movimentos que foram tecendo uma professora que luta pela igualdade de 
direitos e milita na causa do movimento negro. 

As características e definições pessoais indicam sentidos que se complemen-
tam, mas também se afirmam pelo contraste, em uma composição que singulariza 
cada professora. Ao longo dos quatro encontros, Hélida, em diferentes mo-
mentos, buscou definições de si. Tomando essas definições em seu conjunto, 
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observamos uma contraposição de elementos que, na tensão, compõem uma 
possibilidade de leitura singular: ser tradicional, ritualista e meio hippie, lou-
ca, metaleira, serelepe. Na trajetória de Bela, a contraposição se deu em uma 
intensa luta pela afirmação de si mesma contra a imagem social vigente sobre 
o comportamento das “meninas”. Ela gosta do que é emotivo, é impulsiva: 
“Tenho, muitas vezes, o coração ao pé da boca”; tem grande energia, vivaci-
dade, sempre se expõe sem inibição, uma forma de ser que foi severamente 
cerceada, mas que o tempo todo procurou manter e reafirmar. Foi assim que 
as brincadeiras felizes com os amigos, no contexto da vizinhança, colocaram-
-se como contraponto à rigidez da escola primária; a prática do desporto e 
do basquetebol se contrapôs à repressão do ginásio e do Liceu e sua força e 
energia se contrapõem, no presente, à tristeza gerada pela perda de pessoas 
queridas. Bela não desiste, enfrenta, passa por grande dor e sofrimento, mas 
busca sempre a superação. Em sua narrativa, observamos que, se a docência 
de 1o ciclo não veio, inicialmente, como uma opção pessoal, mas muito dire-
cionada pela família, ao longo da carreira foi percebendo como sua forma de 
ser identifica-se com a docência, onde encontra espaço para manter a vivaci-
dade de sua infância, a energia e o lado brincalhão.

Ao ouvir as histórias, somos apresentados a pessoas e vamos conhecen-
do e compondo imagens sociais a respeito do perfil traçado por cada uma a 
respeito de si. Imagens que se articulam à narrativa das práticas e experiências 
como professoras, ou seja, o olhar para a complexidade da história de vida, na 
amplitude da infância, juventude e vida adulta e na diversidade das dimen-
sões pessoais, acadêmicas e profissionais, abre caminhos para perceber vestígios 
profundos da imbricação indissociável entre o pessoal e o profissional. Carolina 
identifica na infância a experiência do trabalho junto à família como uma 
aprendizagem que se revela em sua forma de ser: o agarrar-se às coisas com 
força, o não desistir. Na narrativa de sua história, retoma e reatualiza, de 
diversas formas, esse movimento. O trabalho com os alunos é intenso, exige 
além do tempo na escola, horas de trabalho em casa, a elaboração de fichas, 
as pesquisas, e tudo isso junto com as demandas da vida como mãe e esposa; 
ela enfrenta com força e entusiasmo, não desiste e ainda continua depois da 
aposentadoria. Da mesma forma, olhando a trajetória de Clara, observamos 
que as características de ser exigente, fazer tudo muito benfeito, a curiosidade 
e a abertura se manifestam na vida e em sua forma de ser e de se relacionar 
com a docência e com os alunos. Nas histórias de Eloisa, Marta e Rosangela, 
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o rigor, a aprendizagem da disciplina, mas também a afetividade na família e 
na escola, as acompanham e se manifestam na docência. 

O convite para contar sua história trouxe para essas professoras a possi-
bilidade de reconstrução da narrativa de si, na tensão entre a reatualização de 
imagens do passado e dos projetos de futuro. A narrativa da história de vida 
indica, assim, o sentido ontológico de construção de si em um movimento 
de formação que, como processo vital de conhecimento, produz sempre novas 
possibilidades de leitura/imagem do sujeito a respeito de si próprio, bem como 
de leituras sociais e situadas nos diversos contextos em que vive e interage. 

Memórias polifônicas da vida

Voltando à proposição paradigmática de Ada Abraham, “O professor 
é uma pessoa” (Nóvoa, 1992a, p. 15), e ao item anterior, notamos que as 
narrativas apresentadas falam de mulheres que são professoras e levam para 
a sala de aula o que, naquele momento situado, estão sendo, em uma síntese 
da leitura que têm de si, do papel de professoras, da forma como são vistas 
pelos outros e das demandas do contexto. Uma tessitura de aprendizagens 
transforma o modo como vêm sendo pessoas e profissionais, produzindo, no 
conjunto, formação e mobilizando sempre novas imagens de si. Na comple-
xidade desse processo, questionamos: qual o papel das experiências pessoais na 
formação das mulheres-professoras que fazem parte desta investigação? Continu-
ando o diálogo, propomos, então, olhar, em cada uma das trajetórias, sentidos 
atribuídos às experiências pessoais, familiares e contextuais, bem como o lugar de 
pessoas significativas que, não sendo professores e fora do contexto escolar, assu-
mem a centralidade de educadores. 

O estudo das histórias de vida e o olhar geral para o “quadro de aná-
lise comparativa – pontos centrais das biografias educativas” –5 permitem 
que percebamos a centralidade de acontecimentos pessoais na formação das 
professoras. Chamamos de dimensão pessoal aquela que se passa na família, 

5 Quadro de análise no qual colocamos, em uma tabela de seis colunas, os pontos centrais das 
biografias educativas das professoras, extraídos do quadro temático-cronológico de cada uma 
delas. Fizemos uma tabela para as professoras portuguesas e outra para as brasileiras, visando fa-
vorecer uma leitura de conjunto. Relemos e marcamos com diferentes cores os acontecimentos 
ligados às dimensões pessoais, acadêmicas e profissionais. 
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na vizinhança e nos contextos sociais mais amplos, em que a aprendizagem 
se apresenta pela natureza intrínseca das relações do ser humano com as pes-
soas, com o mundo e com a natureza, constituindo ambientes informais de 
aprendizagem. Observamos, assim, que as imagens sobre a docência vão sendo 
construídas desde muito cedo, que a formação das professoras participantes da pes-
quisa não se “inicia” com o Curso do Magistério Primário/Curso Normal ou com 
a licenciatura/graduação, mas é um processo que se coloca na vida, antes mesmo 
da entrada formal na escola. Nas relações familiares, sociais e históricas, vamos 
nos constituindo, e esses fios se manifestam em nossa forma de ser como pessoas e, 
posteriormente, professoras. 

É na narrativa da infância que encontramos o maior peso da formação 
pessoal e depois, em escala decrescente, na juventude e na vida adulta. Para as 
professoras participantes, falar da vida como tempo-espaço de formação pes-
soal e profissional significa colocar peso sobre referências fundacionais que se 
afirmam antes mesmo da entrada na escola e se reatualizam e se transformam 
ao longo da vida. São referências que falam de aprendizagens junto aos pais 
ou ao núcleo familiar mais próximo. 

Os pais das professoras portuguesas participantes da pesquisa nasceram 
na primeira metade do século XX e viveram o contexto da aldeia, apresentan-
do uma escolarização formal que vai, no máximo, até a 4a classe, sendo que 
alguns não tiveram acesso à escola. Nessa geração, algumas histórias se refe-
rem a grandes dificuldades financeiras, emigrações para a África, a Alemanha 
e o Brasil – portugueses que foram buscar melhores oportunidades de vida. 
Mas também falam sobre a dificuldade de acesso à escola, especialmente para 
a continuidade dos estudos após o término da 4a classe, e sobre a ênfase dada 
ao trabalho, e não ao estudo, e à imagem social das mulheres, que, mesmo 
nas famílias que tinham condições, não eram incentivadas a estudar. 

Olha os meus pais foram pessoas que sofreram um bocado […] A minha mãe 

foi uma miúda que, enfim, foi sacrificada no trabalho, embora os pais dela pu-

dessem até ter aproveitado e ter posto os filhos a estudar, mas, naquele tempo: 

‘Ah, vão estudar?’, ‘Não, é trabalhar’. E trabalhar em casa e trabalhar no campo 

e etc., e a minha mãe era muito inteligente e viveu um bocado triste com essa 

situação. O meu pai foi uma pessoa que teve muita necessidade, porque o meu 

avô saiu, foi para o Brasil e andou por lá muitos anos perdido e minha avó, coita-

da, que tinha cinco filhos […] era uma família pobre que nunca lhe faltou pão, 
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porque ela era padeira. A mãe do meu pai, mas passou muita necessidade, mui-

ta, e ele teve que ser o enxerto de família, aos oito anos de idade, não é? (Teresa) 

O contexto de vida dos pais das professoras brasileiras apresenta certa 
diversidade, inclusive pelo fato de haver maior variação etária entre elas. Os 
pais de quatro professoras também nasceram na primeira metade do século 
XX e os de outras duas, no início da segunda metade. Os contextos de vida 
variam entre cenários urbanos e rurais. Quanto à escolarização, os pais de 
três professoras têm nível médio e os de outras três, o primário, registrando 
a formação de uma das mães em curso superior. No caso das famílias das 
seis professoras, foram justamente os mais jovens que tiveram acesso a mais 
tempo de formação escolar, fato que se relaciona à progressiva ampliação e 
ao atendimento da demanda por escolarização no Brasil. As histórias dos pais 
também falam de contextos difíceis do ponto de vista econômico e de inter-
dição dos projetos de escolarização das mulheres. 

Minha mãe fez até, na época, o curso ginasial, à noite, mas com 14 anos mi-

nha avó fez com que ela parasse de estudar para aprender um ofício. Também, 

não é? Isso há quantos anos atrás? Sessenta anos atrás. Já a minha mãe pensava 

de outra forma […] (Eloisa). 

Mas são esses pais portugueses e brasileiros, que tiveram grande difi-
culdade de acesso à escola e de continuidade dos estudos, que sempre incen-
tivaram de forma decisiva o processo de escolarização de suas filhas, muitos deles 
interferindo também na escolha da docência como profissão. É preciso, entretan-
to, destacar o papel exercido, especialmente pelas “mães”, na materialização 
concreta do incentivo, no apoio e no direcionamento: 

Depois, eu vim para a cidade, minha mãe veio trabalhar com a expectativa de 

dar-me a mim aquilo que ela nunca tinha conseguido – a escolaridade […] 

Com esforço, com um bocado de esforço, porque tinha que ser um esforço da 

minha parte, a minha mãe ajudava-me, pronto, ajudava-me naquilo que era 

possível, agora, em termos de apoio escolar nunca me pôde ajudar (Carolina). 

A família, por parte de mãe, todos imigrantes portugueses. Papai nascido no 

interior do estado do Rio de Janeiro, filho de português também com uma 
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brasileira. Meu pai era lanterneiro, minha mãe era do lar, é, para colocar um 

pouco mais de dinheiro em casa, ela costurava muito para fora e nem por 

isso deixava de nos dar atenção. Uma memória que eu tenho é a minha mãe 

sentada na máquina de costura, com o livro do lado tomando ponto (Eloisa).

Além do incentivo à escolarização, é também do ambiente familiar que 
vêm os exemplos de vida. Ana se refere aos valores, à afetividade, à aprendiza-
gem da luta e do trabalho e ao reconhecimento do forte investimento em sua 
formação, como marcos fundamentais que levou para a vida e, nesse sentido, 
avalia seu empenho e grande esforço na construção de sua formação e pro-
fissão como resposta à dedicação e às expectativas dos pais. Na trajetória de 
Teresa, encontramos a centralidade da aprendizagem do valor do trabalho. 
Desde muito pequenina, trabalhou sob forte rigor do pai. Quando adulta, 
em momentos difíceis, teve a oportunidade de reconhecer a importância da-
quela aprendizagem. Já Carolina traz da infância a beleza das partilhas com a 
mãe, a avó e os tios: a afetividade, as histórias à beira da lareira, as experiên-
cias de trabalho junto com a avó. O mesmo se passa com Hélida, que se refere 
a uma aprendizagem, na infância, que se dá por contraponto entre a rigidez 
e a seriedade da avó e a afetividade e a leveza do pai, bem como pelo esforço 
e o trabalho da mãe. Na história de Rute, vemos a experiência da fé e da 
generosidade da família que incorpora à sua vida. Com Marta, percebemos 
o valor da disciplina aprendida desde cedo com os avós. Enfim, das relações 
familiares mais próximas da infância, ficam, para as professoras, indícios im-
portantes da forma de ser e de estar, que vai sendo construída de diferentes 
formas ao longo da vida. 

Mas das histórias de infância, além dos pais, sobressaem do núcleo 
familiar pessoas que ocupam um lugar central como educadores: os avós. Se a 
leitura partilhada de Guilherme Augusto Araújo Fernandes, como parte da 
metodologia da primeira entrevista realizada com as professoras, teve como 
objetivo iniciar uma reflexão sobre a memória, para muitas professoras, trou-
xe saudosas lembranças dos avós e das aprendizagens que tiveram com eles.

Eu fazia pão com a minha avó, porque a minha avó era uma pessoa muito 

meiga, deixava-me fazer de tudo, ensinava-me. Foi a minha avó que me ensi-

nou a coser a máquina, ensinou-me a fazer primeiro uns aventais, que eram 

uns saquinhos em pano e tudo isso ela me foi ensinando. Portanto, esta rela-
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ção familiar também foi muito importante, o ir ao moinho buscar a farinha 

para fazer o pão, tudo isso são percursos muito importantes, o ter um animal, 

a minha avó tinha uma burra para transportar as coisas, eu também já sabia 

lidar com a burra. Como se prendia, ir buscá-la e montá-la sozinha, isso são 

vivências que são importantes que nos dão conhecimento muito grande da 

realidade […] (Carolina). 

Na história de vida de Clara, encontramos uma geração de mulheres 
leitoras: sua avó, criada com a ajuda de um padre, torna-se grande leitora, 
assim como sua mãe e ela própria. Apesar das tentativas de interdição da 
escola primária, Clara consegue, já na adolescência, fazer florescer a aprendi-
zagem de leitura do contexto familiar, em que o irmão não gostava da escola, 
mas era ávido leitor de banda desenhada, e sua irmã e sua mãe, leitoras de 
romances e literatura em geral. Em sua história, a força do contexto familiar 
consegue dar a volta às tentativas da escola de tornar a leitura um ato mecâ-
nico e desligado da vida. Na narrativa de Hélida, destacaram-se a história e 
a presença da avó educadora, que a levou para muitas atividades culturais e 
viagens, abrindo suas possibilidades de leitura do mundo, e do avô, o con-
tador de “histórias da Glorinha”, cheias de princípios que gostaria que a neta 
incorporasse à vida. Para Rute, a imagem das avós é lembrança da afetivida-
de, da proteção, dos valores e da solidariedade, e, para Eloisa, a centralidade 
da primeira educadora: 

A minha avó que foi, talvez, a minha primeira educadora […] Gostava muito 

de contar histórias, e eu gostava de ouvi-las […] Vovó contava muito a tra-

dição oral portuguesa. Me parece, pelo menos com a experiência que eu tive 

com a minha família, são sempre aquelas histórias de fundo moral. Aprendi 

muitas lições de vida com a minha avó (Eloisa). 

Mas as relações de aprendizagem/formação escapam do núcleo familiar e 
se tornam sempre mais complexas, incorporando aos cenários da infância a cen-
tralidade de pessoas, lugares e acontecimentos históricos. E entram nas histórias os 
amigos de Teresa que conheciam todos os mistérios das matas da África e, com 
ela, partilhavam momentos de brincadeira e aprendizagem em contato com a 
natureza; os amigos de Bela, com quem brincava na rua, nas noites quentes do 
Alentejo; e o ferreiro atentamente admirado por Isabel, em seu trabalho. 
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Na história das professoras brasileiras, entram os vizinhos de Simone 
– filhos dos caseiros que moravam perto de sua casa e a remetem aos poucos 
momentos felizes da infância –, mas também a presença e a solidariedade de 
D. Glorinha, que entrou na vida de Rosangela e de sua família como vizinha 
e tornou-se uma “segunda mãe”, uma pessoa que contribuiu de forma signi-
ficativa para sua formação humana e pessoal. Quando crianças, as professoras 
aprenderam também com outras crianças, com pessoas idosas da comunida-
de e com vizinhos.

Os lugares também ensinam; das histórias, pulsam as aprendizagens com 
os lugares. Teresa traz a beleza da vida na África, o estudo das plantas, o co-
nhecimento dos animais; Carolina fala com intensidade das experiências no 
“monte de sua avó”, da exploração dos formigueiros, do contato com a nature-
za; Hélida afirma que falar de sua cidade é também falar de si, indicando a im-
bricação de sua história pessoal com a vida da cidade; na trajetória de Simone, 
vemos que as experiências de solidão na infância envolvem também a forma 
como descreve a cidade em que morava – um lugar frio, afastado de todos. 

Para algumas professoras, as mudanças das aldeias para as cidades ou 
para diferentes lugares, motivadas especialmente pela necessidade de dar conti-
nuidade aos estudos, constituíram acontecimentos biográficos, rupturas que re-
presentaram dor, tristeza e dificuldade – como foi para Ana, Teresa e Marta –, 
e, para outras, vieram com o sentido de um caminho natural de crescimento e 
autonomização. Os momentos históricos também deixaram marcas importan-
tes na formação pessoal das participantes da investigação. Cinco professoras 
portuguesas nasceram na década de 1950, portanto, suas narrativas de infân-
cia dialogam com o contexto da ditadura. Carolina fala da intensidade do 
trabalho dos tios e da lembrança de ficar na fila com sua avó, aguardando o 
ordenado, que era dado em alimentos. 

Na juventude, também encontramos um peso significativo das experiên-
cias pessoais no processo de formação das professoras. A continuidade dos estudos, 
após a escola primária, gerou para as mais velhas, tanto em Portugal como no 
Brasil, deslocamentos afetivos e geográficos; já as mais novas, como Clara, Hé-
lida, Rute e Simone, não sofreram rupturas e deram continuidade ao processo 
escolar sem necessidade de mudança de suas cidades. Todavia, em ambas as 
situações, o início de uma nova trajetória escolar possibilitou novos contatos, ami-
zades, a ampliação do círculo de mediações formadoras. Depois de turbulências/
adaptações, falam de um tempo feliz de troca, partilha e autonomização pessoal. 
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Teresa destaca um momento importante de aprendizagem com um 
grupo de amigos que se reunia nas horas vagas para estudar diferentes textos, 
ler material de diversos partidos políticos, e atribui a esse espaço-tempo um 
papel significativo em sua formação política. Encontramos na trajetória de 
Hélida um movimento semelhante – junto com a turma do “mau-mau”, 
ampliou sua visão de mundo, suas possibilidades de leitura crítica e cultural 
da realidade. Já na trajetória de Rute, a convivência com os amigos e grupos 
da igreja foi fundamental na aprendizagem do falar e na permanente recons-
trução de sua forma de ver o mundo. 

Do contexto mais amplo, as professoras portuguesas guardam a signi-
ficativa memória do 25 de Abril de 1974: 

Bem, eu já comecei a trabalhar depois do 25 de Abril […], comecei a tra-

balhar em 1977. Era ainda logo no início, sim, em que ainda trabalhadores 

que estavam no monte a guarda tinha que intervir, porque os trabalhadores 

tomaram conta do monte, bom, foi numa altura conturbada, eu nunca tive 

problemas, felizmente […] Aquilo eram os ânimos, assim, ainda muito 

exaltados (Bela). 

Quando li este livro do José Saramago, vinham todas as vivências e infor-

mações que tinham sido registadas antes do 25 de Abril e, quando dava por 

mim, muitas vezes, estava a chorar. Porque eu vi aquilo tudo que ele estava 

a escrever eu estava a vê-las, […] Eu lembro das pessoas em uma bicha6 

para receber, o meu tio mais novo não recebia ordenado. O que recebia era 

farinha, toucinho, linguiça, azeite era o que lhe davam no fim do mês, não 

o pagavam, os donos das terras não pagavam ordenados (Carolina).

[…] Então, quando se deu o 25 de Abril, entrou um grupo de jovens pe-

las salas a dentro e os professores não reagiram, coisa que a nós estranha 

muito, porque aquilo era muito, o professor era o detentor da sabedoria, 

era o professor que decidia, que mandava, que nós éramos meros ouvintes 

e obedecíamos. E, então, entraram pela sala a dentro e vamos lá para fora 

festejar, porque se deu uma revolução, que para mim aquilo era tudo estra-

nho, para mim e para os meus colegas, para a maioria dos colegas. Então 

6 Fila, em português do Brasil. 
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viemos todos para a rua fazer uma manifestação não sei para quê, nem 

por quê, nem por que não. Só quando cheguei a casa, mas sei que houve 

qualquer coisa muito importante e que mexeu e mexia com todo o sistema, 

com os […], e mexeu com a escola e com os professores, sim senhor, portas 

abertas e tudo bem (Isabel). 

A força de um acontecimento histórico afirma-se, na trajetória das 
professoras, como acontecimento biográfico. Como Isabel explicita em sua 
fala, quando crianças e adolescentes, viviam o contexto da repressão que 
perpassava os ambientes da família e da escola, mas só tomaram consci-
ência disso quando veio a revolução, e uma forte ruptura instaurou uma 
nova etapa na história de Portugal, ruptura manifesta na escola, na postura 
dos professores, na sociedade em geral, consistindo também num momento 
importante de aprendizagem do sentido da liberdade por essas professoras. 
Em sua narrativa, Carolina afirma que, ao tratar desse assunto com seus 
alunos, toma como referência as memórias que guarda desse tempo, e suas 
vivências de menina e adolescente se transformam em história viva contada 
e recriada.

As professoras brasileiras também viveram um momento histórico 
significativo: a ditadura militar no Brasil; quatro nasceram antes de 1964, e 
duas, depois, mas todas viveram o ambiente da ditadura e, nos anos 1980, a 
abertura política. Identificamos, em algumas falas, referências da repercus-
são do clima democrático, especialmente nas experiências escolares. Hélida 
afirma: 

[…] eu terminei em 1984, estava terminando, então ainda não se tinha gran-

de projeto educativo, mas, ao mesmo tempo, tinha uma vontade de mudar, 

então, assim, eu não aprendi nenhum método de alfabetização, eles não me 

ensinaram nenhum, nenhum. Nenhum professor de didática me ensinou 

isso […] 

Na continuidade de seu relato, a professora afirma o sentido sociopo-
lítico de sua formação no nível médio, inclusive contrastando com a prática 
das escolas normais da época, ainda muito ligadas à perspectiva técnica. O 
mesmo sentido encontramos no relato de Teresa, professora portuguesa que 
viveu, no Curso do Magistério Primário, o momento do 25 de Abril e se 
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lembra também da mudança de postura dos professores, que se tornaram 
mais abertos, davam maior liberdade aos alunos e de uma formação mais 
voltada para a conscientização. Já a professora Eloisa viveu a repercussão da 
democratização em seu curso superior: 

Tive uma grande decepção no curso superior […] no período que eu estu-

dei era voltado para o marxismo e as correntes econômicas […] E início de 

abertura, eu fiz história, tinha acabado aquele período forte de ditadura, a 

ditadura já estava mais branda, começou aquele movimento das ‘diretas já’, 

estava assim um período meio de transição. Eu tive uma colega que se formou 

pela mesma universidade que eu que ela teve aulas com militares com metra-

lhadoras na sala de aula, ouvindo as aulas […] (Eloisa). 

Em fragmentos das narrativas, encontramos a complexidade de me-
diações entre o contexto sociopolítico, a dinâmica dos cursos de formação de 
professores e a experiência pessoal vivida pelas professoras brasileiras. 

A escolha da docência coloca-se como movimento importante, constru-
ído de diferentes formas ao longo da vida, mas que se consolida na juven-
tude, no momento em que a continuidade dos estudos exige uma escolha 
formal. Para Ana, Teresa e Carolina, desde a infância, a identificação com 
a escola e com os professores encaminha imagens e desejos em relação à 
docência; já para Bela, Isabel e Clara, o caminho para a docência foi uma 
construção feita “às avessas”, pois as experiências da escola primária foram 
duras, e elas, com diferentes estratégias, tentaram a todo custo “fugir” desse 
caminho, mas uma conjugação de fatores foi definidora na escolha profissio-
nal. Na história de quatro professoras brasileiras, encontramos a peculiarida-
de e a força de serem filhas, netas, sobrinhas de professoras como elemento 
que, desde muito cedo, levou a uma aproximação da docência. Para Eloisa 
e Rosangela, a força da imagem social sobre a docência influenciou o desejo 
das famílias e delas próprias. 

Na vida adulta, vão assumindo, em diferentes momentos, outros papéis 
sociais, como esposas e mães. Uma das principais aprendizagens da formação 
pessoal citadas pelas professoras coloca-se na articulação entre as demandas 
familiares e as intensas atividades docentes que sempre ultrapassam o tempo de 
trabalho na escola. Com os filhos, há sempre novos desafios e aprendizagens. 
Teresa afirma que aprende muito com os filhos de 7 e de 4 anos sobre novas 
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formas de ser e de estar das crianças hoje. Para Hélida, o nascimento dos fi-
lhos gêmeos foi um acontecimento biográfico central que gerou uma nova e 
importante etapa de vida e formação. 

Para concluir a análise das ênfases e configurações da formação 
pessoal, destacamos a fonte dessas experiências formadoras: as pessoas. As 
professoras trouxeram a beleza e a simplicidade da aprendizagem huma-
na, a necessidade do outro; foram “muitos outros” presentes nas narra-
tivas, pessoas que, em diferentes situações e contextos, assumiram um 
papel fundamental no fortalecimento, na continuidade ou na ruptura e 
na mudança de caminhos. Quando olhamos a coluna do eixo temático-
-cronológico referente às pessoas-chave, encontramos mais do que pes-
soas, educadores/as que ensinaram e aprenderam, que foram agentes de 
transformação, e nessa lista entram os pais, os avós, os irmãos, os tios, 
mas também os vizinhos, os amigos, aqueles que, não tendo laços de 
sangue, tornam-se irmãos, dividem e partilham os momentos difíceis. 
Encontramos também colegas e amigos de trabalho, alunos/as educado-
res, pessoas que desafiaram o desenrolar da vida das professoras e, muitas 
vezes, foram os responsáveis pelo desejo do novo. Em uma complexa tes-
situra, conjugando diferentes tempos e espaços, a formação pessoal das 
professoras traz, assim, o sentido de experiências vividas em partilha com 
pessoas, lugares e contextos.  

Figura 4: Acontecimentos biográficos comuns na formação pessoal – infância
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Figura 5: Acontecimentos biográficos comuns na formação pessoal – juven-
tude e vida adulta

Memórias da trajetória escolar 

Na complexidade de dimensões que tecem a formação docente ao lon-
go da trajetória de vida, a escola, como instituição social historicamente vol-
tada para transmissão/recriação do patrimônio cultural, exerce especial cen-
tralidade. A educação formal vem representada, na história das professoras, 
por uma diversidade de instituições – a escola primária, os ciclos subsequentes 
de formação, a Escola do Magistério Primário/Escola Normal, a licenciatura/
graduação, os cursos de formação continuada – que se afirmam como espaços-
-tempos significativos de formação humana, acadêmica e profissional dos/as 
professores/as. 

Quanto à especificidade da formação de professores/as, no que se refere 
à dimensão acadêmica, encontramos, na literatura, referência a três grandes 
etapas: a pré-formação, que compreende a escolarização formal e experiências 
anteriores à formação profissional, especificamente voltada para a docência; 
a formação inicial, destinada à preparação profissional que habilita e assegura 
o exercício da docência; e a formação contínua, por meio de iniciativas for-
mais que visam à continuidade dos processos de estudo e de aperfeiçoamento 
profissional. Em nosso estudo, tomamos como referência um conceito amplo 
que aponta o entrelaçamento indissociável entre esses diferentes momentos, 
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espaços e tempos formativos. Logo, olhamos a trajetória das professoras par-
ticipantes no sentido de perceber como essas diferentes etapas geram experi-
ências formadoras que se apresentam e se inter-relacionam em diálogo.

 Como afirmam alguns autores (Dominicé et al., 2000a, p. 232; Josso, 
1988, p. 37), a palavra formação é utilizada em diferentes sentidos, referin-
do-se aos processos formais, institucionais (heteroformação) e ao movimento 
interno de transformação do sujeito (autoformação). Nesse sentido, é impor-
tante reafirmar que focalizamos a formação como experiência humana, que, 
por sua natureza, envolve a memória e a narração – a experiência mobiliza e 
transforma o sujeito e é ressignificada pela memória e pelo processo narrati-
vo. Compreendemos, entretanto, que o sentido e a intensidade das experiên-
cias se dão na mediação com os contextos mais amplos, indicando interfaces 
entre o sujeito e as pessoas, os ambientes sociais, históricos e geográficos e os 
processos formais de profissionalização dos professores. 

Memórias da escola primária e continuidade dos estudos

Observamos, na história das 12 professoras, que a formação docente 
começa muito antes da escolha da profissão ou do ingresso nos cursos de 
formação inicial; experiências vividas no espaço-tempo da escola, em situação 
de alunas, ao longo da infância e da juventude, vão, “a pouco e pouco”, com-
pondo imagens e reflexões sobre o fazer educativo, sobre a docência. Saberes 
sobre o processo de ensino-aprendizagem construídos ao longo da experiên-
cia escolar tornam-se marcos significativos e referências de diálogo com as 
demais experiências que se desdobram ao longo da trajetória de formação.

 
Quadro 3: Data de nascimento e do início aproximado na escola primária

Professoras Data de nascimento
Início aproximado de 
realização da escola 
primária

Professoras portuguesas

Ana 1956 1963

Teresa 1959 1966

Carolina 1956 1963

Bela 1957 1964
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Isabel 1954 1961

Clara 1979 1986

Professoras brasileiras

Hélida 1966 1973

Rute 1980 1987

Eloisa 1954 1961

Simone 1977 1984

Marta 1943 1950

Rosangela 1957 1963

A experiência da escola primária, bem como da passagem para o Liceu, 
foi vivida, por cinco professoras portuguesas, durante a década de 1960, e 
por uma das professoras no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, res-
pectivamente. A indicação temporal nos ajuda a situar o ambiente histórico 
quanto à organização do sistema educativo e do ponto de vista filosófico, a 
levantar indícios sobre tendências e concepções que permeavam o campo 
educacional no momento em que as professoras participantes da pesquisa 
estudaram. 

A ditadura implantada em 1926 em Portugal representou um retro-
cesso para o atendimento da demanda de escolarização e para a formação 
de professores. As décadas de 1950 e 1960 trouxeram, todavia, uma im-
portante política expansionista, já que Portugal começou a sofrer pressões 
internacionais e procurou romper com seu isolamento em relação aos demais 
países da Europa. Houve, assim, uma revalorização da formação acadêmica 
dos professores e uma ampliação das escolas primárias e dos Liceus Normais. 
É nesse momento de expansão que cinco professoras portuguesas participan-
tes da pesquisa ingressam na escola primária e depois dão continuidade aos 
estudos no Liceu. A professora Clara ingressa em outro momento, também 
significativo: o contexto da implantação da reforma do sistema educativo de 
1986, que ampliou a escolarização obrigatória para nove anos, reorganizando 
o sistema educativo, agora distribuído em três ciclos: o primeiro com quatro 
anos, referente à antiga escola primária; o segundo com dois; e o terceiro com 
três. Do ponto de vista das concepções educativas, encontramos ao longo 
desse período uma forte presença conservadora, mas também já começam a 
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se fazer sentir os impactos do movimento da escola moderna e de novas pers-
pectivas educativas, que se afirmam especialmente com a reforma de 1986, e 
seu impacto sobre o currículo, com a proposta de novas áreas de estudo, no-
vas formas de organização da dinâmica pedagógica das escolas e dos processos 
de ensino-aprendizagem.

Como nos referimos anteriormente, há maior diversidade etária entre 
as professoras brasileiras; nesse sentido, o ingresso na escola se deu ao longo 
das décadas de 1950, 1960, 1970 e 1980. Ao longo desse período, foram 
profundas as modificações do sistema educacional brasileiro, especialmente 
quanto à crescente e progressiva expansão da oferta de escolarização, que se 
torna perceptível a partir dos anos 1950, e quanto ao contexto da ditadura 
militar, que traz, em seu bojo, a reforma do sistema educacional, ampliando a 
escolarização obrigatória para oito anos, no então chamado 1o grau, acrescida 
de mais três anos de formação em nível médio, no 2o grau. Quanto às con-
cepções educativas, temos, no espaço dessas décadas, mudanças paradigmáti-
cas importantes, passando pela forte presença conservadora e pelos impactos 
do tecnicismo reducionista, com as reformas implementadas na década de 
1970. Mas nos anos 1980 a força das abordagens crítico-emancipatórias, a 
partir especialmente das contribuições de Paulo Freire, toma a escola como 
espaço de luta política e de transformação social. 

Quais as mediações entre esses amplos contextos sócio-históricos e educati-
vos e as experiências vividas pelas professoras que fazem parte desta investigação, 
quando foram alunas da escola primária e nos ciclos seguintes de escolarização? 
Observando não só a história das professoras portuguesas participantes da 
pesquisa, mas também os lampejos da história de suas famílias, percebemos 
que elas representam uma geração que, de fato, teve mais oportunidade de 
escolarização. Como vimos, os pais estudaram, no máximo, até a 4a classe 
e, mesmo que ainda por meio de grande esforço das famílias, as professoras 
simbolizam uma geração que consegue, com mais facilidade, concluir estu-
dos em nível médio. Mas é importante frisar que representavam ainda um 
quantitativo pequeno de estudantes que davam continuidade aos estudos, 
especialmente quando nos referimos à população que morava nas aldeias. 
Essas comunidades só tinham escola até a 4a classe, o que exigia das famílias 
o esforço de enviar os filhos às cidades próximas e os sustentarem, ou, como 
aconteceu em alguns casos, o esforço de toda a família mudar-se para que os 
filhos pudessem dar continuidade aos estudos. 
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Do ponto de vista da prática pedagógica, a narrativa das professoras é 
rica, ao mesmo tempo que identificamos na filosofia e na prática conserva-
dora um pano de fundo predominante – encontramos, na experiência pes-
soal de cada professora, diferentes coloridos e imagens sobre as experiências 
vividas na escola primária, assim como faíscas de possibilidades instituintes. 

Na narrativa de Bela, Isabel e Clara, encontramos as cores mais fortes 
e cinzentas: a escola como uma “seca”,7 marcada por rígidas práticas discipli-
nares e pedagógicas – a necessidade de pedir licença para pegar um lápis que 
cai no chão; a presença da palmatória e dos gritos da professora; a segregação 
dos alunos e o tratamento diferenciado dos que sabem e dos que não sabem; a 
escola como lugar de obrigação e castigo; um ensino conservador, autoritário 
e distante dos alunos, produzindo a interdição do desejo de estudar. São essas 
palavras e expressões fortes que definem, para as três professoras, a imagem 
da escola que viveram quando alunas. É interessante destacar que Clara passa 
por sua experiência escolar já no final dos anos 1980, mas o relato de sua 
experiência como aluna a aproxima de Bela e de Isabel, que foram alunas da 
escola primária no início dos anos 1960; ela mesma afirma que sua professora 
era nova, estava no início da carreira, “mas era uma professora antiga, a antiga 
portuguesa, ao fim e ao cabo, porque ela era nova, mas uma professora com-
pletamente ultrapassada, completamente antiquada, régua, tudo um rigor”. 

Por indícios, encontramos no relato de Ana e Carolina a presença da 
mesma perspectiva conservadora. A forma como narram traz, entretanto, co-
res mais amenas, que parecem vir filtradas pelo relacionamento pessoal esta-
belecido com a professora, produzindo, para elas, uma experiência diferen-
ciada: apesar do rigor, certa afetividade as liga às professoras, indicando novos 
sentidos para a experiência escolar e produzindo filtros e censura dos relatos 
que envolvem suas antigas mestras. Assim, percebemos que Ana não busca 
em sua memória as práticas que, tradicionalmente, descrevem a educação 
conservadora, mas, em outra direção, vai ao encontro de lampejos de práticas 
que até hoje a inspiram, como a cooperação, a entreajuda e o intercâmbio 
com alunos de outras escolas. 

Outro aspecto significativo é que Bela e Carolina foram amigas de clas-
se, estudaram com a mesma professora, contudo, as experiências vividas por 
cada uma delas trazem sentidos opostos para a experiência escolar: a “seca” 

7 Expressão portuguesa que indica algo cansativo e desinteressante. 
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se contrapõe à aceitação e ao envolvimento. Por um lado, podemos levantar 
a hipótese de que a afeição entre Carolina e a professora fez sua experiência 
e seu olhar sobre o passado serem diferenciados da perspectiva de Bela. Por 
outro, a mencionada oposição se justifica pela presença de diferentes formas 
de ser e estar – Bela define a si própria por sua energia e vivacidade, enquanto 
Carolina se apresenta como uma pessoa tranquila que faz tudo com muita 
calma; Bela se sentiu reprimida pela escola, Carolina cumpre as regras sem se 
sentir cerceada por isso. 

Vamos, assim, na análise dialogada entre as professoras, reafirmando 
que tanto a prática educativa como a experiência pessoal são sempre situadas, 
falam de contextos, mas falam especialmente de como as pessoas interagem 
e estabelecem mediações com esses contextos. É assim que, na África, Teresa 
vive uma experiência escolar especial: os alunos se colocam como sujeitos – 
sob a orientação da professora, pesquisam e apresentam temas do conteúdo 
para os colegas, aprendem em contato direto com a natureza, aproveitando 
os recursos que têm disponíveis, como a areia da praia, para as atividades de 
ortografia; estabelecem uma relação próxima entre a professora e a turma. 
Alguns professores eram missionários que vinham de outros países; outros 
eram africanos e pareciam carregar em sua prática a influência de uma matriz 
filosófica e pedagógica diferenciada do conservadorismo predominante. 

As três professoras brasileiras que foram alunas da escola primária nos 
anos 1950 e 1960, Marta, Eloisa e Rosangela, apresentam uma experiência 
escolar que as aproxima das professoras portuguesas: uma forma “antiquíssi-
ma”, que envolvia: a) para Marta – decorar tabuada, saber ler soletrando, ri-
gidez na disciplina, o uso da régua, o castigo para quem não soubesse ou não 
fizesse as tarefas de casa, o trabalho com uma amplitude de conteúdos como 
ler, escrever, fazer contas, tabuada, história, geografia, trabalhos manuais; b) 
para Eloisa – uma escola altamente repressora, “uma instrução formal boa, 
preocupação com a escrita, muito ditado, muita coisa para estudar, decorar, 
um excesso de informações e uma repressão muito grande, ‘magister dix’, 
todo mundo caladinho, se virasse para o lado, castigo”; e c) para Rosangela 
– “uma professora ótima, muito brava, botava de castigo se não soubesse a ta-
buada, botava em pé”. Na experiência das professoras, entretanto, o rigor da 
escola primária não gerou uma reação negativa ou de estranhamento, como 
vimos com as professoras portuguesas, mas admiração e agradecimento pelo 
aprendizado da disciplina. 
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Hélida e Rute viveram a experiência como alunas dos primeiros anos 
do ensino fundamental nas décadas de 1970 e 1980, respectivamente, e as 
duas apresentam um relato da escola como lugar de alegria, aprendizagens e 
amizades. O método de alfabetização foi o da “abelhinha”, e as duas guardam 
lembranças positivas desse tempo. Já Simone, que estudou também nos anos 
1980, mas em um colégio religioso, muito tradicional, lembra-se de cópias e 
de práticas conservadoras; esse foi um período cinzento por questões familia-
res e porque teve muita dificuldade de adaptação à escola. 

Olhar a história de vida das professoras na perspectiva de um diálogo 
nos confronta, desafia e ensina. Se em uma análise histórica e filosófica en-
contramos referências balizadoras das concepções e práticas educativas que 
caracterizam diferentes contextos, observamos que as experiências concretas 
de alunos/as e professores/as extravasam essas balizas e instituem uma confi-
guração própria e peculiar. É assim que observamos uma professora, no final 
dos anos 1980, desenvolvendo uma ação educativa que caracteriza o con-
servadorismo de décadas anteriores e professores/as que na África, nos anos 
1960, realizam, de forma instituinte, um processo educativo voltado para a 
aprendizagem em partilha. São as pessoas que, na mediação entre suas histó-
rias e contextos, vão tecendo diferentes formas de viver a docência e o pro-
cesso de ensino-aprendizagem. Observamos também que a repercussão das 
experiências na vida de cada sujeito depende de sua subjetividade; um mesmo 
episódio e o mesmo ambiente de sala de aula podem gerar, como no caso de 
Bela e Carolina, o sentimento de cerceamento ou a conformidade voluntária. 

Mas que imagens da prática educativa e da docência ficaram da expe-
riência escolar de alunas para as professoras participantes da pesquisa? Em que 
medida essas imagens se relacionam com a forma como se veem hoje professoras? 
Tomando a experiência das professoras portuguesas Bela, Isabel e Clara em 
diálogo com as professoras brasileiras Marta, Eloisa e Rosangela, observamos 
movimentos que as unem e que as singularizam. Todas relataram experiên-
cias de práticas conservadoras, entretanto, enquanto estas geraram, para as 
primeiras, reação e contraposição crítica, para as demais, proporcionaram 
aceitação e admiração. As professoras portuguesas narram a experiência como 
alunas na escola primária com cores cinzentas, que expressam o sofrimento 
e o bloqueio frente ao processo de aprendizagem; nenhuma das três deseja, 
inicialmente, ser professora, pelo contrário, Bela e Isabel lutam, tentam fugir. 
Quando, por meio de diferentes caminhos, decidem ceder, fazer o curso do 
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magistério e seguir a profissão docente, tomam a experiência de alunas, a 
imagem da docência construída na infância, como referência a contrapelo, 
ou seja, desejam e procuram com toda intensidade construir uma prática 
diferente da que vivenciaram quando eram alunas. A imagem da professora 
primária coloca-se como referência inversa à forma de ser e de estar que pro-
curam construir para si na docência: 

E, depois, tive essa professora, que era extrema, eu acho que ela exagerava, ela 

era de uma exigência, de uma […] era mesmo assim, pronto. Isto antes, no 

regime fascista, isto era mesmo assim, um rigor enorme, uma disciplina […] 

E, então, eu tive sempre presente que, para os meus alunos, eu quis sempre 

que eles não achassem a escola enfadonha, aborrecida, que gostassem de estar 

e esforço-me nesse sentido, sempre tenho tido isto muito presente (Bela).8 

Quando eu me decidi ser professora, eu agarrei-me a uma ideia que ainda 

hoje me orienta neste papel de orientadora educativa, eu nunca poderia ser 

igual ou semelhante à minha professora (Isabel). 

[...] Agora o 1o ciclo, para mim, pensava, lembrava-me da minha professora e 

pensava: só espero não me tornar como ela foi (Clara). 

Vemos, na fala de Bela, uma associação entre as práticas conservadoras 
e o regime fascista e, como observamos em item anterior deste capítulo, a 
instauração da democracia coloca o “25 de Abril” como símbolo de outro 
momento da sociedade portuguesa, a busca de afirmação da liberdade invade 
também a escola e, no imaginário das professoras, compõe sinais de outras 
práticas educativas que desejam construir. Já para as professoras brasileiras 
Marta, Eloisa e Rosangela, o rigor disciplinar e a metodologia da escola con-
servadora constituem referências positivas que reatualizam e trazem como 
referência de suas concepções e ações educativas: 

[…] mas quando eu cheguei aqui […] Era uma turma que estava rejeitada 

por todo professor, era uma turma brava, mas eles eram impossíveis. Mas eu, 

como tinha o gênio da minha avó, porque a minha avó, aluno com ela não 

8 Continuamos a citação desse trecho da fala da professora em sua biografia educativa. 
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piscava o olho, porque ela chegava junto, mas em dois meses eu pus a turma 

aonde eu queria, não parecia nem que tinha aluno na sala de aula (Marta). 

Em um momento de dificuldade, com uma turma muito complicada, 
Marta busca referências na prática de sua avó professora. Já Rosangela foi 
aluna de Marta e, em diversos momentos de sua narrativa, reafirma que busca 
nas imagens docentes, construídas na infância, a referência de sua forma de 
ensinar: 

Lembro como a D. Marta nos ensinava, […] Eu trabalho igual eu recebi, eu 

trabalho igualzinho a D. Marta passou pra mim, D. Rute, minhas professoras 

de primário […] Mas eu procuro buscar, eu me aperfeiçoo, eu estudo. Eu fiz 

é o adicional, mas eu procuro retratar tudo da minha infância, do jeito que eu 

aprendi, foi fácil demais. Então, eu acho que vai ser fácil para os meus alunos 

e tenho me dado muito bem, graças a Deus […] muitas coisas eu busco lá da 

minha infância.

Para explicitar sua forma de ensinar, Rosangela fala da busca de cons-
tante formação, do curso adicional, mas coloca como referência central as 
imagens construídas na infância, na prática de suas primeiras professoras. Da 
mesma forma, Eloisa narra as práticas disciplinadoras do ensino fundado na 
memorização, mas afirma não reclamar, pois guarda desse momento a im-
portante aprendizagem da disciplina. 

A presença de práticas educativas instituintes aparece também nas nar-
rativas como referências fundamentais. Mesmo no contexto de um ensino 
tradicional, Ana faz o relato do trabalho a pares e da entreajuda como práticas 
que incorporou à sua ação docente; Teresa cita positivamente as imagens da 
escola primária na África, procura construir uma prática muito ligada aos 
alunos, aos seus interesses. No contexto brasileiro, Hélida e Rute lembram 
-se com saudade dos tempos do ensino fundamental, viveram experiências 
felizes e se mobilizam, ao longo da trajetória de formação e de prática do-
cente, no sentido de construir alternativas de aprendizagem para seus alunos. 
Já Simone viveu tempos sombrios na escola, mas, como professora, busca 
reinventar as práticas, fazendo do processo de ensino-aprendizagem um novo 
desafio para si mesma e para seus alunos. 
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Considerando a formação como trama e tessitura pessoal, ao olhar as 
histórias das professoras como alunas da escola primária, em diálogo com 
suas concepções e práticas educativas, encontramos sentido na singularida-
de dos percursos. Para umas, a experiência conservadora da prática educativa 
vem como “imagem inversa”. Elas procuram com toda intensidade “fugir” da 
imagem docente representada por suas professoras; para outras, essa experiência 
afirma-se como referência inspiradora. Práticas consideradas instituintes são nar-
radas, embora sempre em diálogo com o que as professoras até hoje guardam 
como experiências formadoras que mantêm como referência de suas concepções e 
ações educativas. Entretanto, essas singularidades, em seu conjunto, afirmam 
na trajetória das professoras a experiência da escola primária como espaço-
-tempo fundamental no processo de formação docente. 

A continuidade dos estudos no Liceu e nos ciclos subsequentes representou 
um marco na trajetória não só escolar, mas de vida. Esse acontecimento da 
caminhada escolar contribui significativamente para o despontar da adoles-
cência, trazendo uma pluralidade de dilemas. As professoras portuguesas e 
brasileiras que ingressaram na escola primária nos anos 1960 viveram a ex-
periência dos quatro anos de estudo e a necessidade de preparação especial 
para a realização de exames, visando à admissão ao Liceu, em Portugal, e ao 
ginásio, no Brasil, ou seja, entre o término do primário e a continuidade dos 
estudos, havia uma interrupção, um estrangulamento no sistema educativo, 
e muitos ficavam apenas no primário. Em suas histórias, a passagem para o 
novo ciclo de estudos constituiu um movimento importante na instauração 
de uma nova etapa de vida e formação, inclusive pela necessidade de desloca-
mento geográfico em muitos casos. 

Ana, Teresa, Carolina, Bela, Isabel, Eloisa, Marta e Rosângela passa-
ram por um processo de preparação, realizaram provas e, com a aprovação, 
deram continuidade aos estudos – processo que se deu com muito esforço e 
investimento de seus pais. Esse acontecimento foi relatado por elas como sig-
nificativo, que gerou expectativas e abriu novas possibilidades para o futuro. 
Já Clara, Hélida, Rute e Simone não fizeram exames. Os sistemas educativos 
já tinham passado por reformas, e a escolarização obrigatória havia sido am-
pliada; entretanto, a diferença na forma de organização da prática educativa 
com muitos professores e disciplinas também gerou, para as professoras mais 
novas, o sentido de ruptura e o instaurar de um novo ciclo. 
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Para três das professoras portuguesas, a mudança representou a liber-
tação das práticas extremamente castradoras da escola primária. Teresa fala 
de professores fabulosos e, após o 25 de Abril, sentiu uma grande liberdade; 
para Isabel, essa mudança significou um momento de alívio, de libertação 
de um peso pesado; e, para Clara, a passagem de um processo de formação 
morno e morto à descoberta do prazer da aprendizagem – da formação como 
obrigação, passou a viver a formação como prazer. Bela, por sua vez, vive 
a continuidade das mesmas práticas castradoras, encontrando na educação 
física a possibilidade de extravasar sua vivacidade. 

As histórias das professoras brasileiras revelam dificuldades de adapta-
ção pela mudança de escola, pela natureza da prática educativa. Eloisa passou 
por um “choque nervoso”, pois mudou de uma escola particular de freiras, 
um mundo protegido e quieto, para uma grande escola pública, em que pas-
sou a conviver com diferentes classes sociais; Rute e Simone tiveram dificul-
dade de integração com os novos colegas e professores. 

Das experiências escolares, alguns/algumas professores/as desse perío- 
do ficam como referências importantes, como a professora de geografia de 
Clara: uma docente disponível, que gostava de ouvir os alunos, de entrar no 
universo deles, desenvolvia um ensino contextualizado nos acontecimentos 
da atualidade, puxava pelo interesse dos alunos, deu contribuição a diversos 
grupos da turma, na organização de esquemas de estudo. Rute também cita 
uma professora de geografia que tinha uma prática muito tradicional, mas 
demonstrava grande envolvimento com a docência e incentivava os alunos. 
Eloisa se lembra de professores comprometidos, maravilhosos, mas também 
da prática conservadora; reconhece que construiu muitas aprendizagens sob 
a égide do medo: “Eu era muito nervosa, eu tinha muito medo, eu tinha 
problemas de estômago”. Marta lembra-se de uma prática pedagógica rígida 
no ginásio: “[…] aquela rigidez, aquela coisa horrível, o aluno tinha até medo 
de olhar pro lado”. Rosângela atribui ao ginásio um importante período de 
construção do conhecimento: “Tudo que eu sei eu trouxe essa bagagem do 
ginásio. Porque no normal eu, assim, adquiri um pouco mais de conheci-
mento, claro, mas tudo que eu sei eu aprendi no ginásio”. Observamos, de 
diferentes formas, um tempo de reconfiguração pessoal e de enfrentamento 
de novos desafios.

Assim, no olhar para a trajetória escolar anterior à escolha da docência 
e à formação específica, chamada de “inicial”, encontramos na história das 
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professoras tempos e espaços férteis de aprendizagem e formação, de consti-
tuição de imagens e referências sobre a docência que, com a força de experi-
ências, ficam e dialogam com os estudos profissionais posteriores, bem como 
com as demandas e os desafios da trajetória docente no cotidiano da escola. 

Formação inicial

Sem ignorar o peso de factores de socialização profissional anteriores, postos 

em relevo por autores como Anderson (1974) ou Zeichner (1985), entende-

mos por formação inicial de professores o início, institucionalmente enqua-

drado e formal, de um processo de preparação e desenvolvimento da pessoa, 

em ordem ao desempenho e realização profissional numa escola ao serviço de 

uma sociedade historicamente situada (Estrela, 2002, p. 18).

A escolha da docência levou as professoras à realização de cursos de 
formação inicial, na maioria dos casos, em cursos de nível médio – Escola do 
Magistério Primário, em Portugal, e Escola Normal, no Brasil. Apenas uma 
professora portuguesa teve, no ensino superior, a primeira formação profis-
sional, tendo iniciado o curso já nos anos 1990. Todas as demais tiveram no 
curso de nível médio a primeira profissionalização e realizaram, posterior-
mente, a licenciatura, por meio de cursos de complementação, no contexto 
da reforma do sistema educativo que trouxe a unificação da formação de 
todos os docentes em cursos de licenciatura em Portugal. As seis professoras 
brasileiras fizeram o Curso Normal, e quatro deram continuidade aos estudos 
por meio da graduação.

Qual a importância da formação específica para o magistério realizada em 
nível médio pelas professoras portuguesas e brasileiras participantes da pesquisa? 
Quais as contribuições/impactos da “formação inicial” nas formas de ser e estar 
das professoras? 

Cinco professoras portuguesas realizaram o Curso do Magistério Pri-
mário no início da década de 1970, no ambiente de transição da ditadura 
para o período democrático, fato que aparece de diferentes formas na história 
de cada uma. Em suas narrativas, encontramos atribuição de importância ao 
Curso do Magistério Primário como uma etapa significativa de construção 
de saberes sobre a docência. Um dos aspectos destacados com grande relevân-
cia é a realização do estágio, a aproximação efetiva da escola e da prática edu-

Histórias de vida e formação de professores com imagem.indd   221 5/11/2012   11:35:40



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

cativa, momento em que retornam, como futuras professoras, a um espaço 
que conheceram como alunas. Em Portugal, as escolas de formação de nível 
médio – hoje, por meio de universidades e institutos politécnicos – estabe-
lecem articulação com as escolas do ensino básico; assim, alguns professores 
assumem o papel de cooperantes, recebendo e orientando os estagiários.

Na trajetória de Ana, o terceiro ano do curso esteve muito voltado 
para a prática, e foi Maria Antónia, sua professora primária, que atuou como 
cooperante de sua formação, contribuição reafirmada por sua narrativa: “E 
ela ajudou-me muito, engraçado, mais uma vez eu era aluna dela. Já numa 
outra situação”. Teresa também se lembra do estágio como um momento im-
portante de sua formação e ressalta a postura da professora cooperante. Sua 
narrativa sinaliza, entretanto, uma questão recorrente: qual a contribuição da 
“formação inicial” para o desenvolvimento da prática profissional? 

E depois tive também as pessoas que estavam à frente das turmas em que 

estagiei, que eram orientadoras, eram fabulosas, eram pessoas que nos com-

preendiam, que criticavam, mas era para depois nós não cairmos nesse erro e 

mostravam-nos diferentes caminhos, nós seguíamos aqueles que achávamos o 

mais correcto e o que se adaptasse mais à nossa forma de ser e de estar. Cada 

um de nós, depois, optaria por aquilo que nos indicassem, mas elas também 

foram extraordinárias, porque eram extremamente abertas, eram dóceis, ti-

nham uma relação com a turma fabulosa, os miúdos ficavam à vontade […] 

Os miúdos circulavam, andavam à vontade, havia regras, sim, senhor, que ti-

nham que cumprir, não podiam falar alto, não podiam estar a gritar, podiam, 

sim, senhor, deslocar-se do local e ir até à casa de banho, desde que não tivesse 

outro miúdo lá. Portanto, havia regras que eles sabiam perfeitamente definir e 

interiorizaram de tal forma que eles cumpriam e isso tudo ajudou, ajudou na 

formação, depois, a realidade cá fora é outra, não é? Aquilo que nós fazemos lá 

dentro, comigo aconteceu, isso era muito, muito bonito até porque as turmas 

eram óptimas (Teresa).

 Vemos, na fala de Teresa, indícios de uma contradição entre a realida-
de da turma em que estagiou e das turmas com as quais trabalhou, posterior-
mente, já como professora: “Em termos de turmas, a realidade é completa-
mente diferente, completamente diferente. Pareceu-me a mim que eu estava 
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a fazer uma nova aprendizagem”. Carolina também cita a importância do 
estágio e da professora cooperante em sua formação: 

Quando comecei a fazer o estágio, ah, senti-me muito orgulhosa, parecia que 

já era professora, aquelas coisas que nos parece […] O estágio fixo – lembro-

-me perfeitamente da professora, da sala, lembro-me que era uma professora 

muito calma, muito meiga para as crianças com quem eu podia estar de for-

ma, à vontade, tranquila, expor-lhe as dúvidas, as dificuldades, que ela estava 

sempre pronta a ajudar. Lembro que também uma aluna dessa turma que era 

uma criança muito carenciada e foi o primeiro contacto que eu tive com uma 

carência ao nível que de facto eu verifiquei (Carolina).

Um tempo importante de aproximação da docência e de diferentes 
realidades. Clara realizou estágio na licenciatura e teve contato com uma 
realidade social complexa, crianças que viviam em uma área de risco e extre-
mamente carente. A prática pedagógica repetia o que vivenciara como aluna 
da escola primária: 

A professora que ia me orientar era parecida com a que eu tive, infelizmente, 

é uma professora que só com o olhar as crianças ficavam tipo duras, tipo pe-

dras. Não sei o que que elas faziam, nunca vi ela tocar numa criança enquanto 

estava lá, porque elas tinham um medo terrível, ela olhava e elas, só com o 

olhar, mas era medo, não era respeito. Não havia relação afectiva, ela não os 

deixava aproximar dela, era uma distância, ela estava num pedestal e estavam 

ali e como eram crianças muito complicadas, com higiene não havia mui-

ta, aqueles problemas todos familiares, eram crianças muito, muito carentes, 

muito carentes. Então, quando estavam os estagiários, aquilo para elas era a 

melhor coisa […] (Clara). 

Foi nesse contexto do estágio que uma aluna se tornou educadora, uma 
menina que se aproximou de Clara, mostrando que a relação entre professor 
e aluno pode ser próxima e afetiva. Mas, além da centralidade do estágio, en-
contramos na narrativa de duas professoras ênfase na formação técnica como 
uma contribuição relevante. Carolina e Bela, que fizeram juntas o Curso do 
Magistério Primário e, anos depois, o curso de complemento de formação, 
destacam a importância das aulas de didática na formação inicial, pois não 
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ficaram só na teoria, mas trabalharam com ênfase na experimentação e na 
demonstração. Bela, que atua como professora cooperante, sente falta dessa 
formação nos alunos estagiários que recebe em sua sala de aula. Ana fala de 
uma formação voltada para muitos trabalhos manuais, tendo de contar com a 
ajuda de sua irmã. que era muita habilidosa. Teresa também destaca a ênfase 
no desenvolvimento das habilidades de desenho. 

Isabel viveu o Curso do Magistério Primário no momento pós-revo-
lução e sentiu uma grande desestruturação dele, como se os professores esti-
vessem perdidos num momento de incerteza e reestruturação. Sentiu falta de 
uma preparação específica para o processo de ensino-aprendizagem da leitura 
e da escrita e, de maneira geral, não se sentiu preparada para a sala de aula: 

[…] Porque, por exemplo, eu tinha a minha irmã como referência, minha 

irmã enquanto esteve no magistério os dois anos […] eu notava, pela nossa 

conversa, que ela veio muito mais – apesar de não vir preparada, porque 

ninguém vem preparada para, ela vinha muito mais preparada para enfrentar 

uma classe que eu. Porque eu foi naqueles anos que andamos ali, percebes? 

Quase cobaias, nós fomos as cobaias do Ministério, do sistema educativo.

Da mesma forma, Clara, que cursou a licenciatura, também fala de um 
sentimento de lacuna e de perda de tempo em relação à formação acadêmica: 

[…] Na Universidade não tive nenhum professor que me marcasse muito, a 

nível de tirar a licenciatura para o 1o ciclo, não tive. Tive uma professora de 

matemática que nos deu muitas dicas para implementar na prática, mas foi 

muita teoria e o que eu me lembro é teoria e foi recente, é teorias, teorias e 

muito poucos ensinamentos para o dia a dia. E ainda sinto, ainda sinto todos 

os dias, mas senti muitas lacunas e senti que perdemos tempo ali na universi-

dade, foi uma perda de tempo completa em muitas questões.

As professoras brasileiras passaram pelo Curso Normal em diferentes 
contextos. Marta o realizou entre os anos de 1957 e 1960, e suas memórias 
falam de um curso benfeito, em que quem não soubesse não passava, um 
curso que oferecia muitas oportunidades de contato com a sala de aula e que 
deu base para o desenvolvimento de sua prática educativa: “[…] tinha que 
repetir novamente pra poder sair daí com base pra enfrentar uma sala de 
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aula”, era um curso muito rígido, mas que preparava o aluno para enfrentar 
a sala de aula. Ao final do curso, os alunos faziam prova oral e escrita, rece-
biam o registro do MEC no diploma e podiam lecionar até a 5a e a 6a séries. 
Em comparação com o ginásio, o normal foi um tempo de maior liberdade e 
amizade dos professores em relação aos alunos. 

Rosangela fez o curso no início da década de 1970: “Foi ótimo, um 
curso muito bom mesmo e ali no normal é que eu fiquei preparada pra vida, 
pra educar”. No decorrer dele, confirmou a escolha da docência como pro-
fissão, um “curso maravilhoso, que fiz com muito carinho”. Aos poucos, as 
matérias foram ficando mais pesadas, muitos estágios eram realizados no pró-
prio colégio, “o curso era bem rígido”, as matérias principais eram didática, 
pedagogia e psicologia. No final do curso, sentiu grande insegurança, ques-
tionando se estaria preparada, e conversou com a professora de metodologia: 

‘Estou preparada Dra.?’ ‘Está minha filha, só você não esquecer nada’. Que 

eles comentavam: ‘A Rosangela é ótima, vai ser uma ótima profissional’. Que 

lá mesmo eu dava aula, comecei o segundo ano, dar estágio, dava aula para a 

1a série, alfabetização. Porque lá é assim, até hoje tem de 1a a 4a , tem o curso 

normal, pra dar o estágio lá dentro mesmo. Preparando aquelas aulas, ah, eu 

vinha pra casa, às vezes, a energia aqui era ruim, faltava, botava as lamparinas, 

ficava preparando as aulas. Quer dizer, tinha que preparar tudo certinho pra 

não dar furo.

Eloisa fez o curso também no início dos anos 1970. Sua experiência 
ressalta, entretanto, uma crítica à excessiva referência técnica, um curso “cha-
to”, que dava mais ênfase às didáticas do que ao conteúdo: “Então, eu ficava 
muito desgastada, ficava irritada, e nós fazíamos trabalhos maravilhosos, car-
tazes lindos, álbum seriado, quadro com valor de lugar, tudo isso contando 
pontos, inclusive, para aprovação ou reprovação”.

Hélida passou pelo Curso Normal na década de 1980; Rute e Simone, 
nos anos 1990. Na experiência de Hélida, a força do contexto de abertura 
política no Brasil influenciou uma prática pedagógica mais crítica e política, 
diferente da ênfase técnica, ainda predominante na época. Foi um tempo de 
intensas experiências com os professores, leituras e discussões. Simone, entre-
tanto, fala de um curso com ênfase técnica, mas que traz boas recordações, 
pois foi uma etapa de realização pessoal, de confirmação da escolha da docên-
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cia como profissão. Destaca a importância do estágio, pois trouxe o choque 
com a realidade e com as tramas complexas do processo educativo. Afirma, 
no entanto: “De experiências de coisas que eu uso, que eu aprendi na escola 
normal, foram poucas”. Para Rute, o curso foi um tempo de crescimento 
pessoal; ela foi representante de turma, experiência que contribuiu para a 
necessária aprendizagem de falar em público e mediar conflitos da turma. 

Colocando em diálogo as narrativas das professoras portuguesas e 
brasileiras, percebemos campos de contato e singularidades. Encontramos 
experiências que reforçam o sentido da formação inicial na preparação para 
a docência,9 entretanto, de diferentes formas, o reconhecimento da insufi-
ciência do curso frente às demandas do dia a dia da profissão.10 Ainda neste 
capítulo, a análise da contribuição da experiência profissional no processo 
de formação trará indícios de como os conteúdos construídos no curso de 
nível médio assumem novos sentidos e se transformam quando entram em 
contato com os desafios do cotidiano e, nesse momento, outros agentes e 
conhecimentos entram em cena na complexa tessitura da formação. Mes-
mo considerando a diversidade temporal – professoras formadas entre as 
décadas de 1960 e 1990 – e geográfica – Portugal, Brasil, regiões urbanas e 
rurais –, um aspecto recorrente une as narrativas sobre a formação inicial: a 
ênfase técnica. Assumem relevância a formação didática, em sentido restrito, 
muitas vezes relacionada ao desenvolvimento de técnicas e habilidades ma-
nuais, em contraposição a poucas referências a uma formação mais ampla e 
política. Como singularidade, sinalizamos o lugar do estágio na formação das 
professoras. As brasileiras falam do estágio, mas na narrativa das portuguesas 
esse espaço-tempo de formação assume especial centralidade, indicando um 
acontecimento biográfico importante na trajetória de formação profissional. 

Formação contínua 

O investimento no processo permanente de formação dos/as profes-
sores/as, em Portugal e no Brasil, assume diferentes definições legais, bem 
como características próprias. Nesse momento, analisando a biografia educa-
tiva das professoras participantes, somos levados à procura de sentidos des-

9 Como ressaltam a fala de Ana, Teresa, Carolina, Bela, Hélida, Rute, Marta e Rosangela. 
10 Destacadas por Teresa, Isabel, Clara, Eloisa e Simone. 
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sa formação na trajetória pessoal e profissional docente. Como dissemos no 
item anterior, das 12 professoras participantes da pesquisa, 11 passaram pela 
formação inicial em cursos de nível médio; nesse sentido, entendemos que 
todos os demais cursos, mesmo os de natureza acadêmica, como licenciatu-
ra/graduação e pós-graduação, colocam-se como formação contínua, já que 
foram realizados concomitantemente com o exercício da profissão. Buscare-
mos, assim, levantar alguns indícios sobre a dinâmica e os impactos desses 
movimentos formativos na narrativa dessas professoras. Tendo em vista uma 
ampla visualização de sua formação acadêmica, expomos um quadro-síntese: 

Quadro 4: Formação acadêmica das professoras participantes

Profes-
soras

Formação inicial 
em nível médio – 
Curso do Magis-
tério Primário / 
Curso Normal

Licenciatura / 
graduação

Pós-graduação
Cursos de forma-
ção contínua

Professoras portuguesas

Ana X X - X

Teresa X X - X

Carolina X X - X

Bela X X - X

Isabel X X - X

Clara - X - X

Professoras brasileiras

Hélida X X X X

Rute X X - X

Eloisa X X - X

Simone X X X X

Marta X - - X

Rosangela X - - X

O quadro retrata o nível e as inserções de formação acadêmica das pro-
fessoras e apresenta mediações claras com o contexto sócio-histórico. Consi-
derando a faixa etária das professoras, que, em sua maioria, nasceram entre as 
décadas de 1950 e 1960, antes das reformas dos sistemas educativos com al-
teração da exigência quanto ao nível da formação docente, tanto em Portugal 
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como no Brasil, é natural que 11 das 12 tenham no nível médio a instância 
de formação inicial. Clara representa uma nova geração de professoras, que, 
agora, se encaminha diretamente para a licenciatura na docência de 1o ciclo, 
como instância de formação inicial. No Brasil, o mesmo já acontece, entre-
tanto, ainda temos o Curso Normal, em nível médio, em funcionamento, 
sendo o nível mínimo de formação exigido pela legislação. Observamos que, 
com exceção de duas professoras brasileiras, todas as demais cursaram, pos-
teriormente, a licenciatura/graduação como complementação da formação 
inicial. As duas professoras brasileiras que não têm nível de formação superior 
nasceram nas décadas de 1940 e 1950, moram e desenvolvem a trajetória 
docente em um município da área rural, fatores que, naturalmente, dificul-
taram o acesso a esse nível de ensino, realidade que hoje, progressivamente, 
se altera. Entre as professoras brasileiras mais jovens e que residem na área 
urbana, a realização de cursos de pós-graduação indica uma tendência cres-
cente. Outro aspecto significativo é que todas as professoras, mesmo as que 
já estão em final de carreira ou aposentadas, participaram de diferentes cursos 
de formação contínua. 

Quando nos aproximamos da história das professoras portuguesas, en-
contramos uma recorrência: cinco fizeram cursos que foram denominados 
de Complementação, oferecidos aos professores já em exercício, quando a 
reforma do sistema educativo unificou a carreira docente e elevou a forma-
ção do bacharelato à licenciatura. Logo, encontramos em suas histórias pro-
fessoras já experientes, com anos de exercício profissional e que voltam aos 
bancos escolares, dessa vez, em universidades e institutos politécnicos. Vamos 
começar, então, analisando as implicações dessa experiência na trajetória de 
vida e formação das professoras. A decisão de ingresso no curso não foi fácil, 
pois já viviam a intensidade de demandas da docência, do trabalho com suas 
turmas, bem como da vida pessoal em família. Assim, para todas elas, a rea-
lização do Complemento de Formação foi um desafio a ser vencido, exigindo 
grande esforço. Nas palavras de Teresa e Bela, encontramos a intensidade 
desse momento: 

Portanto, trabalhava durante o dia, tinha o horário normal, na altura, entrava 

às nove e saía às quatro e, depois, ia para o curso à noite, entrava às seis e 

saía à uma da manhã… Com aulas e tínhamos no sábado até meio-dia. E, 
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entretanto, nós fizemos, eu fiz e outras colegas, foi gratificante, foi bom, não 

foi fácil (Teresa).

E, então, para mim foi gratificante e aprendi imenso, gostei imenso da-

queles dois anos muito sobrecarregados, porque saíamos da escola e íamos 

a correr para a universidade todos os dias até às nove e tal da noite, chegá-

vamos a casa ainda tínhamos algumas coisas para fazer, preparar as aulas 

para os miúdos (Bela).

Na narrativa das demais professoras, encontramos este mesmo senti-
mento: foi um grande esforço, não foi fácil, mas foi gratificante. A decisão 
de fazer o curso gerou um primeiro movimento de reflexão. Por um lado, 
Ana vivia um momento de grande envolvimento com sua turma, não queria 
quebrar o ritmo de seu trabalho; por outro, a princípio, achava que não fazia 
sentido fazer outra formação, pois nem sempre os cursos se traduziam em 
ganhos para a prática; foram o apoio e o incentivo de colegas e o fato de ser 
professora cooperante da Escola Superior de Educação que a impulsionaram 
para o curso. Isabel fala também da dificuldade de ingresso, pois vivia um 
momento de grande envolvimento com o trabalho da escola. Mas, no contex-
to de uma “onda”, quando os professores que tinham bacharelato precisavam 
complementar a formação, ela decidiu fazer o curso, assumindo o compromis-
so de não prejudicar seus alunos. Para Carolina, faltavam poucos anos para a 
reforma e, mesmo assim, foi em busca de novas aprendizagens que pudessem 
contribuir para sua prática e para a necessária valorização profissional.

As experiências ao longo do curso apontam o sentido comum anterior-
mente mencionado: a gratificação do esforço. As professoras levaram uma 
bagagem de experiências construídas na docência, e a complementação cons-
tituiu um importante espaço-tempo de reflexão e de consolidação de saberes. 

[…] é um enriquecimento pessoal, acaba por ser profissional, fiz muitas leitu-

ras interessantes, revi muitas coisas, abriu muitos caminhos, deu-me alguma 

força e alguma maleabilidade para fazer outras coisas, penso que nos dá força, 

que nos dá alguma solidez e é uma preparação diferente para fazer outras 

coisas. Sentimos um bocadinho mais fortes, passando por, foram dois anos, 

houve um enriquecimento muito grande, até nos trabalhos de grupo que 

fizemos […] A experiência das aprendizagens foi muito boa. Senti-me reviver 
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momentos de escola e senti que estava a aprender de novo, a aprender muitas 

coisas […] E por sua vez também trazer de lá para cá, esta reciprocidade, esta 

interacção. Acho que nos enriquece sempre depois ficamos com um outro 

conhecimento, com um outro à vontade e estamos, sentimo-nos mais prepa-

rados. Acho que me ajudou, acho que foi o momento certo (Ana). 

Portanto, ali, foi espectacular e os professores gostaram imenso de nós, por-

que nós fomos para ali mesmo de peito aberto a querer aprender, depois de 

tantos anos. E digo-lhe uma coisa eu, para mim, foi gratificante fazer aqueles 

dois anos, porque a prática nós tínhamos, vinte e tal anos de prática, mas há 

coisas que nós fazemos intuitivamente, porque já temos muita experiência e 

que eu, naqueles dois anos, percebi porque é que eu fazia, no que que aquela 

minha prática assentava, em que teorias, está a perceber? (Bela) 

Nas narrativas, observamos que a realização do Curso de Complemen-
to foi um momento importante na trajetória das professoras. Ana cita como 
um episódio significativo uma disciplina que favoreceu a escrita reflexiva so-
bre a prática; em diversos momentos da vida, fez registros de suas ações e 
a oportunidade do trabalho favoreceu um movimento de reconstrução do 
conhecimento sobre a docência. Carolina, que sempre guardou desenhos 
oferecidos a ela por seus alunos, pôde recuperar esse material para fazer um 
estudo a respeito do desenho infantil e envolveu-se muito nas atividades ex-
perimentais. Bela afirma que foi “a vertente de estudante que adorou”, pela 
relação positiva com os professores, o reencontro com antigas colegas do 
Curso do Magistério Primário, pela contribuição no “cimentar” de impor-
tantes aprendizagens. Cita como acontecimento significativo a realização de 
um trabalho de pesquisa sobre “Aprender no Alentejo”, quando retornou à 
aldeia em que nasceu e analisou os processos de aprendizagem informais que 
se dão socialmente. Isabel fez uma formação voltada para a dimensão admi-
nistrativa, “gostou de ir”, mas sua narrativa não deu ênfase ao curso como 
acontecimento relevante, tal como observamos na fala das outras quatro pro-
fessoras. De modo geral, podemos dizer, entretanto, que para as professoras 
a realização do Complemento foi um acontecimento biográfico de formação, 
constituindo um importante espaço-tempo de reflexão sobre a prática, de 
encontro e partilha com colegas e professores e de fundamentação de muitas 
aprendizagens construídas ao longo da docência. 
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Na trajetória das quatro professoras brasileiras, a realização da gradua-
ção se deu mais no início da trajetória profissional: Simone concluiu o Curso 
Normal, ingressou como professora da rede municipal da cidade em que 
morava e iniciou, nesse mesmo ano, o curso de pedagogia; Rute começou o 
mesmo curso dois anos depois do término do ensino médio; Eloisa fez a gra-
duação em história quando tinha seis anos de magistério; e Hélida ingressou 
também na pedagogia com 14 anos de exercício profissional. 

Para Simone, o ingresso na graduação se deu como uma continuidade 
natural do Curso Normal, quando se identificou com o magistério, com a 
docência e foi uma boa aluna: “Aí fiz o vestibular, fui fazer faculdade – aí 
também fui uma boa aluna na faculdade, porque eu gostava. Aí já estava 
numa área que eu gostava. Eu gostava de tudo, já era a minha linguagem”. 
Para Rute, constituiu um período de grande esforço pessoal, pois estava ini-
ciando uma nova etapa da vida com o casamento, investindo na construção 
de sua casa e iniciando a trajetória profissional, mas foi também uma expe-
riência rica de formação. Hélida conta, em sua biografia, sobre o episódio 
peculiar que a conduziu ao curso superior: a reprovação inicial a fez desistir 
e passar anos longe dos bancos escolares, mas sempre participando muito 
ativamente de diferentes cursos de formação contínua. Foi, entretanto, a in-
sistência de um amigo que a levou novamente ao vestibular e ao ingresso no 
curso de pedagogia: 

Então ele dizia, convivendo comigo ele dizia: ‘Você tem, você sabe tudo mes-

mo, você realmente tem esse conteúdo todo, só que você não tem papel para 

provar e você tem que ter papel’ […] Eu discutia, as pessoas não sabiam que 

eu não era graduada, ninguém que convivia comigo sabia […] Porque eu 

discutia de igual para igual […] porque eu lia, porque eu participava […] Aí 

ele ficava me atentando: ‘Você tem que fazer, você tem que fazer’, aí eu resolvi 

tentar o vestibular e ainda era aquele vestibular que era especial pra professo-

res […] Eu fiquei em segundo lugar (Hélida). 

A resistência inicial foi vencida, e a graduação veio como um aconteci-
mento biográfico importante na trajetória de Hélida. Eloisa fez licenciatura 
em história, no final da década de 1970, mas para ela foi uma decepção, pela 
excessiva ênfase economicista e marxista; ela não reconhece contribuições do 
curso para sua prática docente, mas sim para um amadurecimento pessoal, 
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bem como para o desenvolvimento de maior liberdade para falar em público. 
Na trajetória de Simone, Rute e Hélida, vemos que a graduação em pedago-
gia foi um momento significativo de formação, de reflexão sobre a prática, 
de construção de saberes. Simone destaca o desejo de querer ler, pesquisar, 
buscar novas bibliografias; Rute viveu um intenso processo de reflexão, pois, 
ao mesmo tempo que cursava a graduação, vivia intensas angústias e questio-
namentos em sua prática docente; e Hélida fala também de um importante 
tempo de crescimento, de revisão de conceitos. 

A graduação trouxe, por um lado, para Rute e Hélida, como contri-
buição comum, uma visão mais ampla e política sobre o processo educativo: 

E isso é a faculdade que me esclareceu bem, essa visão. A parte mais pedagó-

gica, manual o normal deu uma base didática […], agora, a faculdade mexeu 

comigo em me abrir a minha a mente e entender o papel político do profes-

sor, isso ficou bem marcado […], a não neutralidade do professor. […] Não 

há professor neutro, ele não está ali só para ensinar conteúdo, você tem uma 

responsabilidade de transformação […] Agora, eu só comecei a ter essa postu-

ra depois daqui, porque eu ainda tinha aquela coisa de professorinha (Rute).

[…] Eu era muito inocente, eu descobri na faculdade a minha inocência, por 

exemplo, antes de entrar na faculdade eu acreditava na neutralidade, eu acre-

ditava piamente nisso, aprendi. Isso eu trago como formação da graduação 

sim, essa questão de ter enxergado o mundo de um jeito que eu nunca tinha 

visto antes. Eu era muito, muito engajada, mas eu não […], eu era boba, eu 

acabava que ficava meio como joguete, porque eu não enxergava determina-

das coisas. O meu olhar sobre a sociedade mudou a partir da faculdade, com 

certeza, com certeza (Hélida). 

Por outro lado, as dinâmicas vivenciadas nas diferentes disciplinas 
proporcionaram o questionamento de práticas e de saberes. Rute fala que, 
inicialmente, “não entendia” como trabalhar o processo de alfabetização por 
meio de textos, mas foi tentando, experimentando e, aos poucos, encontran-
do resultados que a levaram a avançar. Nas aulas de matemática, ficou encan-
tada com novas possibilidades de trabalho apresentadas pela professora: “E eu 
gostei muito, porque ela trouxe como ensinar a matemática. Você faz jogos 
ou material de cuisenaire, o material dourado, então, eu ficava doida para 
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querer usar, para poder usar aquilo, fazer. E eu fiz em casa o meu material 
dourado com ‘E-V-A’, um emborrachado”. Já Hélida lembra a oportunidade 
de revisão de conceitos:

[…] porque eu ensinei para os meus alunos que existia um reino mineral que 

eu fui descobrir na faculdade que não existia. É cor, a cor vermelho ser cor 

primária, eu fui descobrir também na faculdade que vermelho não era cor 

primária. Aí eu falei: só tem um jeito, eu tenho que chamar eles todos de volta 

para corrigir as bobagens (risos) […]. 

No relato das três professoras brasileiras que fizeram a graduação em 
pedagogia no final dos anos 1990 e início de 2000, assim como no das pro-
fessoras portuguesas, a formação acadêmica colocou-se como espaço-tempo 
fundamental de formação em partilha com professores e colegas – um tempo 
de reflexão, revisão, consolidação de saberes, compondo um dos importantes 
acontecimentos de formação contínua, considerando que todas elas já se en-
contravam em pleno exercício da profissão. 

A participação em cursos e eventos de formação contínua, como dissemos, 
encontra-se presente na trajetória de todas as professoras. Não observamos neles, 
entretanto, grande força e intensidade narrativa, ou seja, num olhar amplo 
tanto entre as professoras portuguesas como brasileiras, não foram colocados 
como pontos de viragem do processo de formação. O relato sobre essa di-
mensão da formação veio, de maneira geral, pelo questionamento da investi-
gadora, e não pelo fluxo natural da narrativa. 

Entre as professoras portuguesas, observamos referência a dois mo-
mentos específicos de organização do sistema educativo: quando as ações de 
formação constituíam iniciativas isoladas das escolas ou de grupos e quando 
passaram a constituir critério para a progressão na carreira. Nesses dois mo-
mentos, sinalizam de forma recorrente que sempre buscaram ações sobre as 
quais tivessem de fato interesse, e não apenas pela necessidade de mudança 
de escalão, um interesse diretamente mediado por questões que pulsavam 
em suas salas de aula. Nesse sentido, as ações de formação ocupam o lugar de 
atualização a respeito de temáticas e questões específicas que surgem no cotidiano 
do trabalho docente com os alunos. Também sobre a importância da formação 
contínua, Isabel trouxe em sua narrativa uma reflexão sobre a não possibilida-
de de receitas, mas a oportunidade de partilha, encontro e troca de conheci-
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mento entre os colegas: “Muito importante, muito. É como eu te digo, havia 
muitas colegas que diziam, ‘Ah, uma pessoa vem, não aprende nada’, porque 
querem receitas e não há receitas na educação”.

Mas se as narrativas, em geral, sinalizam uma importância que não 
se destaca, encontramos, na trajetória de Ana, um processo de formação 
contínua que assumiu sentido de acontecimento biográfico de formação, 
mobilizando um processo fértil de reflexão-ação instituinte sobre a prática 
educativa. Ao longo de sua atuação profissional, nutriu um sentimento de 
inquietude, um “não estar bem instalada”, o desejo por outros caminhos. 
Na mudança para uma nova escola, encontrou um grupo que se reunia de 
forma sistemática: o Círculo de Estudos para uma Pedagogia Diferenciada, 
em que partilhou a reconstrução de sua prática pedagógica, envolvendo toda 
a dinâmica do processo de ensino-aprendizagem numa formação contínua 
desenvolvida no contexto escolar. Em seu curso de Complementação, reto-
mou essa experiência como tema de sua monografia, numa oportunidade de 
consolidação dos saberes construídos: “O meu último trabalho, a minha mo-
nografia, é exactamente o impacto, o impacto que teve em mim e nas pessoas 
que trabalharam no Círculo de Estudos para uma Pedagogia Diferenciada. 
Eu tenho isso escrito”. 

Voltando o olhar para o contexto brasileiro, vemos que os sistemas 
de ensino estaduais e municipais desenvolvem diferentes formas de registro 
dos processos de formação contínua, que, de forma geral, são oferecidos e 
incentivados, mas não necessariamente como requisitos de progressão na 
carreira. Na narrativa das professoras, encontramos diferentes perspectivas 
de análise a respeito da participação em eventos e cursos. Marta e Rosange-
la, professoras que atuam no interior do estado, a primeira já aposentada e 
a segunda em etapa final de carreira, referem-se à realização de cursos que 
contribuíram para a atualização específica de alguns temas. Nas palavras 
de Rosangela, esses eventos representam a busca de estar se atualizando e 
de não “permanecer na mesmice”. Já Eloisa, professora do município do 
Rio de Janeiro, aposentada em uma matrícula, mas ainda em atividade na 
segunda, traz uma reflexão crítica; em sua análise, restringem-se a um “blá-
-blá-blá” e ao “estudo de autores da moda”. Rute, ainda nos primeiros anos 
de profissão, relata sem grande entusiasmo um encontro promovido pela 
Secretaria de Educação, destacando que foi bom, mas que muitas coisas ela 
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já tinha estudado na graduação, e a contribuição se restringe à possibilidade 
de ouvir outros pontos de vista. 

Nas narrativas de Simone e Hélida, observamos outro movimento. Si-
mone sempre buscou, por iniciativa própria, fazer diferentes cursos e fala 
com vigor sobre alguns deles. Quando mudou de sua cidade natal para o 
Rio, ficou feliz com as novas oportunidades de formação que foram abertas. 
“Olha, participei de um de alfabetização. A Secretaria fez um próprio mate-
rial de alfabetização e a gente tinha cursos [...], acho que semanalmente [...] 
E esse valeu muito, assim, porque era de troca”.

Hélida tem memória de eventos de formação contínua, antes mesmo 
de ser professora, pois acompanhava as atividades de sua mãe. Sua vivacida-
de e desejo de saber encaminharam-na a um movimento intenso ao longo 
de toda a trajetória profissional; depois da conclusão do Curso Normal, 
sempre buscou todas as formas de participar dos mais variados cursos. Foi 
construindo um caminho de estudo que, como vimos anteriormente, fazia 
as pessoas pensarem que já era graduada e que encontrava ressonância em 
sua prática: estudos sobre Paulo Freire, Emília Ferreiro e diversas áreas de 
conhecimento. No movimento de aprofundamento e de reflexão sobre a 
prática pedagógica, Simone e Hélida ingressaram em um curso de pós-
-graduação voltado à alfabetização. Simone buscava respostas para a difi-
culdade de aprendizagem de alguns alunos. Foi para o curso com a sede 
de quem busca respostas, desenvolveu sua monografia sobre o processo de 
aprendizagem e considera que foi um momento importante de afirmação 
profissional, ao se colocar como professora: 

[...] E com muita crise no meu trabalho, muita, [...] de achar que eu não 

estava sabendo ensinar. Eu liguei pra uma professora, pedi uma ajuda, uma 

ajuda enquanto alfabetizadora [...] ‘Eu tô em crise, tô querendo desistir do 

magistério, eu tô sentindo que eu não tô dando conta’. Aí ela sugeriu que eu 

fizesse de novo a prova, que eu tentasse de novo a pós. Ela falou: ‘Olha, vai 

abrir a pós, não sei o quê”. Aí tentei mais uma vez [...] Ajudou muita coisa. 

Ajudou, mais segurança pra mim, a você pesquisar enquanto[...] pesquisar 

mais, buscar mais, não se acomodar naquele [...], eu fiz tudo.

Hélida concluiu a graduação e ingressou direto na pós, um curso que 
também constituiu um marco em sua formação, especialmente quanto à ela-
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boração de sua monografia. Chegou com um tema definido, mas ao longo 
do processo foi reconstruindo sua perspectiva sobre a pesquisa, e o texto mo-
nográfico assumiu a forma de crônicas reflexivas sobre sua trajetória docente.  
É interessante destacar que a escrita do trabalho monográfico aparece na tra-
jetória de três professoras como verdadeiros acontecimentos biográficos de 
formação: Ana, professora portuguesa, escreve sua monografia de conclusão 
da licenciatura como reflexão e pesquisa a respeito do círculo de estudos de 
que participou; Simone toma sua própria prática de professora alfabetizadora 
e a dificuldade de alguns alunos como foco de estudo; e Hélida retoma epi-
sódios marcantes de sua trajetória docente como campo de reflexão sobre as 
relações de poder na escola. A escrita monográfica aparece como um espaço-
-tempo de formação contínua, como oportunidade de retomar reflexivamen-
te a própria trajetória de vida, formação e profissão como campo de pesquisa. 
Na vida dessas professoras, encontramos sentidos para a docência como exercício 
crítico e reflexivo permanente de formação. 

Memórias das experiências profissionais

Se começamos, ainda na infância, a constituição de imagens e referên-
cias sobre a docência, se os cursos acadêmicos que visam à profissionalização 
inicial dos professores também exercem um lugar especial nesse movimen-
to, muitos estudos têm afirmado a centralidade do percurso profissional na 
construção de diversos saberes e na formação docente. Ouvindo as histórias 
das professoras, lendo suas biografias educativas, encontramos em diferentes 
momentos a entrada na escola como acontecimento biográfico não só de forma-
ção, mas da vida: na infância e na juventude, a experiência como alunas e, 
na vida adulta, o retorno a esse mesmo e conhecido espaço no papel de pro-
fissionais docentes instaurou, também, para todas elas, um divisor de ciclos 
existenciais. A trajetória docente se afirma, em seu desenrolar, como espaço-
-tempo privilegiado de mobilização e confronto, construção/reconstrução de 
saberes. Os que trabalham com formação inicial e contínua de professores 
ouvem, de forma insistente, que as discussões acadêmicas não são suficientes 
na “preparação” para a prática profissional. Concordamos com isso e, ainda, 
que não poderão mesmo ser suficientes, pois a tessitura da formação docente 
não se coloca na beleza de um retalho, mas na composição da colcha, uma 
composição complexa que articula dimensões pessoais, acadêmicas e profis-
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sionais. O exercício da profissão mobiliza valores construídos ao longo da 
vida e desafia as reflexões-ações desenvolvidas ao longo da formação inicial e, 
nesse confronto, gera novas aprendizagens, formação e sempre novas formas 
de ser e de estar na vida e na docência. 

A trajetória profissional docente é, assim, terreno fértil de formação. 
Ao olhar atentamente as histórias das professoras, perspectivamos aconte-
cimentos biográficos de formação que se repetem, que dialogam entre si, 
e outros que se singularizam; neste momento do texto, perseguimos esses 
movimentos e procuramos aprender com eles. Tanto Huberman (1992) 
quanto Gonçalves (1992), que fazem estudos específicos dos ciclos de de-
senvolvimento docente, destacam a importância do início da carreira. Ao 
falar sobre a entrada na profissão, as professoras participantes – em que 
percebemos mais o sentimento de “descoberta” do que de “sobrevivência”11 
– narraram esse momento pelo sentido de realização pessoal, de autono-
mização: ter uma turma, exercer a profissão que escolheram; entretanto, o 
sentido de sobrevivência manifesta-se na angústia do confronto entre a prá-
tica idealizada e a materialidade do dia a dia, no sentimento de isolamento, 
no questionamento de seus saberes. Um tempo importante de formação, 
pois instaura o questionamento crítico, a dúvida; saberes anteriormente 
sistematizados, especialmente nos cursos de formação inicial, são postos 
em questão. Interessante que algumas falam dos primeiros anos de forma 
muito tranquila, e o “choque com a realidade” vem anos depois,12 quando 
enfrentam práticas educativas que as desafiam a avançar; outras vivem esse 
momento logo no primeiro ano de exercício da docência.13 Mas para elas 

11 “O aspecto da ‘sobrevivência’ traduz o que chamamos vulgarmente de ‘choque do real’, a con-
frontação inicial com a complexidade da situação profissional: o tactear constante, a preocupa-
ção consigo próprio (‘Estou-me a aguentar?’), a distância entre os ideais e as realidades cotidia-
nas da sala de aula, a fragmentação do trabalho, a dificuldade de fazer face, simultaneamente, 
à relação pedagógica e à transmissão de conhecimentos, a oscilação entre relações demasiado 
íntimas e demasiado distantes, dificuldades com alunos que criam problemas, com material 
didáctico inadequado etc. Em contrapartida, o aspecto da ‘descoberta’ traduz o entusiasmo 
inicial, a experimentação, a exaltação por estar, finalmente, em situação de responsabilidade 
(ter sua sala de aula, seus alunos, seu programa), por se sentir colega num determinado corpo 
profissional)” (Huberman, 1992, p. 39). 

12 Como observamos na biografia educativa das professoras Clara, Hélida, Rute e Simone.
13 Como percebemos na biografia educativa das professoras Ana, Teresa, Bela, Eloisa, Marta e 

Rosangela.

Histórias de vida e formação de professores com imagem.indd   237 5/11/2012   11:35:41



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

esse é um tempo de experimentação, descoberta e enfrentamento, intensa-
mente fértil. 

Nos anos iniciais, e em diferentes momentos da trajetória docente, en-
contramos uma recorrência: a presença de colegas professoras que assumiram o 
papel de “ formadoras”, colegas mestras, amigas com quem partilharam angústias 
e dividiram alegrias e desafios da prática docente. Ana fala de colegas forma-
doras que foram mestras e a impulsionaram a avançar: no início da carreira, 
Rute, uma professora leiga, com grande saber da experiência, partilhou as 
angústias iniciais, incentivou a realização de concurso para a rede oficial; 
Madalena esteve presente num momento de reconstrução importante de suas 
concepções e práticas; Rose e Clara, nas aprendizagens da gestão escolar. 
Teresa fala das dificuldades do momento inicial da docência, mas lembra a 
presença de colegas que a ajudaram a refletir, indicando diferentes possibili-
dades para o caminhar; Bela recorda os tempos iniciais de trabalho na escola 
anexa, quando era uma jovem professora e encontrou colegas que foram, 
para ela, “mestras espectaculares”; quando Clara ingressou em uma escola 
que apresentava uma prática pedagógica ancorada em uma concepção-ação 
educativa diferente de sua experiência de aluna e das aprendizagens que levou 
da formação inicial, teve, em Isabel, uma referência na prática educativa, no 
ensino da leitura e da escrita, na relação com os miúdos. As professoras bra-
sileiras também citam colegas mestras: Hélida teve a ajuda de sua mãe pro-
fessora; Rosangela iniciou a atuação profissional sob a orientação de Marta, 
que foi sua professora no primário e no ginásio e acompanhou o início de seu 
trabalho como professora. 

Nessas experiências, a escola apresenta-se como um lugar de encontro 
e amizade que, potencialmente, pode gerar intensas redes de conhecimento 
e partilha. A mudança de escola, para algumas professoras, consistiu em acon-
tecimento biográfico de formação. Ana e Isabel encontravam-se inquietas, de-
sejavam a reconstrução de suas práticas e encontraram, em novo contexto 
escolar, incentivo, apoio e referências de formação: 

[…] Porque lá está a mudança que eu há pouco falava, eu já tinha uns anos 

de trabalho com um método que não era este, eu queria aproximar-me deste, 

eu fazia sempre aquilo que entendia, o melhor que podia, mas eu não me 

sentia muito bem instalada, eu tinha necessidade de fazer outras coisas, de dar 
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mais aos meus alunos. E a minha vinda para esta escola foi realmente funda-

mental para o meu percurso profissional, porque as escolas grandes têm esta 

vantagem, somos muitos, portanto, há pronto, há naturalmente pessoas mais 

abertas como em qualquer profissão, outras menos, mas é assim, há sempre 

uma possibilidade de uma maior riqueza, duma maior partilha, duma troca 

de saberes e de técnicas e de […] (Ana) . 

E eu, quando isso começou, era um bichinho que me estava a pôr muito 

insegura no meu papel como professora, comecei a tomar consciência, como 

eu já disse, qual era o meu papel, qual era o meu dever perante aquela turma, 

perante aqueles meninos […] O que é que eu comecei a fazer? A distância 

não era muita, eu comecei, no fim do meu dia de trabalho, eu comecei a vir 

cheirar isto. Já não tinha meninos aqui, mas tinham colegas que ficavam e que 

falavam sobre todos os meninos, se havia um menino, um problema com um 

menino, todos os colegas estavam preocupados com esse menino. E, então, o 

ter inveja é muito feio, mas eu comecei a ter inveja destes colegas daqui, onde 

todos se preocupavam com todos, onde todos conheciam e comecei a vir mais 

vezes, mais vezes, mais vezes, comecei a levar ideias de cá para lá, comecei a 

tentar implementar, com muitas dificuldades, porque eu era só na turma, só 

eram aqueles meus meninos, eu levava para os meus meninos (Isabel).

Posteriormente, Isabel recebeu um convite e foi trabalhar nessa escola, 
aprendendo com os colegas a reinventar sua prática como orientadora edu-
cativa. Na trajetória de Teresa, Bela e Clara, diferentes experiências também 
nos levam a observar a centralidade da escola como contexto formador. Na crí-
tica à monodocência, Teresa relata a experiência de um trabalho partilhado 
por diferentes colegas, em que cada um desenvolvia atividades diferenciadas 
com as turmas; Bela trabalhou em uma escola anexa ao Curso do Magistério 
Primário, no qual havia reuniões periódicas entre os professores do Magis-
tério e os da escola, favorecendo um processo importante de aprendizagem; 
Clara, depois de um tempo sem emprego, foi trabalhar na mesma escola na 
qual estava Isabel e lá encontrou apoio para reinventar suas concepções e 
práticas sobre o fazer educativo. 

Com a mesma intensidade, as professoras brasileiras narram também 
sobre escolas por quais passaram e que instauraram novos e instituintes ciclos 
de formação. Eloisa refere-se a uma das escolas em que trabalhou como lócus 
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importante de sua formação pelo ambiente entre as colegas e a diretora, que 
era excelente, e pelo trabalho em equipe: “Todos se conheciam, então, era 
como se fosse um jogo de futebol, uma alfabetizava e passava para a outra, 
que completava a alfabetização, que já passava para a outra, que fazia deter-
minada coisa, passava […]”. Simone refere-se às primeiras escolas em que 
trabalhou destacando o apoio que recebia quanto aos materiais didáticos e 
no processo contínuo de formação. Na trajetória de Rosângela, a mudança 
para um instituto que atende crianças carentes vem como marco significati-
vo; inicialmente, deparou-se com dificuldades na relação com os alunos, mas 
aos poucos foi desenvolvendo seu trabalho, chamando outras colegas que 
passaram a trabalhar juntas; a narrativa de seus últimos anos no magistério 
confunde-se com a narrativa da história da escola. Hélida traz a aprendiza-
gem que vem pelo confronto, pois em um momento de grande envolvimento 
com uma instituição escolar foi levada a se desligar, saiu de um ambiente 
próximo, conhecido, “uma escola que amava”, para um ambiente adverso, 
marcado por uma gestão autoritária, mas ela e suas colegas não se acomoda-
ram, insistiram e, nessa insistência, partilharam e aprenderam.

Na narrativa das professoras, por um lado, encontramos a centralidade 
da escola como campo fundamental de formação, no qual suas histórias se entre-
laçam com a história das escolas; por outro, observamos falas que destacam, 
justamente, a dificuldade de encontro entre as professoras, afirmando-se como 
lugar de isolamento. Nesse sentido, Isabel analisa criticamente a monodocên-
cia, pela interdição da partilha, pelo isolamento, quando o perguntar torna-se 
sinônimo de fraqueza. 

Comecei a sentir-me muito egoísta, inconscientemente a pessoa começa a 

perceber que é muito egoísta em relação aos outros colegas, porque basta um 

simples recreio, um vidro partido, a pessoa põe a cabeça de fora da janela e 

dizia ‘Não foi o meu aluno que partiu o vidro, portanto, não é nada comigo’ 

[…] Porque, quando está só, a monodocência leva-nos para esses caminhos, 

porque não partilha nada com o outro, porque não recebe nada do outro, é 

um mundo à parte. Se há quatro salas, há quatro mundos diferentes, e a edu-

cação não pode passar por aí. A educação, eu tinha o dever, eu tinha o dever 

de ajudar a colega do lado em determinados momentos, quando o vidro foi 

partido, mas não, eu retraía-me; se estava sentada a tomar um chá ou um café, 
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eu ficava e é isso que se sente nas escolas em que cada um tem a sua turma, em 

que cada um tem o seu buraquinho, percebe? (Isabel)

Bela, que viveu intensos momentos de aprendizagem com colegas mais 
experientes no início da profissão, sente que, a cada dia, todos estão mais 
distantes:

[…] partilhávamos muito mais, éramos muito mais solidárias […] Isso, se 

calhar, é próprio mesmo desta evolução da sociedade, na própria sociedade as 

pessoas vivem muito mais para si, vivem muito mais para os seus problemas. 

Acho que a escola era um bloco, funcionava mais em conjunto. Esses últimos 

anos, eu reparo que há menos partilha, menos solidariedade entre as pessoas, 

as pessoas são um bocado mais egoístas, fecham-se mais na sua sala, tenho 

notado isso [...] (Bela). 

Em sua avaliação, a mobilidade dos professores também dificulta a 
partilha e a construção colectiva. Na história de Hélida, observamos uma 
experiência significativa de interdição do diálogo e da construção coletiva, 
mas também de resistência, quando uma diretora autoritária proibiu que as 
professoras se encontrassem, antes do início da aula, na sala dos professores, 
e elas, então, passaram a chegar mais cedo e a conversar no portão, do lado 
de fora da escola, e só entravam quando tocava o sinal. Em sua experiência 
como professora contratada, Rute não sentiu espaço para troca entre as co-
legas. Eloisa cita a dispersão que caracteriza a reunião de professores, o que 
não possibilita uma efetiva construção coletiva do planejamento. Marta, em 
sua experiência como professora, em uma vila do interior, fala da dificuldade 
de encontro entre os professores, pois a maioria morava na cidade e tinha 
de sair rapidamente da escola e pegar uma estrada que era de terra, e muitos 
ainda trabalhavam em outras escolas. Trajetória profissional docente e escola 
se encontram, pois esta, muito mais do que palco e cenário, é mobilizadora de 
intensas experiências de formação que se dão no confronto entre o encontro e o 
distanciamento, instituinte e instituído. 

Na história de duas professoras, uma portuguesa e outra brasileira, 
confrontamo-nos com um acontecimento biográfico relacionado ao trabalho 
desenvolvido com uma turma em especial. Ana viveu um momento significa-
tivo e renovador com a mudança de escola, com a participação no Círculo 
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de Estudos. Uma confluência de fatores constituiu um momento destacado 
por ela como representativo de grande mudança de sua práxis educativa, e 
dentre esses fatores ela ressalta a turma com a qual trabalhou durante os 
quatro anos do 1o ciclo: alunos envolvidos, interessados no processo de en-
sino-aprendizagem, que favoreceram a mudança gradativamente vivida por 
ela. Hélida, professora brasileira, fala de sua segunda turma de uma forma 
especial: o relacionamento com eles, o envolvimento, permitiu que vivessem 
juntos a construção de um trabalho que, por insistência dela, estendeu-se por 
três anos.14 Na fala das demais professoras, encontramos também referência a 
turmas que marcaram e, de uma forma especial, ensinaram e favoreceram movi-
mentos instituintes da formação. Foi recorrente em suas narrativas a lembrança 
de alunos que prosseguiram os estudos, que superaram situações muitas vezes 
difíceis e se afirmaram profissionalmente; nesses casos, a fala das professoras, 
de maneira geral indica um tom de realização. Por outro lado, as situações 
de abandono escolar ou de trajetórias não tão bem-sucedidas são lembradas 
com tristeza e decepção.

Com Freire (1992), afirmamos que professores/as e alunos/as ensinam 
e aprendem e observamos de forma marcante como, em suas histórias, o re-
lacionamento com turmas e alunos, destacados muito especialmente, constituiu 
importantes momentos de formação na trajetória profissional. Nesse aspecto, 
tomamos a história de Rute como inspiradora, pois sua narrativa destaca em 
cada etapa, com cada turma, alunos/as que ensinaram, apresentaram a ela a 
dura realidade de vida do lixão, fizeram-na refletir sobre o relacionamento 
professor-aluno e disciplina e levaram-na a acompanhar processos de apren-
dizagem da leitura e da escrita, que, nela, se confrontaram com a construção 
de uma síntese pessoal entre as leituras e discussões acadêmicas de sua forma-
ção no curso de pedagogia e a vivência concreta da sala de aula. 

A presença dos pais no processo de aprendizagem também é destacada 
pelas professoras. Carolina se lembra de atividades em que foram à escola para 
falar de seus campos de trabalho ou estudo e também da contribuição quanto 
ao acompanhamento das excursões. Porém, esse foi um relato singular, pois, 
de maneira geral, as professoras se referiram a certa ausência da família, que 
elas percebem intensificar-se a cada novo ano escolar. Sentem, no dia a dia 
da sala de aula, uma nova configuração da sociedade e da família. As crianças 

14 No Brasil, as/os professores/as geralmente acompanham os alunos por, no máximo, dois anos. 
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chegam à escola apresentando novas necessidades e posicionamentos frente 
ao processo educativo; os alunos e elas próprias não recebem o apoio que 
consideram necessário. A complexidade dos contextos socioculturais e suas me-
diações com a prática educativa desafiam as professoras, contexto que as leva a 
refletir e a se posicionar. Teresa menciona a crise ética e social: “Os pais não 
têm tempo para os filhos, não dedicam cinco minutos para ver seus materiais, 
é escola e ATL.15 Faltam atenção, carinho, cuidado, acompanhamento”. As 
demais professoras portuguesas também se referem a esse contexto de crise de 
valores. O relato das professoras brasileiras, que têm experiência de trabalho 
em regiões de intensa exclusão social, traz as cores fortes e cinzentas: histórias 
de abandono, de envolvimento das crianças com o tráfico de drogas e de vio-
lência doméstica. Histórias familiares e do contexto social que se apresentam 
na escola e que as desafiam a reconstruir saberes e práticas. Nessas situações 
e contextos, há um saber que vem como síntese de múltiplas experiências 
pessoais, acadêmicas e profissionais, um saber gerado na urgência, situações 
imprevisíveis, que exigem respostas no aqui e agora, instituem momentos 
importantes de formação. 

Três professoras portuguesas destacam a atuação como professoras coo-
perantes como acontecimentos biográficos de formação; a presença de estagiários 
em suas salas de aula, a orientação de seus trabalhos, a reflexão sobre a prática 
constituíram momentos significativos de aprendizagem profissional. 

E era interessante, quando acabavam as aulas, às três e meia, lá está a turma 

no horário normal, três e meia da tarde os meninos iam-se embora. Nós 

ficávamos ali, sentados a conversar, eu gosto muito sempre de dizer como 

faço, o que que faço; as angústias, mas também as coisas boas e era muito 

isso que se fazia. Eles sentavam-se comigo e perguntavam, ‘Mas fez assim, 

mas por que fez?’, eu explicava, e eles davam também as suas opiniões, e era 

tão bonito (Ana). 

Eu, dos momentos que eu considero que mais envolvimento houve nesse tipo 

de formação, era o facto de ser professora cooperante de estagiárias, porque aí 

15 Atividades de tempos livres (ATL). Em Portugal, tanto as escolas públicas, por meio da asso-
ciação de pais, como as entidades privadas oferecem atividades educativas complementares no 
horário inverso ao turno de estudo, ajudando as famílias que trabalham e precisam deixar os 
filhos durante todo o dia na escola. 
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era como que um levá-las também a sentirem essa necessidade e, agora, vamos 

pesquisar e pesquisavam elas, pesquisava eu, desenvolvíamos projectos com 

os alunos, sempre no sentido, de, pronto, de se conseguir algum resultado e 

algum enriquecimento para os alunos (Carolina). 

O facto de, na minha sala, terem estado sempre alunos estagiários, eu não 

era a mesma professora, sinto que não era, porque, com o aluno ali na sala, 

nós não podemos, mesmo que queiramos estagnar, não podemos, obriga-nos 

a […] e aprendo tanto com eles, porque é aquela altura da vida em que há 

muitas ideias […] Gosto imenso e penso que era um bocado diferente, se não 

tivesse tido sempre estagiários na minha sala (Bela). 

Tempo de partilha, de troca, de construção. Assim como narraram 
aprendizagens significativas do período em que foram estagiárias, agora, 
como professoras cooperantes, contribuem para o processo de formação das 
futuras colegas e, ao mesmo tempo, refletem sobre sua prática, mobilizam-se 
na construção da praxis, formam-se. O fato de não encontrarmos referên-
cias ao estágio na narrativa das professoras brasileiras leva-nos à reflexão e 
ao questionamento: por que na trajetória das seis professoras não há referência 
significativa ao momento de estágio, nem a presença de estagiários em suas salas 
de aula? Tanto a ausência na narrativa das professoras como a vivência em 
contextos de formação, no Brasil, levam-nos a levantar vestígios de que esse 
movimento não esteja se dando de forma suficientemente sistemática e re-
flexiva, passando por questões de organização curricular e, especialmente, de 
articulação entre as instituições formadoras e as escolas básicas. 

Do que observamos até o momento, vemos, na vida das professoras, 
o desenvolvimento da trajetória profissional como percurso formador e, em seus 
relatos, aparece outra recorrência: a diversidade de atividades profissionais na 
docência como uma contribuição relevante para o processo de formação. Atuação 
no ensino especial, no apoio a alunos com dificuldades especiais, em turmas 
de diferentes contextos socioculturais, em atividades diversificadas na escola, 
passando pela gestão, pela coordenação, pelo desenvolvimento de atividades 
culturais. A diversidade desafia e ensina a necessária e permanente reinvenção 
da profissão. 

A tessitura cotidiana da docência mobiliza um processo de autoformação. 
Ao longo das narrativas, encontramos referência a momentos de inquietação, 
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de busca de reconstrução das formas de ser e de estar na docência quanto à 
dinâmica das relações entre escola, alunos, colegas e famílias. Observamos 
ainda que contextos sócio-histórico-culturais, conteúdos e currículos geram 
dúvidas/desafios, e os saberes construídos são colocados em questão, levando 
as professoras ao movimento, o qual assume diferentes direções e ancora-se 
em diferentes princípios. 

Em alguns relatos, encontramos a formação pessoal e as imagens da 
prática pedagógica de suas antigas professoras como balizadores do que dese-
jam como imagem de si e da prática educativa; assim, observamos que desa-
fios postos, aprendizagens e avanços dialogam com uma referência de prática 
docente anteriormente construída. 

Em outras trajetórias, percebemos uma inquietação que leva à busca 
de algo que ainda não viram, não conhecem, mas desejam intensamente; 
desejo que mobiliza a procura, que institui novos ciclos de formação. Foi 
assim que Ana nutriu, ao longo de sua carreira, um profundo sentimento 
de inconformidade com sua prática e decidiu mudar de escola à procura de 
Madalena, que já desenvolvia um processo instituinte de leitura e escrita, que 
construía livros com seus alunos. Foi assim que Isabel começou, a pouco e 
pouco, a partir de notícias que uma colega lhe dava a respeito do trabalho de 
outra escola e de um grupo de professores/as, a introduzir novas dinâmicas 
com seus alunos, a movimentar-se até essa outra escola, para sentir, cheirar, 
aproximar-se. Foi assim que também decidiu mudar de escola, possibilitando 
a abertura de novos caminhos. Foi também em uma busca permanente de 
reconstrução que Hélida se envolveu com cada uma de suas turmas, que bus-
cou avidamente encontros de formação contínua e, depois, encontrou na gra-
duação e na pós-graduação outras fontes de reflexão. Foi assim que Simone, 
ao receber um pacote alfabetizador vindo da direção da escola, contrapôs-se, 
pois aprendeu com a tia professora e no curso de pós a contra-argumentar 
e a buscar com cada uma de suas turmas de alfabetização um novo e insti-
gante caminho de leitura e escrita. Rute, tomando referência em práticas 
de ensino-aprendizagem que vivenciara como aluna, e por seu forte desejo 
e envolvimento com a docência, foi aos poucos refletindo e incorporando 
as contribuições acadêmicas na mediação com os difíceis contextos por que 
tem passado. Nesse processo de autoformação em contexto, Ana e Hélida 
refletem em partilha e escrevem, registram movimentos, avanços e recuos. 
Ao longo da vida, em alguns momentos mais intensos e em outros menos, as 
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professoras escrevem e publicam, socializam o processo de construção da docência 
e da formação. 

A docência em ação, em relação, em mediação é espaço-tempo de 
aprendizagem, é construção cotidiana que mobiliza angústias, dores, sofri-
mentos, mas também alegrias, sentimento de gratificação. Nas narrativas, 
encontramos ora uns, ora outros, mas, sobretudo, uns e outros, juntos, cons-
tituindo sentidos da vida, como luta, como movimento dialético e humana-
mente experienciados. 

Reflexões

Neste momento de reflexão, retomamos, em perspectiva, o entrelaça-
mento entre diferentes dimensões formadoras tecidas ao longo da história de 
vida das professoras participantes: experiências e vivências costuram a “tessi-
tura da intriga” do processo formador, que se diz de forma singular e plural. 
Na narrativa das professoras, quais foram os principais acontecimentos instituin-
tes de formação? Como eles se configuram, em diálogo, nas diferentes trajetórias? 
O que nos ensinam sobre a tessitura do processo formador? 

Observamos que a pesquisa educacional e, consequentemente, a lite-
ratura sobre formação docente têm colocado grande peso na dimensão aca-
dêmica da formação, nomeadamente na formação inicial e contínua, bem 
como nos processos que se dão no cotidiano da profissão e favorecem a re-
flexão sobre a prática e os movimentos de autoformação. A trajetória de vida 
das professoras participantes da presente investigação aponta, contudo, a 
centralidade de dimensões que ainda carecem de aprofundamento, como a 
formação pessoal, marcada por influências familiares e contextuais, e a expe-
riência escolar anterior aos cursos formais de preparação profissional para a 
docência, ou seja, as vivências na “escola primária” e nos ciclos seguintes de 
escolarização. 

Tomando como perspectiva o sentido da vida como espaço-tempo de 
formação, observamos que a constituição de imagens e referências sobre a 
docência e sobre a prática educativa não se concentra em um momento privi-
legiado, mas se espraia e se entretece, articulando a dimensão pessoal, tecida 
junto ao núcleo familiar e no contexto das relações sócio-histórico-culturais, 
e a dimensão acadêmica, que marca sua forte presença desde as primeiras 
experiências escolares e passa pelos caminhos formais de profissionalização 
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da docência e pela formação contínua e a trajetória profissional, que, por sua 
natureza, mobiliza e reconstrói saberes, gerando sempre novas formas de ser 
e de estar. 

A análise dialógica entre as trajetórias que procuramos construir neste 
capítulo dá visibilidade a esse movimento complexo, em que cada experiên-
cia, como fragmento, indica sentidos e leituras que se tornam inteligíveis na 
composição da “intriga”. Os polifônicos sentidos da formação, na trajetória 
de vida das professoras, não se expressam, assim, pela particularidade da aná-
lise de cada uma das referidas dimensões ou “retalhos”, mas nos indícios da 
tensa articulação entre elas. Por esse caminho, vamos encontrando pistas da 
formação docente como “tessitura da intriga”, histórias que se entretecem 
na memória e se refazem no processo narrativo, indicando a poesia da vida 
humana em sua abertura a sempre novos e, potencialmente, instituintes pro-
jetos de futuro. 
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