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RESUMO
Este trabalho tem como tema a formação de professores, tendo como problema o
registro da história de vida de três professoras de Londrina/PR e pretende
proporcionar um referencial teórico que aponte para a formação de professores sob
a perspectiva da história oral, como uma das alternativas de compreensão sobre
formação dos profissionais na área da Educação. Busca, também, conceituar
elementos da história oral. Deseja contrapor à seguinte questão: Como se deu a
formação das professoras entrevistadas?Em que contribui as experiências de vida
para o ser professora? O objetivo geral definido neste trabalho foi analisar o tema da
formação de professores. Os objetivos específicos foram: entender como as
colaboradoras entrevistadas se tornaram professoras; o percurso profissional de
cada uma e como encaram a vida profissional. Deste modo, para se chegar aos
objetivos propostos, foi realizado um levantamento bibliográfico, em que os autores
discutem a formação de professores e realizadas as entrevistas com as três
professoras. Para tanto, este trabalho tem como base a metodologia de história oral,
e conta com a colaboração de três professoras para buscar entender o caminho
profissional de cada uma. A análise das entrevistas é de caráter qualitativo, tomando
como fonte material produzido na área, foi elaborada à luz de teóricos renomados
como Meihy, Nóvoa, entre outros, que abordam estas questões com muita precisão.
Palavras-chave: Formação. Professores. História oral. Entrevistas.
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INTRODUÇÃO

Pensar em formação de professores deve ser algo que não se
atenha apenas em cursos de formação, mas precisa ser entendido além desse
requisito, porque o professor se forma diariamente por meio da sua ação cotidiana,
visto que ele está todo o tempo se estabelecendo como professor perante seus
alunos, frente à realidade social em que está inserido e, consequentemente, com
isso a formação do professor está constantemente em construção.
Partindo desta concepção, este trabalho tem como tema a formação
de professores como problema o registro da história de vida – formação e atuação –
de três professoras de séries iniciais do Ensino Fundamental de Londrina/PR.
Buscando responder algumas questões centrais, a pesquisa teve por objetivo
conhecer o processo de constituição profissional destas professoras. As perguntas
centrais focalizaram: Como se deu a formação das professoras entrevistadas? Qual
a contribuição da sua experiência de vida para o ser professora?
A escolha deste tema nasceu em decorrência do interesse pela área
da formação de professores, mais precisamente quando tive contato com a disciplina
de História da Educação no primeiro ano do curso de Pedagogia, o que foi se
aguçando ao longo do curso até conhecer a metodologia da História Oral no terceiro
ano, vendo assim que poderia desenvolver um trabalho na área da formação de
professores com base nesta metodologia, que pudesse ouvir e valorizar a vida de
professores.
Partindo do levantamento de um referencial teórico e dos
depoimentos colhidos, o trabalho sistematizou o processo de constituição de três
professoras de Londrina, sua vida, formação e trabalho, o que contribui para o
entendimento do que é ser professor.
É importante entender de que maneira tem se dado a formação de
professores, levando em consideração sua relevância social, pois os professores
estão formando pessoas que atuam na sociedade e refletem tanto os conhecimentos
sistematizados da educação, quanto os que lhes são próprios, no sentido de que
colocam muito da particularidade de sua vida na atuação de seu trabalho.
O objetivo geral definido para este trabalho foi analisar o tema da
formação de professores, a partir da experiência de três professoras que foram
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entrevistadas para relatar sua história de vida e profissional. Os objetivos específicos
foram: entender como as colaboradoras entrevistadas se tornaram professoras; o
percurso profissional de cada uma e como encaram a vida profissional. Através das
entrevistas foi possível compreender a formação dessas professoras, como também
atitudes que norteiam sua prática.
Portanto, para se chegar aos objetivos propostos, de início foi
realizado um levantamento bibliográfico, no qual os autores discutem a formação de
professores, em seguida foram feitas as entrevistas com as três professoras,
baseadas na metodologia de investigação da história de vida de cada uma, por meio
de relatos orais. A leitura dessas referências e análise das entrevistas tiveram como
objetivo responder e entender o trajeto profissional de cada uma.
O trabalho colabora para a reflexão da formação de professores,
sendo possível, por meio de depoimentos colhidos, analisar o processo de formação
e atuação na área da Educação de três professoras da cidade de Londrina.
A experiência de vida contada pelas professoras nos forneceu
elementos que nos aproximaram da realidade relatada por elas, permitindo entender
certas atitudes em relação à profissão. Para Goodson (1996, p. 71), “ouvir a voz do
professor devia ensinar-nos que o autobiográfico, a “vida”, é de grande interesse
quando os professores falam do seu trabalho”.
Cada uma das colaboradoras pode ser percebida nas suas
particularidades, através das suas histórias profissionais e de suas experiências. A
história de vida nos faz perceber a maneira como cada indivíduo estabelece os seus
conhecimentos, os seus valores.
Para compreender as histórias de vida de professores, foi feita a
coleta dos dados por meio de entrevistas com professores que atendessem ao
critério de terem trabalhado grande parte de sua vida em escola.
Atendendo a este critério, a primeira colaboradora escolhida foi a
professora Eva, que trabalha na escola em que cursei o Ensino Fundamental. Por
indicação da professora Eva, a professora Tânia foi a segunda professora escolhida.
Por último foi a professora Telma, citada pela professora Tânia no dia em que foi
feita a entrevista com ela.
As três colaboradoras fazem parte da história da Escola Ignês Corso
Andreazza, tendo passado por vários momentos de desafios, dificuldades,
conquistas e alegrias, tendo sido professoras desta Instituição. As duas primeiras

9

ainda são professoras nesta unidade escolar e a professora Telma atualmente
trabalha na Secretaria Municipal de Educação de Londrina.
Todas concordaram de imediato em participar com suas histórias de
vida, sendo que as entrevistas foram realizadas na casa de cada uma em horário
previamente tratado.
As

entrevistas

foram

registradas

em

gravador

e

procurei

proporcionar um ambiente confortável. As conversas tiveram como roteiro a
formação dessas colaboradoras, como viam sua vida profissional, como decidiram
se tornar professoras, o que enfrentaram para isso, os valores e crenças que
nortearam seus trabalhos, o processo que passaram no decorrer de sua experiência
profissional e a relação com o aluno.
A transcrição da entrevista da história de vida foi entregue a cada
uma das entrevistadas para correção, se fosse o caso, e também como forma de
agradecimento por terem concordado em participar deste trabalho.
A análise das entrevistas, de caráter qualitativo, tomou como
referência pressupostos teóricos relativos à formação de professores. De maneira
geral, procurou-se respostas para as questões concernentes a formação de
professor, assim como para outras que nasceram a partir dos dados coletados nas
narrativas.
Para a análise das histórias de vida foi feita a digitação de cada
relato, ao passo que o contato com o referencial teórico possibilitou um maior
entendimento das informações coletadas nas entrevistas.
Dessa forma, todas as orientações a serem anotadas e constituídas
foram aos poucos se delineando e as leituras foram ficando mais precisas junto com
a relação dos referenciais teóricos, ao passo que desencadeava uma análise mais
intensa.
O processo da pesquisa fica assim registrado em três capítulos. No
primeiro capítulo conceitua-se História Oral e história de vida de professores. A
metodologia de história oral foi escolhida porque nos permite entender, através de
depoimentos, neste caso das colaboradoras em questão, as suas experiências de
vida, sua formação e atuação. Com esta metodologia podemos reconhecer a
trajetória de vida de cada uma delas, o que nos possibilitou entender os significados
dados por elas à profissão. A história oral nos permitiu também ter informações mais
significativas e pessoais a respeito do percurso de vida das professoras.
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O segundo capítulo traz a análise das entrevistas feitas com as três
professoras; nas interpretações procurou-se compreender os significados apontados
pelas professoras com base nos relatos de suas experiências de vida.
O terceiro capítulo apresenta a análise das entrevistas a partir do
referencial teórico sobre o tema da formação de professores.
Nas considerações finais sistematizo algumas conclusões sobre a
formação destes professores com base nos depoimentos coletados e sobre
formação de professores em geral a partir dos textos que foram selecionados e
estudados.
Todo o caminho percorrido vem contribuir para estudos na área da
formação de professores, na intenção de entender como tem sido abordado esse
processo que constitui a vida profissional de cada docente.
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CAPÍTULO 1
HISTÓRIA DE VIDA DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA DA HISTÓRIA ORAL

1.1 História Oral

Segundo Meihy (1996, p. 19) “A moderna história oral nasceu em
1947, na Universidade de Columbia, em Nova York”. Isto se deu depois da Segunda
Guerra Mundial, por meio da combinação dos avanços tecnológicos, e da
necessidade de se conhecer as experiências vividas por combatentes, familiares e
vítimas da guerra, através dos relatos orais.
A História Oral, como metodologia de pesquisa, se sustenta em
apreciar e aprofundar conhecimentos sobre aspectos culturais, da composição social
e processos históricos. Tem como sua principal característica as conversas com
pessoas, que a partir de suas lembranças pessoais, estabelecem uma visão mais
real sobre fases do grupo social do qual fez parte.
A pesquisa em História Oral contempla a escolha do assunto, das
pessoas, o caráter da entrevista, sua forma de apresentação, edição do texto, e se
será ou não publicada.
O que é historia oral?
História oral é um recurso moderno usado para elaboração de
documentos, arquivamento e estudos referente à vida social de
pessoas. Ela é sempre uma história do tempo presente e também
conhecida por história viva. Como história dos contemporâneos, a
história oral tem de responder a um sentido de utilidade prática e
imediata. (MEIHY, 1996, p. 13)

Faz-se importante destacá-la junto aos avanços tecnológicos; em
seu caso, seus instrumentos principais são o gravador, o vídeo e o computador, se
servindo das experiências de pessoas que contribuem voluntariamente, contando
sobre sua vida no sentido de contribuir para o conjunto social, porém não se deve
relacionar história oral com tecnologia, uma vez que mesmo antes de tais avanços
tecnológicos e existência desses aparelhos, as histórias de vida já existiam, fossem
colhidas em papéis, ou ainda outras formas mais antigas.
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Existem três tipos de história oral, sendo: de vida, temática e
tradição oral.
A história oral temática parte de um objeto específico a respeito do
qual o entrevistado tem informações. Aqui não é necessário levar em consideração
aspectos pessoais do entrevistado, somente se forem de interesse do tema tratado.
A utilização de questionário é um recurso que pode ser utilizado para
se chegar aos pormenores, sendo que ele pode ser entregue com antecedência
para o narrador, podendo ser direto ou indutivo.
A tradição oral está ligada à explicação sobre povos, mitos,
festividades, rituais, folclore, enfim, segundo Meihy (1996, p. 45), “trabalha com a
permanência dos mitos e com a visão de mundo de comunidades que têm valores
filtrados por estruturas mentais asseguradas em referência do passado remoto”.
O foco deste trabalho é a história de vida de três professoras.
Refere-se ao que o narrador está contando sobre sua experiência de vida. Desta
forma, o depoente tem a liberdade para expor sua história.
Segundo Lang (1996, p. 34)
A história oral de vida é o relato de um narrador sobre sua existência
através do tempo. Os acontecimentos vivenciados são relatados,
experiências e valores transmitidos, a par dos fatos da vida pessoal.
Através da narrativa de uma história de vida, se delineiam as
relações com os membros de seu grupo, de sua profissão, de sua
camada social, da sociedade global, que cabe ao pesquisador
desvendar.

O narrador que conta sua experiência de vida constitui, por meio de
seus relatos o entendimento acerca dos fatos que ocorreram nas relações sociais
que podem ser abarcadas pelo objeto de estudo. Desta forma, as hipóteses dos
fatos podem preencher partes espaciais e temporais, sendo possível, com isso
compreender as partes para entender o todo.
Isto é possível devido aos significados e emoções que vão sendo
expressas pelo narrador ao pesquisador. Assim, o pesquisador as percebe pelo
sentido da conversa, do tom de voz, ritmo e volume, situações estas que nem
sempre se apresentam na forma escrita.
É importante caracterizar e considerar períodos da trajetória de vida
do depoente, “visto que organiza a narrativa acima com fatos que serão
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considerados vivenciais. A personalização do enquadramento da narrativa deve
valorizar os vetores que indicam a história do indivíduo como centro das atenções”.
(MEHY, 1996, p. 35).
Na História Oral é necessário um projeto com a metodologia e
procedimentos a serem seguidos. Para isso, tem que ser definida a colônia, sendo
esta caracterizada por padrões iguais, que identifica o grupo da comunidade
abordada.
Em seguida vem a formação da rede, onde ocorre uma subdivisão
da colônia para estabelecer quem serão ou não os autores.
Neste trabalho, a colônia foi estabelecida pelo critério de serem
professoras que trabalham ou trabalharam na mesma escola. A partir do
conhecimento de uma professora foi possível identificar quais seriam as outras duas.
A História Oral tem termos próprios para diferenciar as pessoas que
são entrevistadas; em outras tradições onde eles seriam caracterizados como ator,
informante, objeto de pesquisa, a história oral define o termo de colaborador.
Segundo Meihy (1996, p. 28) “colaborador é um termo importante na
definição do relacionamento entre o entrevistado e o entrevistador. É fundamental,
sobretudo porque estabelece uma relação de afinidade entre as partes”.
O colaborador tem ainda um papel importante na publicação da
entrevista, uma vez que participa da revisão do texto.
Ao escolher a metodologia de pesquisa de História Oral, é
necessário que o pesquisador tome alguns cuidados durante a realização do
trabalho especialmente no que diz respeito, à relação com os sujeitos da pesquisa, e
também com o material coletado.
Por isso, ética e compromisso são fundamentais, sendo preciso uma
grande responsabilidade por parte do pesquisador. O cuidado, responsabilidade,
fidelidade do pesquisador aos termos, faz com que não haja contradições com o que
o depoente contou, dando sentido real a pesquisa, o que é o objetivo do trabalho
que se pretende atingir.
O respeito pelo autobiográfico, pela “vida”, é apenas um aspecto
duma relação que permita ouvir a voz dos professores. Em certo
sentido, tal como acontece com a antropologia, esta escola de
investigação educacional qualitativa trata de ouvir o que o professor
tem para dizer, e respeitar e tratar rigorosamente os dados que o
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professor introduz nas narrativas, o que vem alterar o equilíbrio
comprovativo (GOODSON, 1996, p. 71).

Portanto, os relatos apresentados pelo depoente não são passiveis
de questionamentos, não cabe tentar provar se aconteceram ou não, porque esta é
a história de vida dele, o que cabe é problematizar as situações com o máximo de
cuidado e respeito.
A história oral de vida é a representação concreta do depoente,
assim, a veracidade está nas mãos do narrador que é soberano dos fatos revelados
ao pesquisador.

1.2 HISTÓRIA DE VIDA DE PROFESSORES

Os professores contribuem com suas experiências de vida e
profissão para que possamos entender aspectos do tempo em que foram formados
e, também, para analisarmos a formação de professores atualmente.
Com a possibilidade de se fazer um estudo nesse sentido, torna-se
importante e necessário um aprofundamento na questão da formação profissional do
professor.
Nas últimas décadas, o tema da formação de professores tem se
apresentado como centro nas propostas de reformas educacionais. Sabemos que a
profissão do professor se instituiu pela influência da Igreja, como controle do
professorado.
Desde o século XVIII, a docência é caracterizada de maneiras
diferenciadas. Uma das características foi o fato de ter o professor como não
podendo ser nem rico nem pobre, não poder saber de mais, mas também não saber
de menos. Outro fato que se pode destacar foi a feminização do magistério, dentre
tantos outros.
Segundo Nievaes (2004), recentemente, o processo de formação
tem se destacado pela racionalidade técnica. Esse modelo, que compôs a
pedagogia a respeito da ciência positiva, teria princípio no final do século XIX até
meados do século XX.
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Já nas últimas décadas, como afirma Nievaes (2004, p. 39),
“somente a partir de meados da década de 80 começam a surgir na literatura
pedagógica estudo sobre a vida dos professores”. Isto é importante porque começou
a valorizar e a publicar literaturas que permitem identificar as histórias de vida de
professores.
Diante dos exemplos citados, vê-se também que a profissão de
professor passa por várias crises de identidade, uma delas é a separação do eu
pessoal do eu profissional,
A crise de identidade dos professores, objetos de inúmeros debates
ao longo dos últimos vinte anos [...] foi impondo uma separação entre
o eu pessoal e o eu profissional. A transposição desta atitude do
plano científico para o plano institucional contribui para intensificar o
controlo sobre os professores, favorecendo o processo de
profissionalização. (NÓVOA, 1996, p. 15).

Nóvoa está fazendo referência de que não se tem como separar o
eu pessoal do eu profissional, principalmente numa profissão como a de professor
especialmente por ser carregada de valores.
Os professores são vistos de maneiras diferentes, o que é marcado
em algumas décadas, destacando dois estudos feitos por Ball e Goodson e Woods;
Dois estudos recentes evocam este processo de forma distinta, mas
com óbvias convergências, referindo-se; aos anos 60 como um
período onde os professores foram “ignorados”, parecendo não
terem existência própria enquanto fator determinante da dinâmica
educativa; aos anos 70 como uma fase em que os professores foram
“esmagados” sob o peso da acusação de contribuírem para a
reprodução das desigualdades sociais: aos anos 80 como uma
década na qual se multiplicaram as instâncias de controle de
professores, em paralelo com o desenvolvimento de práticas
institucionais de avaliação. (BALL; GOODSON, 1992; WOODS,1991
apud NÓVOA, 1996, p. 15)

Nóvoa faz referência a um livro intitulado: O professor é uma
pessoa, de Ada Abrahan em 1984, o qual já apontava nessa época a preocupação
com o professor, surgindo obras voltadas para a vida de professor, autobiografias
docentes, o que pretendia “recolocar os professores no centro dos debates
educativos e das problemáticas da investigação”. (NÓVOA, 1996, p. 15).
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Tais estudos foram pautados por perguntas como: de que maneira
cada professor chegou a ser o que ele é hoje? Como sua ação pedagógica se
envolve por partes pessoais e profissionais?
Para estas questões, Nóvoa, aponta os três AAA que caracterizam a
identidade do professor, sendo a Adesão, a Ação e A Autoconsciência.
A de Adesão, porque ser professor implica sempre a adesão a
princípios e a valores, a adoção de projetos, um investimento positivo
nas potencialidades das crianças e dos jovens. A de ação, porque
também aqui, na escolha das melhores maneiras de agir, se jogam
decisões do foro profissional e do foro pessoal. Todos sabemos que
certas técnicas e métodos “colam” melhor com a nossa maneira de
ser do que outros. Todos sabemos que o sucesso ou o insucesso de
certas experiências “marcam” a nossa postura pedagógica, fazendonos sentir bem ou mal com esta ou com aquela maneira de trabalhar
na sala de aula. A de autoconsciência, porque em última análise tudo
se decide no processo de reflexão que o professor leva a cabo sobre
a sua própria ação. É uma dimensão decisiva da profissão docente,
na medida em que a mudança e a inovação pedagógica estão
intimamente dependentes deste pensamento reflexivo. (NÓVOA,
1996, p. 16)

Por esta citação pode se entender que o professor é constituído por
fatores pessoais de sua vida, e isto é refletido em sua prática cotidiana enquanto
docente.
Cada professor é formado por fatores pessoais de sua vida. Sua
identidade constitui-se de vários acontecimentos. “A identidade é um lugar de lutas e
conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão”.
(NÓVOA, 1996, p. 16).
Esta identidade está ligada à autonomia que tem em desempenhar
seu trabalho, diante do anseio de dominação da sua profissão. A forma com que
cada um instrui é também parte do que o professor é.
As opções que cada um de nos tem de fazer como professor, as
quais cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de
ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira
de ser. É impossível separar o eu profissional do eu pessoal.
(NÓVOA, 1996, p. 17).

Com base nesta perspectiva é que este trabalho foi estruturado,
valorizando as experiências da história de vida de professoras que colaboraram
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contando sobre sua formação e elementos que norteiam sua prática, com isso, foi
possível perceber elementos que constituem a identidade de cada uma.
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CAPÍTULO 2
OS DEPOIMENTOS DAS PROFESSORAS

Os relatos das professoras permitiram compreender a concepção
dada ao magistério, à formação recebida, as barreiras enfrentadas para se
formarem, enfim, a forma com que cada uma lidou com as situações para se tornar
professora, o que pode ser identificado pelas análises feitas nos depoimentos.
Buscou-se identificar a maneira como elas entendem e se veem
profissionalmente e quais são os objetivos buscados por elas.

2.1 COMO SE TORNOU PROFESSORA?

A professora Eva desde criança brincava de dar aula. Ela relembra
da sua infância e dessa fase em que se preparava e arrumava para fazer da sua
imaginação o melhor momento em suas brincadeiras de menina.
Na minha infância, 8, 9, 10 anos, brincava muito de professora
naquela época. Só que era engraçado, porque eu sempre fui muito
vaidosa, colocava sapato, amarrava uma pedra, ai que absurdo! Pra
dizer que eu estava de sapato de salto. Eu sempre gostei. Aí fazia as
unhas, passava batom, colocava um pano no cabelo, um lenço, pra
dizer que o cabelo era longo, e ia dar aula. Arrumava uma varinha de
bambu que era minha régua. O quadro eram duas tábuas, difícil de
escrever, não tinha giz, nós usávamos cal e lá a gente dava aula.
Naquele momento, na nossa imaginação nós éramos professoras.
(EVA)

O brincar do modelo de professora que está explícito no depoimento
da professora Eva, pode ser evidenciado em muitas crianças e, em seu caso como
era de família pobre, a referência desta profissão era para ela a que mais se
destacava, inclusive pelo contato diário na escola, pois tinha sua professora como
referência, com quem ela se identificava no seu dia a dia e, quando brincava
reproduzia este modelo de professora.
Ela acredita que tinha desde pequena dom para o magistério:
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Então, naquela época, acho que inconscientemente eu já tinha um
dom pra magistério e não sabia, porque, o dom eu tinha, mas, eu
gostaria mesmo, a minha vontade era ser enfermeira, partir pra área
da saúde. Ser médica, ai meu Deus! Tão difícil né? Porque, uma
situação muito difícil, meus pais muito pobres, como que eu vou fazer
Medicina meu Deus?! Muito caro, muito difícil. (EVA).

Quando se lembra de suas brincadeiras, a Eva acredita que, desde
criança tinha dom para o magistério. Percebemos que este dom que ela fala, pode
ser caracterizado como uma identificação pela área da educação.
Seu depoimento indica o desejo de cursar Enfermagem, mas devido
ao alto custo decidiu fazer magistério, aproveitando que era junto com o ginásio. A
condição expressa por esta professora pode ser frequentemente encontrada em
algumas pessoas que escolhem uma profissão não por desejarem, e sim limitadas
pelas possibilidades financeiras.
A professora Eva cursou o magistério que era ofertado junto com o
ginásio, provavelmente no que era definido como curso normal regional, resultante
das leis Orgânicas de ensino da década de 1940.
Fiz magistério no Instituto Estadual de Educação de Londrina, o
IEEL. Estudei lá, fiz ginásio e magistério, juntos. O magistério do
IEEL muito bom, o curso é muito bom. Nós tínhamos de manhã aula
normal, à tarde nós tínhamos artes culinárias e nós aprendíamos a
costurar! ai que absurdo! Nunca costurei nada! Costurar, bordar e
cozinhar. Eu sempre fui mais pro lado da cozinha. Educação Física
também era no período da tarde. Eu detestava! Eu fazia Educação
Física de meia fina, porque eu odiava Educação Física, nunca foi o
meu forte Educação Física. Mas sempre gostei de estudar, sempre,
sempre gostei. Tanto é que a minha mãe dizia assim: que eu era
muito preguiçosa que eu só andava com os livros debaixo dos
braços. Porque minha irmã não, minha irmã era aquela a do lar e eu
odiava limpar a casa, eu sempre gostei de estudar. (EVA)

Em sua fala constata-se a visão que muitos têm sobre o estudo ser
considerado como ócio.
As pessoas veem o estudo como ócio, diziam pra mim assim: ah,
você não faz nada, você só anda pra cima e pra baixo com esses
livros. E realmente, foram os livros que hoje me ajudam sustentar
minha casa. Hoje é o meu pão nosso de cada dia, né. Através dos
livros. (EVA)
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A professora Tânia sempre teve o sonho de ser professora.
Relembra também da sua infância, quando já podia ser percebida esta motivação
pela profissão, porém, não tinha conhecimento sobre o que era necessário para
formação, explicando que era de família carente:
Eu sempre tive o sonho de ser professora, sempre tive muita vontade
de ser professora. Desde pequenininha, brincava de escolinha e
tudo. Só que eu não tinha muita instrução sobre isso. Minha mãe não
sabia nada e a gente de família bastante carente e tudo, então, não
sabia nem como fazia para ser professora, achava que eu nunca ia
poder ser. (TÂNIA)

Mais uma vez aparece o brincar do modelo de professora na
infância, esta é uma característica importante para se ressaltar, pois as
colaboradoras dizem que esses dados relacionados à infância desempenharam uma
atração para a escolha profissional. O faz-de-conta infantil sempre se refere aos
modelos de adulto que a criança tem, portanto, a professora pode ser entendida
como modelo profissional de adulto para crianças pobres?
Tânia ia fazer o colegial no Champagnat e sua mãe já a havia
matriculado no curso de Secretariado que era ofertado juntamente com o ensino
regular, mas como ficou sabendo do curso de magistério no Colégio de Aplicação,
insistiu para que sua mãe fizesse sua matrícula nesse colégio. Não diferente da
professora Eva, Tânia coloca que era seu dom ser professora.
Só que aí minha mãe concordou e fez a matrícula no Aplicação, e
graças a Deus! Porque era meu dom, é o meu dom. Fiz magistério
no Aplicação. (TÂNIA)

A colaboradora Eva aponta que a formação que recebeu no
magistério foi de qualidade, gostou muito, considerando um bom curso.
No IEEL, a metodologia muito dez, era muito baseada na Lei de
Diretrizes e Bases, a professora de didática, a professora de didática,
excelente! O currículo muito bom, a metodologia fantástica, se
preocupavam com todos os detalhes. Lá no IEEL eles se
preocupavam se realmente, eles observavam se você tinha dom pra
trabalhar. (EVA)
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Ela destaca algumas disciplinas que compunha o currículo do
magistério e, também, as disciplinas do currículo regular de ensino:
Então, e tinha as disciplinas: Português, Matemática, Física,
Química, Biologia, Sociologia, Psicologia e Didática. A Didática era o
peso maior, ensinava a gente a como trabalhar didática. Eu tive até
francês! Até francês eu tive! Nessa época eu trabalhava e estudava
de manhã, saía 12:00, ia fazer unha. Eu tinha uma sacola que eu
colocava todos os meus esmaltes e alicates pra fazer unha na casa
das pessoas. Daí, da casa das pessoas eu ia direto pro Carlos
Cremer, onde eu fazia estágio à noite. (EVA)

Na perspectiva desta colaboradora, na época em que cursou o
magistério era muito valorizado. Pode-se analisar isso da forma em que ela
demonstra em sua colocação, ressalta isto quando se vê surpreendida em ter que
continuar seus estudos, quando precisou fazer Pedagogia.
A minha graduação eu fiz em 1990. Faz anos que terminei o
magistério, terminei 1979, e fiquei um bom tempo sem estudar.
Porque na época o magistério era como se fosse faculdade, sabe, o
magistério era muito, muito difícil, só que eu tinha prática. Eu não
tinha o diploma, e o sistema obriga. Eu lembro muito bem um dia que
nós estávamos sentados, nós professores, e a minha supervisora
disse que chegou um trabalho para fazer na Secretaria, e a minha
supervisora disse para nós assim: olha Eva, você não vai conseguir
fazer esse trabalho. Eu falei: porque eu não vou conseguir? Ah, você
não tem faculdade. Falei: mas eu tenho a prática, eu sei muito bem
fazer. Não, você não vai conseguir. Aquilo pra mim foi como se eu
tivesse levado um choque. Eu falei: não, que é isso? No ano 2000,
eu entrei na faculdade. Eu fiz faculdade na Unoeste. Difícil, porque
trabalhava de manhã, tarde, ia pra Prudente na sexta-feira, estudava,
fazia provas, avaliações, ficava até, posava. Era curso à distância.
Era um curso que eu saía daqui na sexta, ia direto pra faculdade,
ficava até 11:00, fazia todas as avaliações, dormia. No sábado de
manhã, eu ia lá, terminava todas as avaliações, pra depois vir
embora. Um curso muito caro, muito difícil, três anos. (EVA)

Vemos a desvalorização pela falta da Pedagogia. Muitas professoras
nessa época que tiveram que fazer o curso de Pedagogia devem ter se sentido
desvalorizadas por terem somente o magistério. O sistema impôs que era
necessário que estas professoras fizessem Pedagogia e inúmeras professoras foram
para Presidente Prudente no estado de São Paulo nos finais de semana para
realizarem as avaliações. Um curso aligeirado para as professoras que tinham
magistério como pode ser notado também na fala da Telma:
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Então, eu ia lá, pegava a matéria, trazia os materiais estudava em
casa, voltava fazia as provas, tirava as dúvidas com os professores,
e foi assim durante três anos. Às vezes, eram de quinze em quinze
dias, dependendo até de mês em mês, dependia da época, do
período é que era o espaço e nos outros dias ficava fazendo em
casa. (TELMA)

De acordo com a Eva, a Pedagogia não lhe proporcionou nenhum
destaque, ela diz que o que vale é a prática, e isso ela já possuía. Vê-se o
sentimento realmente de desvalorização que ela sentiu quando teve que fazer
Pedagogia, pois as professoras que fizeram Pedagogia já trabalhavam há alguns
anos na área da educação.
Este sentimento de depreciação é nítido quando a professora Eva
explica esta situação, ela se justifica dizendo que já possuía prática, e que depois de
ter feito Pedagogia as coisas continuaram iguais:
E eu pensava assim: bom, quando terminar a tal da Pedagogia todo
mundo vai me olhar de forma diferente. Nada, porque o que vale
mesmo é a prática e o compromisso, esse é que vale. Se você tiver
compromisso, você vai buscar, você vai ensinar. (EVA)

Esta concepção é como uma revolta para ela, mas sabemos que
ninguém nasce pronto para uma função e sim vai se construindo ao longo da vida,
não é diferente na profissão de professor, este deve buscar cada vez mais recursos
para melhorar sua ação educativa e assim vai se constituindo professor, através de
cursos de formação.
As professoras não conseguem entender o real valor que tem a
Pedagogia para o exercício de sua profissão, pois fizeram um curso aligeirado; como
neste caso, desde a década de 1990 passam a existir muitos cursos de Pedagogia
de qualidade precária, mais preocupados com a certificação do que com a formação;
talvez por esta razão, a maior parte das professoras formadas em cursos médios
tenham se desiludido com o curso de Pedagogia que fizeram. Pode-se até supor
que tenham sido enganadas por esse sistema falacioso de formação superior
privada.
Sobre o magistério, a colaboradora Tânia considera como um curso
que fez toda diferença em sua formação profissional, diz que como não tinha tanta
instrução, aproveitava ao máximo tudo o que podia.
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Eu achei que foi um curso muito bom, eu aprendi muito. Era bastante
exigente, os professores eram muito bons. A maioria das coisas que
eu sei até hoje, depois de 25 anos de magistério que eu tenho, foi a
base lá, foi tudo lá mesmo. A gente teve a Metodologia de ensino,
Didática. Tudo o que eu aprendi foi lá [...] Naquele tempo eram três
anos de magistério. (TÂNIA)

Esta motivação que apresentava durante o magistério, pode ser
resultado da vontade que tinha para cursá-lo e o fato da realização pessoal que é
demonstrada não só no curso, mas também, em toda sua carreira profissional.
Pode-se entender que esta condição de satisfação que as
professoras evidenciam em relação à profissão deve-se a ascensão social
conquistada em relação à família de origem, tanto no que diz respeito às questões
financeiras quanto à ampliação do patrimônio cultural e conhecimentos adquiridos.

2.2 COMO ENFRENTA A VIDA PROFISSIONAL?

Para estas professoras a vida profissional significa ir além de
trabalhar com os conteúdos ministrados em sala de aula, elas querem fazer a
diferença na vida dos alunos, deixar uma marca positiva neles. Acreditam que para
exercer a profissão docente é necessário haver um dom, pois dizem que o professor
é aquele que tem algo para cumprir na vida dos alunos.
É claro isto na visão da colaboradora Eva sobre o que é ser
professora, a maneira que ela entende sua vida profissional e, revela o objetivo que
sempre buscou ter com seus alunos.
Professor tem que marcar, não pode só passar na vida de uma
criança. Tem que deixar marca, tem que deixar marcar, e isso é bem
interessante, porque às vezes, hoje a gente vê muitos professores
que só passam. A gente tem que passar e deixar uma marca.
Infelizmente tem professores que simplesmente passam. (EVA)

Fischer (2005) aponta que a professora dos anos 50 a 70 do século
passado era caracterizada como sendo uma mulher que tinha vocação para o
magistério no sentido de que sua missão era de salvar almas para Deus, cabendo a
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elas estar sempre prontas para acolher seus alunos e estes de serem o grande amor
de sua vida.
Percebe-se que esta ideia ainda se encontra em nossos dias, pois
muitos professores foram formados com esta perspectiva e se veem como tendo a
obrigação de resolverem todos os problemas dos seus alunos.
Professoras dessa época foram marcadas por este pensamento, o
que as colocavam numa situação de não profissional, mas de uma redentora, o que
desprestigiava seu trabalho.
Um professor cria vínculos com seus alunos, pois está diariamente
com eles, conhece suas dificuldades, a característica de suas famílias, mas o
principal é não se equivocar na hora de realizar seu trabalho, porque senão ele não
agirá como profissional, por exemplo, nem reivindicará seus direitos.
Essa ideia do dom associada ao caráter salvacionista exemplar do
professor aparece fortemente na fala das três depoentes. Eva aponta com ênfase o
que acredita ao contar sobre o que é trabalhar como professora, o que ela almeja
fazer.
É engraçado quando você pega os alunos, aparecem aquele monte
de alunos na sua mão e você vai fazer diferença na vida deles, você
vai passar não só o conteúdo, mas a sua história de vida. Porque o
professor é o exemplo, o professor é o exemplo! Eles sabem quando
você tá de sapato novo, eles sabem também quando você não sabe
a matéria, quando você tem dificuldade eles percebem, quando você
erra eles percebem, quando você sabe eles percebem. Então, a
gente tem que tomar muito cuidado, ter a humildade: olha, eu não
sei? Mas eu vou aprender e vou passar pra você. E nunca ensinar de
forma errada. (EVA)

Ela também fala do objetivo que pretende transmitir para o aluno.
Eu sempre tive em mente que o aluno tem que estar em primeiro
lugar. Em qualquer situação o aluno, a criança tem que ser
primordial. Se eu tenho problema, se a pessoa tem problema, todo
mundo têm, mas naquele momento o aluno é seu, e você tem que
abraçar, você têm que fazer diferença na vida do aluno, fazer a
diferença. Então, eu sempre fui muito crítica, muito severa, sempre
procurei, tentei passar para os meus alunos serem críticos,
questionadores, sabendo respeitar o espaço do outro, o limite do
outro e eu creio que na vida de alguns alunos eu fiz alguma
diferença, porque eu vejo hoje alguns alunos formados, trabalhando,
outros não fizeram uma faculdade, mas estão bem na vida, então,
acharam o espaço dele. Como também tive aqueles alunos que se
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perderam ao longo da vida, que infelizmente fizeram a escolha
errada, infelizmente! (EVA)

Esta preocupação também é demonstrada pela professora Tânia.
Minha paixão são as crianças, então, eu gosto de pensar que de
alguma forma estou contribuindo com a vidinha delas. (TÂNIA)

Eva ainda destaca o que ela quer para seus alunos, seu foco em
contribuir para fazer a diferença na vida deles.
Eu como professora, eu creio, como professora sinto, eu quero o
melhor pro meu aluno. Costumo dizer pro meus alunos que meus
alunos são presentes de Deus, eles são bênçãos. E eu vou contribuir
pra fazer diferença na vida deles. (EVA)

A colaboradora Telma também segue a mesma linha das demais
professoras quanto à relação do professor e aluno, mesmo hoje ela não atuando
mais em sala de aula, quando recorda desse tempo ou colocando sua visão da
escola e do próprio relacionamento, destaca, como as outras, que é necessário além
dos conteúdos ministrados o vínculo afetivo entre aluno e professor.
Eu falo que a escola, ela precisa ser prazerosa pra criança, porque
se a criança não tiver prazer em ir para a escola, se ele não gostar
do professor, se ele não tiver um vínculo afetivo com o professor, ele
não vai se interessar, ele não vai aprender,o professor não vai
conseguir passar os conhecimentos, os conteúdos necessários nem
pra formação daquela criança. (TELMA)

Tânia diz perceber que hoje em dia a formação de alguns
professores não é tão “firme” como era em sua época. Avalia isso quando há
estagiárias em sua sala.
Na escola a gente percebeu, acompanhando outras meninas que
fizeram magistério, que foram fazer estágio na sala da gente, que a
formação não era tão firme, tão sólida, porque muita insegurança,
muitas dificuldades. Então, eu não sei se é porque isso é um dom
mesmo da pessoa. Tem muitas meninas que eu vi, assim, que foram
fazer estágio na minha sala, durante todo esse tempo, e que a gente
percebia que não tinha esse amor pela profissão, essa dedicação
que eu tinha, que eu tenho. Então, a gente vê que parece que elas
não iam ficar tanto tempo na profissão, porque pra ser professor tem
que ter um dom, você tem que ter uma ideologia mesmo. (TÂNIA)
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Ela revela qual é seu entendimento, o que é para ela ser professora,
o que ganhou sendo professora e qual é a sua intenção enquanto uma.
No meu caso ele deu realização pessoal, de poder estar ajudando,
de poder estar fazendo a minha parte para mudar o mundo, de poder
estar ajudando alguma criança, de poder dar amor pras crianças. [...]
E tudo isso eu recebi uma recompensa de vida, com tudo que eu fiz.
Eu gosto muito de sentir isso, eu gosto muito de pensar: eu fiz a
minha parte, eu fiz um pouquinho para mudar o mundo. (TÂNIA)

A Telma, mesmo acreditando que contribuiu sim para a vida dos
alunos, expõe que no início sofreu por pensar que iria resolver todos os problemas,
mas depois com a experiência da profissão passou a ser mais fácil entender os
alunos e tomar uma atitude frente aos fatos.
No começo o curso que você chega com o seu diploma nas mãos
você peca um monte. Que você vem assim, achando que você vai
resolver o mundo, que você vai transformar tudo e daí você se
depara com uma realidade, às vezes triste. (TELMA)

Ela também considera um dom quando o professor consegue
entender o aluno, quando sabe resolver uma determinada situação só de olhar para
a criança. Apesar de ter enfrentado dificuldades no início, o que também deve ter
acontecido

com

alguns

estagiários,

como

observou

a

professora

Tânia,

considerando que a formação de professores se dá em um contínuo na vida
profissional, é de se esperar um certo nervosismo de principiante.
Com o tempo você vai criando esse dom, eu falo que é um dom
mesmo, você com o passar dos anos você olha pra criança e você
sabe por que ela está tendo aquela atitude naquele momento e o seu
conhecimento também vai crescendo. (TELMA)

Um dom que vai crescendo é uma aprendizagem? O que pode ser
percebido por meio da fala da Telma é uma contradição, pois num primeiro momento
vimos que todas as professoras dizem ter dom desde criança para o magistério,
mas, ao mesmo tempo, afirmam que esse dom vai crescendo, ou seja, vão
aprendendo a ser professoras. A aprendizagem acontece através dos elementos
que constituem a formação do professor, senão, estas professoras que têm “dom”
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para o magistério não necessitariam buscar todos os conhecimentos indispensáveis
para exercer sua profissão. Todos os recursos que constituem na pessoa o
professor vão, ao longo da experiência, aprimorando sua ação docente, fazendo
com que o professor saiba como resolver melhor as diversas situações do cotidiano.
A colaboradora Tânia ainda enfatiza sua concepção do que é ser
professor, fazendo relação com sua história profissional e, do mesmo modo que a
Telma, não nega as dificuldades encontradas na escola, diz que estas dificuldades
estão presentes, mas que é preciso enfrentar a realidade.
Ele te dá recompensas profissionais, não no sentido de material,
porque professor ganha pouco [...] Eu queria tentar dizer, espero que
eu consiga, que para ser professor hoje em dia, tem que ser muito
apaixonado pelo que faz, porque está difícil? Está difícil. A realidade
que a gente está vivendo é muito difícil, a violência está aí. Se você
for analisar entre ser professor e ter uma outra profissão que te
valoriza muito mais, que te dá muito mais financeiramente e, você
não tiver o amor que você tem pra ser professor, compensa ir pra
uma outra profissão. Agora se você tem esse sonho, se você tem
essa meta de: eu vou fazer alguma coisa pra mudar, eu quero
trabalhar com crianças ou com adolescentes, eu quero fazer minha
parte pra ajudar a melhorar essa situação que está aí, se quando
você está na frente de uma sala de aula te dá prazer estar ali
falando, estar ali demonstrando, estar passando um pouquinho do
que você sabe, então é porque você realmente tem o dom. (TÂNIA)

Partindo da concepção que trata a professora Tânia quanto ao ser
professora, com base na motivação que tem para fazer alguma coisa para mudar a
realidade existente, encontramos em Freire (1996) uma explicação para esta forma
de encarar o trabalho pedagógico que é percebido nas professoras Eva e Tânia,
como também segundo ele deveria ser entendido por todo professor.
Freire em “Pedagogia da autonomia” escreve sobre o ensinar e
especifica a conduta do professor. Um professor deve se envolver com seus alunos,
e em toda a situação não deixar de ser profissional, mas também não deixar de ser
um parceiro do aluno.
É digna de nota a capacidade que tem a experiência pedagógica
para despertar, estimular e desenvolver em nós o gosto de querer
bem e o gosto da alegria sem a qual a prática educativa perde o
sentido. É esta força misteriosa, às vezes chamada vocação, que
explica a quase devoção com que a grande maioria do magistério
nele permanece, apesar da imoralidade dos salários. E não apenas
permanece, mas cumpre, como pode, seu dever. Amorosamente,
acrescento. (FREIRE, 1996, p. 90)
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Estas são características de que o trabalho do professor não
significa que o desejo afetuoso seja transformado num trabalho "adocicado" e nem
ríspido.
Na verdade, preciso descartar como falsa a separação radical entre
seriedade docente e afetividade. Não é certo, sobretudo do ponto de
vista democrático, que serei tão melhor professor quanto mais
severo, mais frio, mais distante e "cinzento" me ponha nas minhas
relações com os alunos, no trato dos objetos cognoscíveis que devo
ensinar. A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. O
que não posso obviamente permitir é que minha afetividade interfira
no cumprimento ético de meu dever de professor no exercício de
minha autoridade. Não posso condicionar a avaliação do trabalho
escolar de um aluno ao maior ou menor bem querer que tenha por
ele. (FREIRE, 1996, p. 89)

Diante disto, podem-se perceber semelhanças entre as professoras,
principalmente nos casos em que trazem a profissão como sendo um dom que a
pessoa tem para o magistério; várias vezes essa palavra é repetida por elas no
decorrer do depoimento, sempre com muita proeminência. Elas destacam tanto esta
questão que acabam se esquecendo de dar a importância aos conteúdos
trabalhados com seus alunos, sobre os conhecimentos produzidos na vida dos
alunos, a alfabetização, enfim.
A professora Tânia afirma e reforça que era e é seu dom ser
professora, por isso se sentiu tão motivada quando sua amiga lhe contou sobre o
curso de magistério no Aplicação e ela não perdeu tempo e foi fazê-lo.
Porque era meu dom, é o meu dom. (TÂNIA)

A ideia do dom que se estende nas falas como uma das
argumentações para o exercício do magistério é decorrente da identificação com a
área da educação, e também, pela realização encontrada desta profissão e não
devido às aptidões naturais para o magistério.
Vemos, por exemplo, a professora Eva expor que tinha vontade de
ser enfermeira, mas por questões financeiras não pode ir para esta área, porém
como o magistério era acessível a ela, resolveu fazê-lo. Não era uma questão
exatamente de dom, mas sim de recursos para ser concretizado. Quando se vê no
magistério descobre que tem afinidade e ao longo de sua experiência em sala de
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aula se identifica cada vez mais na profissão que traz não só para ela como para as
demais professoras a realização e o prazer pessoal.
A visão que estas professoras têm a respeito da profissão docente
baseada na existência de um dom expresso em amor acima de tudo é um
pensamento decorrente da formação que receberam como também de sua época.
Os estudos referentes às vidas dos professores podem ajudar-nos a
ver o indivíduo em relação com a história do seu tempo, permitindonos encarar a intersecção da história de vida com a história da
sociedade, esclarecendo, assim, as escolhas, contingências e
opções que se deparam ao indivíduo. (GOODSON, 1996, p. 75)

Fischer (2005, p. 324) nos estudos sobre como a professora primária
era apresentada nos impressos pedagógicos de 1950 a 1970, que traziam artigos,
poesias, reportagens, sugestões didáticas, que expressavam modelos pedagógicos
do período e faziam “germinar discursos como efeitos de verdade”.
As professoras tinham os alunos como o grande amor de sua vida,
sendo que, como destaca Fischer (2005, p. 325) magistério era “vocação e a
professora jamais é identificada como uma profissional. Seu trabalho não supõe
recompensa neste mundo”.
A colaboradora Eva teve uma professora de didática no magistério
que lhe afirmou que ela tinha o dom para trabalhar.
Eu lembro muito bem uma vez que eu fui fazer um seminário e uma
professora de didática disse pra mim assim: ah, pode ficar tranquila
que você vai dar conta, você tem dom pra isso. (EVA)

Esta afirmação indica que a ideia de dom estava presente também
entre as professoras do curso normal. Como informa Fischer (2005), as
características definidas como essenciais para o ser professor constitui um corpo de
prescrições em forma discursiva que acabam sendo consideradas “naturais”, ou
seja, aquele que é definido como um dom é um discurso aprendido.
Freire (1996, p. 90) aponta ser esta “força misteriosa, às vezes
chamada vocação, que explica a quase devoção que a grande maioria tem do
magistério”.
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A fala destas professoras revela muito de si mesmas, elas se
preocupam em poder contribuir com a vida dos alunos e, com isto se sentem
melhores como pessoa, de terem ajudado, de terem feito a parte delas.
Segundo Goodson (1996) estes são dados importantes para
entender o por quê de certas atitudes dos professores, em uma investigação
educacional são dados que não podem passar despercebidos.
As experiências de vida e o ambiente sociocultural são obviamente
ingredientes-chave da pessoa que somos, do nosso sentido do eu.
De acordo com ‘quanto’ investigamos o nosso ‘eu’ no nosso ensino,
na nossa experiência e no nosso ambiente sociocultural, assim
concebemos a nossa prática. (GOODSON, 1996, p. 71)

As professoras colocam muito do que acreditam na realização de
seu trabalho a partir da forma como percebem os acontecimentos da sociedade,
tentam encaminhar os alunos no sentido que elas acreditam que será melhor para
eles.
As práticas destas professoras trazem elementos que não estão
apenas na formação que receberam, mas também, diz respeito a dimensões da vida
particular; para elas é difícil separar e tratar somente dos conteúdos das disciplinas
escolares e deixarem de se envolver mais a fundo com os alunos. Nesta situação, o
que sobressai são elementos próprios de sua crença, de sua cultura, do que elas
têm mais conhecimento. Suas atitudes, sua identidade vão ser reveladas em sua
prática docente. Segundo Goodson (1996, p. 72) “o estilo de vida do professor
dentro e fora da escola, as suas identidades e culturas ocultas têm impacto sobre os
modelos de ensino e sobre a prática educativa”.
A gente vê que tem crianças que não tem amor em casa, [...] muitas
vezes, elas não aprendem nada, nem com relação à própria higiene,
nem com relação à moral, e costume, e falar de Deus. (TÂNIA)

Para todas as narradoras, os significados atribuídos a profissão
docente são demonstrados pelas expressões amor e dom. Isto pode ser
caracterizado pelas questões de gêneros socialmente marcados, no sentido que
destaca (LOURO apud NIEVAES, 2004, p. 53) “como construção social feita sobre
as diferenças sexuais. [...] a forma como essa diferença é representada ou
valorizada, aquilo que se diz e se pensa sobre a diferença”. Neste sentido é possível
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entender as professoras como desenvolvendo atividades vinculadas ao papel da
maternidade, do amor e do dom.
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CAPÍTULO 3
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

As histórias de vida das três professoras, indicadas nos registros de
suas experiências de vida, possibilitam compreender alguns dos aspectos atribuídos
por elas à educação, à sociedade e à própria ação educativa. As entrevistas
mostraram que a vida pessoal, a sua cultura e o exercício da profissão foi resultante
da construção da identidade profissional, pois:
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de
conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de
reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção
permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante
investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência.
(NÓVOA, 2002, p. 57)

A formação dessas professoras está ligada tanto aos cursos que
fizeram para se constituir como profissional, quanto à sua identidade pessoal, dessa
forma deve-se,
(re)encontrar espaços de interação entre as dimensões pessoais e
profissionais, permitindo aos professores apropriarem-se dos seus
processos de formação e darem-lhes um sentido no quadro das suas
histórias de vida. (NÓVOA, 2002, p. 57)

Pode-se notar que as experiências de vida dessas professoras
contam muito em sua prática docente, como também o próprio acúmulo da
experiência de sua prática e, “os momentos de balanço retrospectivo sobre os
percursos pessoais e profissionais são momentos em que cada um produz “sua”
vida, o que no caso dos professores é também produzir a “sua” profissão”. (NÓVOA,
2002, p. 58)
Estes sentidos mostram elementos do que é esse professor, o qual
não se desvincula da vida particular, pois carregam muito do que elas são em sua
vida pessoal.
Na docência, mais que em outros trabalhos, utiliza-se e integram-se
os diversos conhecimentos sociais e culturais que o mestre possui
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como pessoa, além de sua formação profissional. Este fato é
iniludível, dada a complexidade da situação docente, complexidade
que se dá tanto na relação com o conhecimento escolar como na
relação social com os alunos. Não existe um desenho técnico do
processo de trabalho docente capaz de conformar e prever – e
finalmente controlar – passo a passo o fazer cotidiano do mestre.
Este, como sujeito, se encontra em uma situação objetiva que obriga
a lançar mão de todos os recursos possíveis, técnicos e pessoais,
intelectuais, afetivos para poder seguir perante o grupo.
(ROCKWELL; MERCADO apud AZZI, 1999, p. 42)

Partindo do relato de como as colaboradoras conduzem os
conteúdos que ministram e o próprio dia a dia em sala de aula e escola, é possível
observar características próprias do estilo de vida de cada uma, da sua identidade, e
isto revela o modo que estão na profissão. Segundo Azzi (1999, p. 37)
O professor, nos limites de sua autonomia e controle que exerce
sobre seu processo de trabalho, organiza e direciona, juntamente
com seus alunos, a dinâmica da sala de aula, cujos efeitos vão além
dos muros da escola.

Todas as professoras, incluindo a Telma que não atua mais em sala
de aula, revelam que faziam o que acreditavam ser necessário, elas desejam estar
perto de seus alunos, atuando, enquanto, alguém que está ali para fazer algo para a
vida deles, elas demonstram a preocupação de ter que cumprir algo por eles e
querem transmitir significados que façam a diferença na vida de cada um.
Essa questão tem sido notada em vários estudos sobre o docente
em diferentes países, uma vez que este profissional é o que busca “a superação das
desigualdades sociais [...] os professores, percebendo-os como agentes de
mudanças de programas escolares e, portanto, de mudanças mais amplas na
sociedade” (WEBER, 1996, p. 19). Nesse sentido, os professores através do
trabalho pedagógico contribuem para a formação do aluno, por meio do exercício da
docência para atuar na sociedade na qual esse faz parte.
Essa é uma ideia que está o tempo todo presente na concepção do
trabalho de cada uma das entrevistadas, de o professor poder, através do ato
educacional gerar transformações na sociedade, partindo de cada aluno que elas
têm em sala de aula, possibilitando-lhes o acesso ao conhecimento,
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O trabalho docente constrói-se e transforma-se no cotidiano da vida
social; como prática, visa à transformação de uma realidade, a partir
das necessidades práticas do homem social. Nesse sentido, a
compreensão do trabalho geral - trabalho - em sua especificidade – a
docência. (AZZI, 1999, p. 40).

O professor, na posição em que se encontra, diversas vezes, se vê
perante circunstâncias nem sempre fáceis de resolver, mas ele busca respostas
para elas baseando-se no conhecimento que tem enquanto professor ou mesmo em
sua experiência pessoal.
Todas

as

entrevistadas

fazem

menção

à

importância

da

necessidade de haver o relacionamento afetivo entre professor e aluno, pois para
que o professor possa contribuir para a vida dos alunos como é o desejo delas, é
preciso haver afeto na relação entre aluno e professor. Este tipo de relacionamento
faz com que haja o interesse do aluno pela aula, respeito pelo professor e o aluno se
sente seguro e tem liberdade para se expressar em sala de aula.
Por isso, a conduta do professor diz muito, pois ele pode através do
trabalho pedagógico, do bom relacionamento com seus alunos interferir em suas
vidas, por meio da organização de seu trabalho, dos temas estudados interferir na
vida de seus alunos.
O percurso de vida destas professoras apresenta algumas
semelhanças e diferenças. Todas elas fizeram magistério e passaram por vários
desafios até a sua formação, enfrentaram, inclusive, dificuldades econômicas; é
possível observar que todas se mostram interessadas, comprometidas e
entusiasmadas com a profissão. Interessante notar que as três fazem referência ao
“brincar de escolinha”, atribuindo a esta brincadeira o valor de definição das suas
escolhas, mesmo quando afirmam, como o fez a professora Eva, que desejava
poder seguir uma outra profissão, neste caso, Enfermagem.

Outro elemento

presente no discurso das três diz respeito ao entendimento de um dom, uma
vocação para o magistério desde criança, sem a percepção de que esta foi uma
crença construída desde a escola normal.
Elas entendem a profissão docente, principalmente, no que
caracterizam como sendo um dom ser professor, ou seja, ser capaz de entender o
que se passa com a criança, essa ideia pode ser entendida pela forma como elas
encaram o magistério e toda a preocupação que demonstram com a vida dos
alunos.
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Vê-se que essa consciência de que o professor tem uma missão a
cumprir é historicamente notada,
Uma das primeiras manifestações da consciência romântica dos
educadores está muito ligada à visão de que o papel do educador
está inserido na grande missão da educação e formar o homem em
sua grandeza essencial, assim como de ser instrumento das grandes
transformações sociais urgentes no momento histórico para
superação das formas degradantes da existência humana. (SILVA,
1992, p. 51)

A própria Pedagogia tradicional religiosa foi marcada pela essência
da moral, os professores eram padres e tinha-se essa ideia de missão para exercer
durante sua vida, de modo que a formação fosse de caráter ético, pautada em
princípios religiosos, de como proceder na sociedade.
Silva (1992, p. 51) destaca que “o educador assume, nesse
contexto, uma função que extrapola suas forças individuais, sendo justificada
somente por uma “vocação” religiosa ou social”.
Como essas professoras se encontram realizadas na profissão que
exercem, justificam que é um dom ser professor e que já tinham dom desde
pequenas para o magistério, desconsiderando que os indivíduos são construídos
socialmente, que ser professor é uma profissão que exige certificação e, portanto
curso de formação específica.
A contribuição dos cursos de formação – magistério e pedagogia –
são percebidos nas falas das professoras, de maneiras distintas, pois o magistério
foi totalmente relevante para elas, mas a pedagogia nem tanto, talvez pelo fato de
ter sido um curso aligeirado. Outra evidência importante que pode ser reforçada é a
preocupação com o aluno, mais do ponto de vista pessoal e menos do ponto de
vista de aquisição de conhecimentos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação do professor é resultado de um trabalho que se
constituiu em cursos de formação e do trabalho constante das experiências
adquiridas em seu cotidiano social.
Esta é uma das reflexões feitas neste trabalho, pois o objetivo era
analisar a formação de professores, baseado na metodologia da história oral. Para
isso, contou com o depoimento de três professoras, na intenção de entender como
elas se tornaram professoras; o percurso profissional de cada uma e como encaram
a vida profissional. Desta forma, foi possível refletir a formação de professores,
analisando seu processo de formação e atuação na área da educação.
A pesquisa desenvolvida atingiu os objetivos, pois foi possível
compreender os questionamentos levantados sobre a formação de professores, para
o que contribui muito as informações resultantes das entrevistas que favoreceram
uma aproximação de como foi a formação de cada uma.
Pode ser constatado que cada professor apresenta uma forma
própria de atuação, principalmente em relação ao aluno.
Foi frequente, entre as professoras entrevistadas, a vinculação entre
ser professor e ter um dom para isso. Essa vinculação foi justificada pela forma
entusiasmada como exercem a profissão e compreendem os alunos. Todas gostam
muito da profissão e se relacionam com o aluno de forma muito preocupada com sua
vida; o objetivo dessas professoras é poder fazer a diferença na vida de cada um,
contribuindo para sua formação. Esta preocupação manifesta não inclui a
preocupação com domínio de conteúdos, função primeira da escola. A questão da
importância do domínio de conteúdos não foi citada pelas professoras entrevistadas.
Nesta situação, nota-se que o professor carrega algumas condições diárias de sua
vida, influências particulares que não se escondem em seu trabalho.
Talvez possamos concluir que, entre as professoras entrevistadas, o
papel de mães / cuidadoras esteja mais presente do que o de professor /
profissional. Esses significados dados por elas vêm de concepções particulares que
carregam, pois sabemos que um professor, ou outro profissional não nasce dotado,
um profissional se constitui principalmente no percurso de sua preparação inicial e
de sua formação no cotidiano da área em que atua. Nesse sentido, o discurso
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expresso por elas a respeito do seu percurso profissional é um dos indicadores de
como vem sendo realizada a formação e como está se dando a atuação de
professores.
É necessário refletir e questionar sobre este tema, pois são os
professores que estão diariamente promovendo a educação formal, nesse sentido
analisar como foram formados e em que consiste sua prática enquanto professor.
Realizar este trabalho foi uma contribuição expressiva para minha
formação profissional, os depoimentos das professoras me permitiram refletir sobre
a formação dessas professoras, considerando aspectos do tempo em que foram
formadas, suas experiências pessoais e a trajetória profissional de cada uma, o que
me levou a refletir sobre a formação de professores, e sobre minha própria
formação.
Ouvir as histórias de vidas de professores foi importante para
entender os valores das experiências, o que nos permite pensar diferentes práticas
de formação, sendo assim, “as histórias de vida do professor são possibilidades de
construção de um outro conhecimento que procura percebê-los como pessoas e
como profissionais.” (HUBERMAN, 1994, p. 124).
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APÊNDICE A
EVA MARIA DOS SANTOS E SILVA1

Meu nome é Eva Maria dos Santos e Silva, nasci em Santos, São
Paulo, mas eu vim pra Londrina, na década de 60, eu vim bem novinha.
Primeiro eu fiz o primário na escola Monteiro Lobato. Entrei com 7
anos. A minha primeira professora chamava, não sei se ela é viva ainda, Dulcenéia.
Nossa! uma maravilha de professora! Depois eu tive na segunda série a irmã do
Belinatti, Madalena Belinatti foi minha professora. E eu estudei, na minha época o
primário eram cinco anos. Daí no quinto ano tinha diploma, a gente fazia formatura e
pra entrar no ginásio, nós tínhamos que fazer um mini vestibular, um teste, era o
Exame de Admissão para entrar no ginásio. Ai, era tão concorrido! Era muito difícil
aquela época.
A minha infância eu passei num lugar chamado Vila do Grilo, como
se fosse um assentamento, muito gostoso, porque as pessoas eram bem amigas,
tinham uma amizade sincera, verdadeira entre as pessoas que moravam.
Eu me lembro muito bem que nós não tínhamos asfalto, claro! Não
tinha asfalto, não tinha água encanada, a gente ia buscar água da mina, tinha umas
pedras, morávamos perto de uma pedreira e nós brincávamos muito lá, e a minha
casa, minha mãe sempre trabalhou fora, de lavadeira e nós ficávamos em casa. E
eu muito vaidosa na época, na minha infância, 8, 9, 10 anos, brincava muito de
professora naquela época. Só que era engraçado, porque eu sempre fui muito
vaidosa, colocava sapato, amarrava uma pedra, ai que absurdo! Pra dizer que eu
estava de sapato de salto. Eu sempre gostei. Aí fazia as unhas, passava batom,
colocava um pano no cabelo, um lenço, pra dizer que o cabelo era longo, e ia dar
aula. Arrumava uma varinha de bambu que era minha régua. O quadro eram duas
tábuas, difícil de escrever, não tinha giz, nós usávamos cal e lá a gente dava aula.
Naquele momento, na nossa imaginação nós éramos professoras. Ensinava A, E, I,
O, U, Be a Bá, continha de mais, de menos.

1Eva Maria dos Santos e Silva nasceu em Santos, mas veio para Londrina ainda quando criança.
Concluiu o magistério em 1979. Trabalhou na Prefeitura fazendo estágio para o magistério. Trabalha
há 29 anos na mesma escola sempre em sala de aula. Pretende se aposentar, mas continuar
trabalhando em algo vinculado a Educação.
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Então, naquela época, acho que inconscientemente eu já tinha um
dom pra magistério e não sabia, porque, o dom eu tinha, mas, eu gostaria mesmo, a
minha vontade era ser enfermeira, partir pra área da saúde. Ser médica, ai meu
Deus! Tão difícil, né? Porque, uma situação muito difícil, meus pais muito pobres,
como que eu vou fazer Medicina meu Deus?! Muito caro, muito difícil. Daí eu falei
assim: ah, vou fazer magistério! Daí eu passei, fiz magistério no Instituto Estadual de
Educação de Londrina, o IEEL. Estudei lá, fiz ginásio e magistério, juntos. O
magistério do IEEL muito bom, o curso é muito bom. Nós tínhamos de manhã aula
normal, à tarde nós tínhamos artes culinárias e nós aprendíamos a costurar! ai que
absurdo! Nunca costurei nada! Costurar, bordar e cozinhar. Eu sempre fui mais pro
lado da cozinha. Educação Física também era no período da tarde. Eu detestava! Eu
fazia Educação Física de meia fina, porque eu odiava Educação Física, nunca foi o
meu forte Educação Física. Mas sempre gostei de estudar, sempre, sempre gostei.
Tanto é que a minha mãe dizia assim: que eu era muito preguiçosa que eu só
andava com os livros debaixo dos braços. Porque minha irmã não, minha irmã era
aquela a do lar e eu odiava limpar a casa, eu sempre gostei de estudar.
As pessoas veem o estudo como ócio, diziam pra mim assim: ah,
você não faz nada, você só anda pra cima e pra baixo com esses livros. E
realmente, foram os livros que hoje me ajudam sustentar minha casa. Hoje é o meu
pão nosso de cada dia, né? Através dos livros.
No IEEL, a metodologia muito dez, era muito baseada na Lei de
Diretrizes e Bases, a professora de didática, a professora de didática, excelente! O
currículo muito bom, a metodologia fantástica, se preocupavam com todos os
detalhes. Lá no IEEL eles se preocupavam se realmente, eles observavam se você
tinha dom pra trabalhar.
Eu lembro muito bem uma vez que eu fui fazer um seminário e uma
professora de didática disse pra mim assim: ah, pode ficar tranquila que você vai dar
conta, você tem dom pra isso. Eu falei: ah, eu não acredito. Porque até então, na
minha cabeça, eu gostaria de ser enfermeira e não professora. Só que é um dos
lugares assim que, eu, hoje, eu recomendo o IEEL.
Eu estudei no IEEL, eu fiz na época, eu fiz quatro [...] eu estudei
nove anos no IEEL, porque era o ginásio junto. O magistério nossa, era três ou
quatro anos? Acho que era quatro, magistério. Tanto é que quando saímos do
magistério, não tinha necessidade tanto quanto hoje de ter graduação. O magistério
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era como se fosse a graduação, de tão puxado que era na época , assim, bem [...]
tinha um embasamento muito bom, muito bom mesmo! Eu lembro que nós tínhamos
Psicologia, Filosofia, Sociologia, todas as matérias, então, nós saímos prontos, nós
tínhamos direito de escolher qualquer área humana. Portanto, nós éramos muito
bem preparados para isso, o IEEL tem um embasamento muito bom.
Eu terminei em 1979 e já comecei a trabalhar na prefeitura. Eu entrei
na prefeitura dia 13 de março de 1980, mas antes eu tive que fazer três meses de
estágio na prefeitura, naquela época exigia você fazer três meses de estágio, era
para o meu currículo, pra entrar na prefeitura, e não era remunerado. Fazia parte do
magistério. É como eu disse pra você, é uma preparação né, uma preparação pra
você assumir.
Eu me lembro muito bem o primeiro dia que eu pisei numa sala, meu
Deus, que dificuldade! Um monte de alunos, eu nunca entrei numa sala de aula e
você tem que achar a receita, porque ninguém te dá a receita. A faculdade não dá, o
magistério não dá. Você é quem tem que descobrir a receita, você é que tem que
descobrir o caminho para atingir os alunos.
Eu sofri muito no começo, como todo mundo, a gente tem medo do
novo, mas eu sempre fui muito determinada, falei: não posso voltar atrás, não posso
perder. Eu entrei com coragem, tive uma supervisora excelente. As minhas primeiras
supervisoras foram fantásticas, que realmente me ensinaram a trabalhar. Sabe, do
IEEL, quando entrei na Prefeitura também .Supervisoras assim, elas diziam assim:
eu não sei nada. Sempre tiveram a humildade de dizer: olha eu não sei nada, nós
vamos aprender juntas, nós vamos construir juntas. Então, isso é muito bom.
Eu aprendi muito, e creio que elas também aprenderam. Foi uma
troca de experiência, uma troca muito boa. Daí quando eu fiquei, quando eu entrei,
trabalhei no intermediário, um horário terrível, terrível, mas também valeu muito
como experiência. Daí, você vai descobrindo aos poucos a receita de como trabalhar
com aluno.
Eu sempre tive em mente que o aluno tem que estar em primeiro
lugar. Em qualquer situação o aluno, a criança tem que ser primordial. Se eu tenho
problema, se a pessoa tem problema, todo mundo têm, mas naquele momento o
aluno é seu, e você tem que abraçar, você tem que fazer diferença na vida do aluno,
fazer a diferença. Então, eu sempre fui muito crítica, muito severa, sempre procurei,
tentei passar para os meus alunos serem críticos, questionadores, sabendo respeitar
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o espaço do outro, o limite do outro e eu creio que na vida de alguns alunos eu fiz
alguma diferença, porque eu vejo hoje alguns alunos formados, trabalhando, outros
não fizeram uma faculdade, mas estão bem na vida, então, acharam o espaço dele.
Como também tive aqueles alunos que se perderam ao longo da vida, que
infelizmente fizeram a escolha errada, infelizmente!
Mas, é engraçado quando você pega os alunos, aparecem aquele
monte de alunos na sua mão e você vai fazer diferença na vida deles, você vai
passar não só o conteúdo, mas a sua história de vida. Porque o professor é o
exemplo, o professor é o exemplo! Eles sabem quando você tá de sapato novo, eles
sabem também quando você não sabe a matéria, quando você tem dificuldade eles
percebem, quando você erra eles percebem, quando você sabe eles percebem.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ter a humildade: olha, eu não sei? Mas
eu vou aprender e vou passar pra você. E nunca ensinar de forma errada.
Então, e tinha as disciplinas: Português, Matemática, Física,
Química, Biologia, Sociologia, Psicologia e Didática. A Didática era o peso maior,
ensinava a gente a como trabalhar didática. Eu tive até francês! Até francês eu tive!
Nessa época eu trabalhava e estudava de manhã, saía 12:00, ia
fazer unha. Eu tinha uma sacola que eu colocava todos os meus esmaltes e alicates
pra fazer unha na casa das pessoas. Daí, da casa das pessoas eu ia direto pro
Carlos Cremer, onde eu fazia estágio à noite, então era bem corrido. Ah! Também,
deixa eu lembrar, na década de 1970 eu comecei dar aula no Mobral. Eu lembro
muito bem, eu morava na vila Santa Terezinha lá em cima, e o Mobral era na vila do
Grilo, e daí o meu pai não deixava eu ir sozinha,então, o meu pai me levava, era à
noite, meu pai me levava e depois meu pai ia me buscar.
Eu lembro muito bem dos meus alunos, inclusive eu tenho um aluno
que ele encontra comigo até hoje, ele trabalhava na Pleno-gás, hoje ele é
aposentado, seu Antônio, mas o apelido dele é onça, então aonde ele me encontra
ele me fala: professora, eu aprendi ler com você, porque eu tinha muita dificuldade.
Naquela época o Mobral era aquela cartilha assim: Tijolo: TA- TETI- TO- TU, daí todas as palavras, faziam uma listagem de palavras que
começavam, que era relacionado com o tijolo. E ele como trabalhava com gás,
aproveitava-se o gancho: GÁS é o G. Daí ele teve que aprender a juntar, ele falava
assim: professora, T com A, TA, T com U, TU. Então forma o que mesmo? TA-TU.
Ele aprendeu ler dessa maneira.
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Muitas dessas pessoas já faleceram, porque foi na década de 1970,
já eram idosos, entendeu?! Eu lembro muito bem que tinha uma senhora, Dona
Helena, ela foi minha aluna, olha como eu lembro! Ela me deu de presente uma
aliança de Ouro de forma de agradecimento. Eram pessoas muito querida as
pessoas idosas. Elas são assim, elas se apegam a gente. Fazem parte da família,
eles me viam como se eu fosse filha deles, era uma coisa bem gostosa. Eles
aprenderam a ler, a escrever, principalmente para ler a Bíblia. Porque você quer ler
e escrever? Porque eu preciso ler a Bíblia. O seu Antônio, porque ele precisava, ele
trabalhava na Pleno-gás na época, e ele falou: professora, mas eu passo uma
vergonha, eu não sei fazer conta, não sei assinar o meu nome. A vida forçou ele a
procurar um caminho, na época era o Mobral que tinha. Eu lembro muito bem que
trabalhei no Mobral uns 2, 3 anos alfabetizando. Foi uma experiência bem gostosa,
bem diferente.
Entrei na prefeitura e estou até hoje, sempre relacionado a
educação. Teve uma época que me chamaram para trabalhar numa creche, mas
não deu certo. Trabalhei também com pré - escola , em 1981, no bairro Chefe
Newton. Eu trabalhava aqui na Escola Inês Corso, que é no bairro onde moro, de
manhã, e à tarde eu trabalhava na pré escola. Também foi uma época bem gostosa,
nós professores criamos vínculos, cria laços. Uma vez fazendo um curso alguém
disse que professor que não cria vínculo, não cria laços, ele não, ele não passa
conhecimento. Professor tem que marcar, não pode só passar na vida de uma
criança. Tem que deixar marca, tem que deixar marcar, e isso é bem interessante,
porque às vezes, hoje a gente vê muitos professores que só passam. A gente tem
que passar e deixar uma marca. Infelizmente tem professores que simplesmente
passam. Então, em 1970, foi nessa época 70 que dei aula lá no Mobral, eu lembro
bem que era Movimento Brasileiro de Alfabetização, foi muito bom essa época.
Quando eu entrei na Prefeitura, o sistema era completamente
diferente de agora. Nós dávamos o conteúdo. O conteúdo vinha pronto da Secretaria
de Educação, nós trabalhávamos aquele conteúdo, mas trabalhávamos assim, com
muito compromisso, com muita vontade, porque a cobrança era muito grande.
No dia da prova, as provas eram marcadas, e vinham em envelopes
lacrados pra escola, aí fazia a distribuição. Cada sala recebia as suas provas. E
naquele dia eu tinha um fiscal na sala, ficava uma pessoa fiscalizando, uma ou duas
pessoas fiscalizando, você não participava, você trocava de sala, a prova não era
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aplicada pelo professor de sala, era pelo fiscal, por outras pessoas. A correção
dessa prova, eu corrigia. O professor corrigia com caneta vermelha, daí passava
para supervisão, revisava com caneta verde, e passava para o diretor que finalizava
com caneta preta. Daí a prova estava pronta, e se tivesse alguma dúvida, qualquer
dúvida, ainda chamava a Secretaria da Educação para fazer a correção certa, pra
depois essas notas serem lançadas no boletim, pra não ter aquela margem de erro,
sabe. E naquela época não existia computador, a coisa era muito difícil, nós
tínhamos que passar essa nota nos papéis grandes que vinham da Secretaria, era
muito criterioso, era muito difícil, não podia ter erro. Porque já pensou eu prejudicar a
vida de um aluno por causa de décimos. É muito complicado, era muito severo na
época. Era uma época difícil, mas que aprendemos. Isso foi na década de 80 até 89.
Nós fazíamos esse tipo de trabalho, mas era bom, porque a gente aprendia e a
professora tinha muito compromisso. Muitas professoras da minha época hoje estão
aposentadas, poucas, restaram poucas. Então, o compromisso era muito sério. Tudo
muito complicado. A cobrança era muito, muito grande.
Essas provas serviam pra avaliar como o professor tá trabalhando,
porque se o aluno não vai bem, por exemplo, se deu um índice assim, muito, se vai
ensinar substantivo próprio e muitos alunos não sabem, servia como um
mapeamento para o professor voltar. Era uma avaliação, o professor também estava
sendo avaliado, também a supervisão, a supervisora fazia o papel de estar junto
com o professor, no caso ela também estava sendo avaliada. Então, era uma coisa
muito séria, nos preocupávamos muito com isso.
Hoje as coisas me entristecem um pouco, porque a gente não vê
isso. Infelizmente, como alguém disse pra mim esses dias: eu não acredito que você
tem tanto tempo de Prefeitura. O aluno ele é seu filho, e você quer sempre o melhor
para o seu filho. Eu como professora, eu creio, como professora sinto, eu quero o
melhor pro meu aluno. Costumo dizer pro meus alunos que meus alunos são
presentes de Deus, eles são bênçãos. E eu vou contribuir pra fazer diferença na vida
deles, não pode passar em branco, eu tenho que fazer alguma coisa por eles, se
chegou na minha mão, eu tenho que fazer alguma coisa pela vida deles.
A minha graduação eu fiz em 1990. Faz anos que terminei o
magistério, terminei 1979, e fiquei um bom tempo sem estudar. Porque na época o
magistério era como se fosse faculdade, sabe, o magistério era muito, muito difícil,
só que eu tinha prática. Eu não tinha o diploma, e o sistema obriga. Eu lembro muito
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bem um dia que nós estávamos sentados, nós professores, e a minha supervisora
disse que chegou um trabalho para fazer na Secretaria, e a minha supervisora disse
para nós assim: olha Eva, você não vai conseguir fazer esse trabalho. Eu falei:
porque eu não vou conseguir? Ah, você não tem faculdade. Falei: mas eu tenho a
prática, eu sei muito bem fazer. Não, você não vai conseguir. Aquilo pra mim foi
como se eu tivesse levado um choque. Eu falei: não, que é isso? No ano 2000, eu
entrei na faculdade. Eu fiz faculdade na Unoeste. Difícil, porque trabalhava de
manhã, tarde, ia pra Prudente na sexta-feira, estudava, fazia provas, avaliações,
ficava até, posava. Era curso à distância. Era um curso que eu saía daqui na sexta,
ia direto pra faculdade, ficava até 11:00, fazia todas as avaliações, dormia. No
sábado de manhã, eu ia lá, terminava todas as avaliações, pra depois vir embora.
Um curso muito caro, muito difícil, três anos.
Eu fiz estágio no Willie Davids, à noite, então foi muito difícil. E eu
pensava assim: bom, quando terminar a tal da Pedagogia todo mundo vai me olhar
de forma diferente. Nada, porque o que vale mesmo é a prática e o compromisso,
esse é que vale. Se você tiver compromisso, você vai buscar, você vai ensinar. Eu
fiz a graduação, terminei e, agora estou fazendo Psicomotricidade, Pós-graduação,
pra entender porque certos alunos não aprendem. O aparelho motor tem uma série
de coisas que se precisa estudar pra entender por quê que o aluno não aprende. Às
vezes, foram fases que ele pulou, alguma coisa que deixou, que passou e a mãe
não percebeu, então a gente tem que estudar pra ver.
Estou fazendo no Sindserv, é aqui em Londrina. É no sábado, o dia
inteiro. Eu estou amando o curso, porque nós vamos ter aulas com Neurologista, ter
aulas com Psicólogos, com Psicopedagogo, com bastante profissionais específico,
então, você vê assim, meu Deus! O interessante é que o professores está falando, e
eu fico me questionando: ué, mas eu faço isso que ele está falando. E eu costumo
fazer com os meus alunos, você faz sem saber, o professor faz sem dar nomes. Faz
na intuição sem saber que está fazendo, o legal é isso! Mas é muito bom o curso.
Depois de 29 anos de serviço, na mesma escola, e sempre na sala
de aula, então eu não sei se eu quero aposentar, porque eu estou fazendo um
trabalho, a Prefeitura faz um trabalho com a gente pra ver se realmente você quer
aposentar, porque quando a pessoa aposenta, bate uma depressão, e eu que sou
muito agitada, eu não sei se eu quero aposentar. Eu penso em aposentar e ainda
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continuar trabalhando, fazendo alguma coisa, mas relacionada à Educação. Eu
ainda quero fazer a diferença. Preciso fazer a diferença.
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APÊNDICE B
TÂNIA APARECIDA FELIX GERTRUDES2

Eu vim para Londrina com sete anos, então eu me considero mais
Paranaense do que Paulista.
Quando eu comecei a estudar, lá em São Paulo, eles estavam
iniciando que as crianças entrassem com sete anos completos, e eu já tinha sete
anos completos e ia começar lá, mas aí a gente mudou pra cá, e eu entrei aqui
atrasada, porque aqui pegavam a criança com seis anos, tanto é que eu e meu
irmão mesmo, tendo um ano de diferença ficamos na mesma série. Todo mundo
pensava que eu tinha reprovado a primeira série.
A primeira série, eu mudei muito, porque tinha muito problema de
família, meus pais, problema com meu pai, então ele mudava muito. Eu fiz aqui em
Londrina a primeira série no colégio na época era: Escola Darío Veloso, depois a
segunda série, eu comecei um pedaço no Barão do Rio Branco, fui embora pra
Cornélio Procópio, fiz um pedaço lá. Depois da terceira em diante eu fiz no Newton
Guimarães, aqui em Londrina mesmo, e o ginásio eu fiz no Champagnat, às vezes,
não dava nem um ano, ficava meio ano em cada lugar, era difícil, tinha que ficar
sempre se adaptando. O ginásio eu fiz no Champagnat, porque aí a gente já ficou
definitivo aqui em Londrina, morando no mesmo lugar. Fiz o ginásio no Champagnat
e magistério no Aplicação.
Eu sempre tive o sonho de ser professora, sempre tive muita
vontade de ser professora. Desde pequenininha, brincava de escolinha e tudo. Só
que eu não tinha muita instrução sobre isso. Minha mãe não sabia nada e a gente
de família bastante carente e tudo, então, não sabia nem como fazia pra ser
professora, achava que eu nunca ia poder ser.
Nessa época eu estava no Champagnat, ia fazer lá o colegial, já
tinha até feito a matrícula para curso de Secretariado. Aí uma amiga minha falou: ah,
eu vou fazer magistério, e eu falei: o que que é isso? Ela falou: é, pra ser professora.
Eu fui pra casa chorando e falei: mãe eu não quero ser secretária, eu quero ser
professora. Minha mãe na época nem queria porque tinha que pagar uma taxa e a
2Nasceu em São Paulo, porém veio para o Paraná quando criança. Fez magistério e atua como
professora há 25 anos.
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gente tinha muita dificuldade. Minha mãe falou assim: não, já paguei a taxa pra você
fazer a matrícula. Não mãe, mas, por favor, por favor. Eu chorei muito.
O curso era no Champagnat, era curso técnico que tinha naquele
tempo. Tinha Secretariado, Contabilidade, Administração, tudo técnico, e eu ia fazer
os três anos de técnico. Só que aí minha mãe concordou e fez a matrícula no
Aplicação, e graças a Deus! Porque era meu dom, é o meu dom. Fiz magistério no
Aplicação.
Eu achei que foi um curso muito bom, eu aprendi muito. Era
bastante exigente, os professores eram muito bons. A maioria das coisas que eu sei
até hoje, depois de 25 anos de magistério que eu tenho, foi a base lá, foi tudo lá
mesmo. A gente teve a Metodologia de ensino, Didática. Tudo o que eu aprendi foi
lá. Foi muito bom, eu gostei muito. No Aplicação foi a base de tudo que eu aprendi.
Na época eu não tinha muita instrução, então eu não fiz nenhum teste vocacional,
nada, e não tinha ninguém que pudesse me explicar como que fazia pra ser
professor e tudo, então tudo o que eu aprendi foi lá. Eu bebia muito do que era
falado, do que era ensinado, porque era tudo o que eu ansiava e não sabia. Então o
meu conteúdo foi enriquecedor. Eu acho que os professores de lá eram muito bons,
muito bons mesmo. Hoje, pelo o que a gente vê em muitos lugares, muitos cursos
que tiveram depois, porque faz muito tempo isso, não parecem que foi tão sério
como foi lá.
Naquele tempo eram três anos de magistério. Eu terminei o
magistério, e não teve concurso em Londrina naquela época que eu terminei, e aí eu
fui fazer uma inscrição num outro emprego, de secretária e, achei que não ia passar,
mas logo assim, na primeira entrevista, a primeira vez que eu saí pra procurar, a
primeira entrevista e tudo, eu já consegui o emprego. Fiquei um ano trabalhando
nesse escritório, era uma distribuidora de medicamentos. Gostei também, tudo, mas
não era nada do que eu queria. E, logo em seguida teve concurso da Prefeitura em
84, 1984 e eu fiz o concurso e passei. Comecei a trabalhar daí já, sai do escritório e
fui pra rede pública, pra escola municipal, desde 1984.
Na escola a gente percebeu, acompanhando outras meninas que
fizeram magistério, que foram fazer estágio na sala da gente, que a formação não
era tão firme, tão sólida, porque muita insegurança, muitas dificuldades. Então, eu
não sei se é porque isso é um dom mesmo da pessoa.
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Tem muitas meninas que eu vi, assim, que foram fazer estágio na
minha sala, durante todo esse tempo, e que a gente percebia que não tinha esse
amor pela profissão, essa dedicação que eu tinha, que eu tenho. Então, a gente vê
que parece que elas não iam ficar tanto tempo na profissão, porque pra ser
professor tem que ter um dom, você tem que ter uma ideologia mesmo. Um sonho
de vida. Porque ele te dá recompensas profissionais, não no sentido de material,
porque professor ganha pouco, mas no meu caso ele deu realização pessoal, de
poder estar ajudando, de poder estar fazendo a minha parte para mudar o mundo,
de poder estar ajudando alguma criança, de poder dar amor pras crianças.
Eu gosto muito de lidar com crianças, eu nunca quis trabalhar com
adolescentes, com Ensino Médio ou adulto, porque minha paixão são as crianças,
então, eu gosto de pensar que de alguma forma estou contribuindo com a vidinha
delas. A gente vê que tem crianças que não tem amor em casa, que os pais saem
pra trabalhar e elas ficam com o irmão, com o tio, que são adolescentes muitas
vezes, elas não aprendem nada, nem com relação à própria higiene, nem com
relação à moral, e costume, e falar de Deus.
E tudo isso eu recebi uma recompensa de vida, com tudo que eu fiz.
Eu gosto muito de sentir isso, eu gosto muito de pensar: eu fiz a minha parte, eu fiz
um pouquinho para mudar o mundo. Hoje se eu tivesse que começar, eu começaria,
e faria tudo de novo. Só que eu acho que pra fazer isso, você tem que ter muita
força de vontade, você tem que analisar todos os prós e os contras, porque na parte
financeira não tem muito retorno.
Por exemplo: desde pequenininha na escola eu amava fazer teatro,
declamação de poesia, a professora me colocava, porque eu sempre me destacava,
eu adorava aparecer, né! Então, era um show. E hoje isso me ajuda muito, na
contação de histórias. Então, hoje, por exemplo, eu trabalhei com uma turminha da
quarta série, trabalhando poesia, e declamei poesia. Essas coisas são muito
gratificantes e começou desde pequenininha, então, eu sempre tive esse meu lado e
não tenho dificuldade para expor esse meu lado. E eu acho que tudo isso é um dom.
Eu queria tentar dizer, espero que eu consiga, que para ser
professor hoje em dia, tem que ser muito apaixonado pelo que faz, porque está
difícil? Está difícil. A realidade que a gente está vivendo é muito difícil, a violência
está aí. Se você for analisar entre ser professor e ter uma outra profissão que te
valoriza muito mais, que te dá muito mais financeiramente e você não tiver o amor
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que você tem pra ser professor, compensa ir pra uma outra profissão. Agora se você
tem esse sonho, se você tem essa meta de: eu vou fazer alguma coisa pra mudar,
eu quero trabalhar com crianças ou com adolescentes, eu quero fazer minha parte
pra ajudar a melhorar essa situação que está aí, se quando você está na frente de
uma sala de aula te dá prazer estar ali falando, estar ali demonstrando, estar
passando um pouquinho do que você sabe, então, é porque você realmente tem o
dom. E aí eu aconselho: fica, porque você vai ter o seu retorno pessoal, financeiro
talvez nem tanto, mas o gosto de você falar: eu fiz o que eu amo, eu fiz o que eu
gosto. Eu hoje, depois de 25 anos era pra eu ter me aposentado agora em março,
eu não posso me aposentar ainda por causa da lei da idade. Mas, eu hoje olhando
tudo o que eu já fiz, eu penso que se eu tivesse que fazer tudo de novo eu faria. Se
eu tivesse que buscar um lado financeiro melhor, se a minha meta fosse essa, eu
procuraria outro emprego, faria um concurso num banco, numa empresa pública,
mas pensando na minha realização pessoal, naquilo que eu sonhei um dia pra mim,
naquilo que eu sonhei em fazer, na busca do meu ideal, eu faria tudo de novo, do
mesmo jeito que eu fiz, lutaria pelas coisas que eu lutei, ajudaria os alunos que eu
ajudei. Eu olhando pra trás, eu me sinto realizada no que eu fiz. Eu gosto muito,
continuo gostando.
Estou com uma primeira série agora que tem me dado bastante
trabalho. Tem alunos hiperativos, hoje em dia a gente trabalha com alunos
hiperativos, aluno com família desestruturada, aluno que não tem amor de mãe. Eu
tenho uma aluna que foi abandonada pela mãe, ela vive só com o pai. Então, eu me
envolvo muito com os problemas deles e procuro junto com o aprendizado que eu
quero dos conteúdos também dar muito de mim, muito do amor. E isso é uma
gratificação, que eu sinto bem em receber, eu gosto de receber esse retorno.
Então, eu amo o que eu faço, resumindo tudo, eu amo muito o que
eu faço.
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APÊNDICE C
TELMA CRISTINA F. MARQUES3

Cursei o magistério no Colégio São Paulo. Conclui no final de 1989.
Em outubro de 1991 prestei concurso da Prefeitura. Em fevereiro de 1992 fui
convocada para assumir cargo de professora do Ensino Fundamental.
Quando eu fiz o concurso, vão por classificação as chamadas e
quando chegou na minha vaga, na escola aqui do Vivi Xavier não tinha vaga, então,
eu escolhi uma vaga numa escola lá no Aquiles Stenghel, a escola chama: Salim
Aboriham. Então, eu fiquei lá um os dois anos, não me lembro bem e pedi remoção
pra escola Ignêz Corso Andreazza que era mais perto da minha casa e fiquei aqui
até quando fui convidada pra ir pra Secretaria de Educação.
O magistério ele te dá alguma base pra o que você vai viver na
escola no dia dia. Mas você aprende mesmo quando você está lá na sala de aula.
Eu falo que o magistério ele te serve pra mostrar assim: que existe didática, as
metodologias, algumas coisas assim, que vão facilitar a sua vida, pra no dia dia
você ter, eu falo uma ferramenta pra estar buscando a sua necessidade, pra estar te
indicando o melhor caminho pra estar vivendo com seus alunos. Agora na faculdade,
você vai buscar um pouquinho mais de teoria, porque na sala de aula você
consegue a prática e com os cursos você busca a teoria, então, tem que ir juntando
uma coisa à outra pra estar fazendo.
No meu trabalho de hoje é a vivência mesmo que eu tive na escola
que foi me dando ferramenta pra o que eu faço lá hoje. Acho que é isso.
Eu fiz o meu curso de Pedagogia em Presidente Prudente, porque
daí eu já era casada, já tinha filhos, daí na época era o único lugar que não era o
curso presencial. Então, eu ia lá, pegava a matéria, trazia os materiais e estudava
em casa, voltava fazia as provas, tirava as dúvidas com os professores e foi assim
durante três anos. Às vezes, eram de quinze em quinze dias, dependendo até de
mês em mês, dependia da época, do período é que era o espaço e nos outros dias
ficava fazendo em casa. E daí juntando o que eu estava estudando lá, com a
vivência com a sala de aula que a gente já tinha mesmo.
3Concluiu o magistério no final de 1989. Em 1992 foi convocada para assumir o cargo de professora
no Ensino Fundamental. Atualmente, trabalha na Secretaria Municipal de Educação.
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Na faculdade eu optei, porque na faculdade eu fiz Pedagogia com
habilitação em Supervisão, mas como eu gosto desse lado administrativo eu queria
ter alguma coisa que me desse um parâmetro pra eu partir pro administrativo pra
uma próxima, uma futura direção de escola. Então, daí eu fiz na faculdade Bagozzi
de Curitiba um curso de pós graduação na área de Gestão, Orientação e Normal
Superior durante um ano e eu terminei há uns três anos.
Então, eu já ia concorrer à direção de escola na eleição retrasada,
mas não concluí porque eu estava em estágio probatório e eu ia ter alguns prejuízos
na minha carreira profissional, então, eu optei pro futuro pra estar fazendo isso e
também, porque eu queria terminar gestão que ia me dar mais ferramentas pra eu
estar podendo fazer um bom trabalho, que eu acho que o gestor ele tem que vir pra
fazer um trabalho diferenciado mesmo, né? As escolas hoje estão difíceis, o perfil
das escolas mudou, a missão da escola mudou, então, acho que o diretor tem que
gostar muito, ele tem que amar o que ele faz com paixão pra ele ser um parceiro dos
professores hoje, que os professores precisam dessa parceria mesmo, desse olhar
diferente de um gestor pro pedagógico pra vida da escola.
No começo o curso que você chega com o seu diploma nas mãos
você peca um monte. Que você vem assim, achando que você vai resolver o mundo,
que você vai transformar tudo e daí você se depara com uma realidade, às vezes
triste. Então, no início eu acho que eu pecava bastante, não tinha maturidade
suficiente pra estar prevendo e entendendo a vida da criança, o que ele está vivendo
naquele momento, e com o tempo você vai criando esse dom, eu falo que é um dom
mesmo, você com o passar dos anos você olha pra criança e você sabe por que ela
está tendo aquela atitude naquele momento e o seu conhecimento também vai
crescendo, porque você, eu falo que profissão professor ela é um eterno
aprendizado, você aprende todos os dias, todos os minutos com cada aluno, com
cada pessoa que passa na sua vida. Você muitas vezes precisa aprender um
conteúdo pra ir lá no outro dia ensinar pra criança. Então, você busca você
pesquisa.
Então, eu acho que é muito bom, eu senti que eu fui e ainda estou,
dia dia crescendo, buscando mais, aprendendo mais, que se você estacionar você
deixa de concorrer com esse mundo aí fora, e daí fica uma concorrência desleal,
porque eu falo que a escola, ela precisa ser prazerosa pra criança, porque se a
criança não tiver prazer em ir para a escola, se ele não gostar do professor, se ele
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não tiver um vínculo afetivo com o professor, ele não vai se interessar, ele não vai
aprender, o professor não vai conseguir passar os conhecimentos, os conteúdos
necessários nem pra formação daquela criança enquanto cidadão, enquanto um
futuro profissional, então, o professor e o aluno precisam ter esse vínculo e eu acho
que com o tempo o professor ele tende a ir aprendendo isso, é um eterno
aprendizado, não é só o aluno que aprende não, o professor às vezes aprende mais
que o próprio aluno.
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ANEXO A
CARTAS DE CESSÃO DE DIREITOS
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