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RESUMO 
 
 
 
Este trabalho tem como tema a formação de professores, tendo como problema a 
formação da identidade profissional de uma professora formada na primeira turma 
do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, ou seja, estudante do 
curso no período 1962 a 1965, em exercício até a presente data. Tendo como fonte 
o depoimento, nossa colaboradora foi a professora Ilka Regina Sanada. As 
informações coletadas possibilitam compreender a formação de professores sob a 
perspectiva da história oral, como uma das possibilidades de compreensão acerca 
da formação dos profissionais na área da Educação. Preconizamos também 
conceituar elementos da história oral. 
 

Palavras-chave:  História da Educação . História Oral. Identidade docente. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como tema memórias de formação e atuação de uma 

pedagoga formada na primeira turma do curso de Pedagogia da antiga Faculdade 

de Filosofia de Londrina, atualmente Universidade Estadual de Londrina, buscando 

perceber os aspectos que dizem respeito a sua formação bem como a constituição 

de sua identidade profissional. 

Pretendemos investigar por meio das metodologias de história de vida, neste 

estudo, questões concernentes a formação do profissional docente salientando a 

grande necessidade de considerarmos aspectos relevantes dos saberes e práticas 

construídos ao longo da trajetória de vida do professor para formação de sua 

identidade profissional. 

Partindo-se da premissa que a identidade profissional se constitui 

paulatinamente, pretendemos refletir acerca das possibilidades da formação docente 

se estender para além da formação inicial, ocorrendo também em sua prática 

cotidiana que insere o docente como sujeito social, profissional e reflexivo, tornando 

as perspectivas profissionais e pessoais indissociáveis. 

As narrativas ou entrevistas de história de vida oferecem uma grande opção 

no concernente ao estudo dos percursos pessoais e profissionais de docentes. Além 

da relevância desse tipo de abordagem diante da problemática da formação 

docente, julgamos tratar-se de um recurso de investigação científica que, na área da 

educação, se torna cada vez mais produtivo e propiciador de compreensão das 

condições do trabalho do professor, haja vista que renova e proporciona novas 

perspectivas de análise e dá subsídios às pesquisas na área da educação. 

Os motivos que me estimularam para pesquisar esse tema partiram, 

primeiramente, das discussões apresentadas durante as disciplinas do curso de 

Pedagogia, que suscitaram vários questionamentos no tocante às influências 

pessoais no âmbito profissional e vice versa. Percebi como é importante ouvir e dar 

voz à experiência dos professores e para isso a história de vida seria extremamente 

adequada. 

Norteando esse trabalho estava a busca por alguns desdobramentos 

referentes ao reconhecimento do processo de constituição da identidade profissional 

de nossa colaboradora. Para isso foram elaboradas algumas questões centrais: 
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Como foi o processo formativo da professora entrevistada? Qual a contribuição da 

sua experiência de vida para a sua opção pela profissão docente? 

Dentre as inquietações provocadas no decorrer da graduação, algumas 

levaram a busca ininterrupta pela forma como se constitui a identidade docente e 

essa busca era fator determinante para que eu compreendesse como se constituiu a 

identidade profissional de um professor. Na prática cotidiana ou no momento de sua 

formação?  

As perspectivas apresentadas nas discussões, viabilizadas pelo curso, 

possibilitaram apreciar as várias relevâncias do tema no tocante ao estudo da 

identidade profissional, tema esse que se revelou extremamente profícuo dentro do 

campo educacional. 

Considerando que os professores são responsáveis pela formação dos 

membros que irão compor a sociedade, faz-se necessário compreender como se dá 

sua formação, uma vez que eles colocam em sua prática os conhecimentos 

adquiridos na graduação e em sua vida para cumprir o papel que a escola e a 

sociedade lhes confere, que é o de trabalhar os conhecimentos sistematizados, 

acumulados historicamente pelo homem e, ainda, ser responsável pela formação 

humana, inclusive no que diz respeito a autonomia de seus alunos. 

Primeiramente foi feita uma revisão teórica cuidadosa, buscamos partir de 

um referencial teórico a respeito de formação de professores e constituição de sua 

identidade, fomos construindo, ao longo do percurso, um roteiro de prováveis 

questões que norteassem a pesquisa e, posteriormente, os depoimentos a serem 

colhidos.  

Utilizando como fonte de dados os depoimentos coletados, sistematizamos o 

processo de constituição identitária de uma professora formada na primeira turma do 

curso de Pedagogia em Londrina, considerando em sua vida, formação e trabalho, 

aspectos que contribuíssem para o entendimento das inúmeras possibilidades do 

que é ser professor e como se percebe o ser professor enquanto identidade.  

A partir do levantamento do referencial teórico e da coleta dos depoimentos, 

procuramos organizar como se deu o processo de constituição da identidade 

profissional e as influências sofridas durante o processo de formação que acabaram 

por permear toda a trajetória de vida e de trabalho da colaboradora. 
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Procuramos compreender de que modo a formação docente norteou sua 

prática profissional e cotidiana; as entrevistas possibilitaram vislumbrar como esse 

processo se deu pela óptica de quem o vivenciou. 

A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas registradas em áudio que, 

posteriormente, foram transcritas. O critério adotado para a escolha da colaboradora 

foi o de fazer parte da primeira turma do curso de Pedagogia, ao ser convidada a 

colaboradora prontamente aceitou. 

As perguntas da entrevista, de acordo com a metodologia da História Oral, 

se constituíram como provocações que levassem a refletir sobre a formação 

profissional e sobre como essa formação auxiliou no exercício da profissão, ou 

ainda, quais foram as lacunas deixadas por essa formação inicial. Os relatos 

apresentados pela colaboradora, depois de transcritos foram enviados para 

conferencia e possíveis correções.  

Com o decorrer do tempo as orientações, juntamente com o estudo do 

referencial teórico, foram delineando o corpo da pesquisa, fato que tornou a análise 

mais profunda e profícua para os fins a que se destinava, de compreensão dos 

aspectos concernentes a formação docente e a trajetória profissional. 

Desta maneira registramos o percurso realizado para efetivação dessa 

pesquisa em três capítulos. Destinamos ao primeiro capítulo primeiramente a 

descrição da metodologia, em seguida traçamos um breve histórico e conceituamos 

o que é História Oral, ressaltando como ela pode nos auxiliar na pesquisa no campo 

educacional. Posteriormente, ainda no primeiro capítulo, procuramos evidenciar os 

aspectos inerentes à memória contemplada pela história como fonte de pesquisa. 

No segundo capítulo apresentamos um breve histórico do curso de 

Pedagogia, primeiramente em âmbito nacional e depois em âmbito local, procurando 

contextualizar o curso de Pedagogia amplamente, situando a cidade de Londrina, a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, posteriormente Universidade Estadual de 

Londrina, e os reflexos da formação docente ofertada na instituição, enfocando a 

história de vida da qual se ocupa esta pesquisa. 

No terceiro capítulo apresentaremos a análise das entrevistas realizadas a 

guisa do referencial teórico referente à formação docente, contextualizando-a no 

tempo e espaço específicos de Londrina.  
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Na conclusão teço considerações acerca da formação de professores 

embasada nas leituras realizadas e nas análises feitas no percurso da pesquisa 

realizada. 

Ao trilharmos esse caminho buscamos possibilidades de compreensão sobre 

a formação de professores a partir da perspectiva da História Oral, concebendo-a 

como uma das possibilidades de estudo que levam a compreensão de aspectos da 

formação dos profissionais na área da educação.  
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HISTÓRIA DE VIDA DE PROFESSORES: PERSPECTIVAS QUE CONVERGEM E 

SE ENTRELAÇAM FUNDAMENTADAS NA HISTÓRIA ORAL E NA MEMÓRIA 

COMO INDÍCIO HISTÓRICO 

 

O presente capítulo tem por principal objetivo contextualizar a 

história oral como fonte de pesquisa profícua no estudo da história de vida de 

professores colocando-os como agentes privilegiados no tocante ao estudo no 

âmbito da formação profissional e do exercício da profissão docente. Devendo-se 

considerar a multiplicidade de fatores que implicam na constituição da identidade 

profissional e embasando-se na memória como fonte de pesquisa em história.  

Entrelaçado a esse contexto faremos apontamentos relativos à 

memória como fonte de pesquisa em história, considerando que, é um indício ainda 

não escrito que pode nos auxiliar no sentido de elaborar leituras do passado como 

elemento indicativo do que foi vivenciado pelo sujeito de forma ativa e 

concomitantemente nos remete a elaborações acerca desse passado.  

 

1.1 A metodologia 

 

A metodologia adotada nesta pesquisa é baseada na história oral que 

consiste basicamente na coleta de depoimentos de pessoas que tenham 

informações ou vivências relevantes sobre fatos, situações, lugares e instituições 

além de  inúmeras outras probabilidades de vivência.  

O ponto de partida da pesquisa foi a análise histórica do curso de 

Pedagogia no Brasil e em Londrina. A partir deste levantamento inicial que teve por 

objetivo situar a colaboradora no contexto do curso, foi feita a coleta de depoimentos 

gravados que posteriormente foram transcritos. Considerando-se que para se 

desenvolver um trabalho de pesquisa nessa linha faz-se necessário toda uma 

preparação anterior. 

 A coleta e sistematização de dados a partir dos depoimentos coletados 

devem ser consideradas, nesse contexto, como fator de grande contribuição para o 

estudo da história de vida de professores, pois trabalha com a história vivenciada. 

Os depoimentos foram coletados a partir de uma gama de considerações feitas 

acerca da trajetória profissional da nossa principal colaboradora a professora Ilka 

Regina Sanada formanda da primeira turma do curso de Pedagogia da UEL. 
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1.2 História Oral 

 

Meihy (1996) nos aponta que a história oral tem um passado longínquo, 

contudo pondera que a moderna história oral surge em meados de 1947, na 

Universidade de Columbia; seu surgimento advém da necessidade de registrar as 

experiências vivenciadas por combatentes bem como de seus familiares e vítimas 

da Segunda Guerra Mundial, esses registros dos relatos orais são propiciados 

graças aos avanços tecnológicos provenientes das descobertas da época. 

As narrativas ou história de vida são proponentes de uma grande gama de 

fatores e de opções para o estudo dos percursos pessoais e de ordem profissional 

no tangente ao campo de trabalho docente. Essa abordagem se estabelece como 

sendo de grande relevância diante da constituição histórica da profissão, uma vez 

que possibilita pensar detidamente sobre a profissão docente considerando suas 

práticas, embates de classe, as experiências por eles vivenciadas bem como as 

contradições sociais e ideológicas da própria profissão. Com referência a 

depoimentos orais como fontes nos aponta Demartini que: 

 

As fontes orais possibilitam apreender não só fatos desconhecidos, 
mas também representações de diferentes personagens envolvidos no 
processo educacional – a visão dos professores, dos pais, dos alunos, 
dos diferentes grupos étnicos etc. – que tem sido muito pouco 
consideradas nas reflexões sobre questões educacionais. 
(DEMARTINI,2001, p.122) 

 
 

Portanto devemos conceber que a História Oral nos possibilita ponderar sobre 

diversos aspectos, nos permite através das conversas com pessoas, sua 

característica fundamental, estabelecer relações entre suas reminiscências e a dos 

seus pares sociais enquanto constitutivos de uma memória coletiva.   

Ainda nos resta indagar o que é exatamente a História Oral? Conforme nos 

aponta Meihy: 

História oral é um recurso moderno usado pra 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 que responder a um sentido de utilidade prática e 
imediata. (MEIHY,1996, p.13) 
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A história oral surgiu permeada pelos adventos trazidos pelas tecnologias, 

que acabaram por instrumentalizar o pesquisador dessa área a guardar de forma 

fidedigna os depoimentos colhidos. Todavia não se confunda, ou se vincule, a 

história oral com tecnologia ela surge muito antes disso, advém de tempos remotos, 

sendo que os aparatos tecnológicos simplesmente a auxiliam, sobretudo no sentido 

do armazenamento dos dados coletados. 

Devemos considerar que, por não raras vezes, a palavra impressa é 

concebida com grande credibilidade em detrimento dos fatos que estão guardados 

na memória, que somente serão revelados por meio da história oral, estes fatos que 

estavam presentes, até então, na memória de quem os guardou tornam-se indícios 

históricos quando relatados, portanto devemos garimpar os fatos que ficam 

guardados na memória e interpretá-los a luz de embasamento teórico para que 

possamos produzir inteligibilidades com o passado histórico.  

Segundo nos é apontado por Meihy (1996) as narrativas orais envolvem três 

modalidades de história oral denominadas como: historia oral de vida, história oral 

temática e tradição oral. Especificamente nesse trabalho será utilizada a história oral 

de vida de uma professora. 

A história oral de vida tem um caráter subjetivo fortemente marcado, haja 

vista que ela é fruto da experiência de vida de uma pessoa. O que o depoente dessa 

modalidade narra é a sua percepção dos fatos acerca do que ocorreu em sua 

existência individual e social, portanto é permeada pela sua subjetividade. Cabe ao 

pesquisador, especificamente nesse contexto, verificar se as hipóteses por ele 

excogitadas são, efetivamente, capazes de preencher as lacunas espaciais e 

temporais que possam emergir durante o depoimento. 

Outra  peculiaridade do trabalho com esse tipo de pesquisa se dá devido ao 

fato de que saber escutar é uma característica essencial do pesquisador que utiliza 

história oral como instrumento de pesquisa, ela não gera automaticamente 

interpretações de eventos passados, é preciso compreender o evento como um todo 

complexo e permeado por relações. Faz-se essencial, dessa perspectiva, ser um 

bom ouvinte para não cercear a liberdade do entrevistado e para não incorrer em 

interpretações equivocadas. 

 Devemos perceber que nesse tipo de pesquisa utilizamos um material que, 

por não raras vezes, está impregnado de emoções, sentimentos, singularidades que 

somente são perceptíveis em nosso percurso de pesquisa quando consideramos as 
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inflexões de voz do depoente, as expressões corpóreas e faciais; essas situações 

não perceptíveis quando apresentadas na forma escrita, enfatizam o pormenor, o 

que confere ao trabalho com história oral um grande potencial de originalidade e um 

universo amplo no qual temos que nos guiar pelo projeto para que não nos 

desviemos do caminho proposto na pesquisa.  

A história oral é nesse sentido um recurso de investigação científica que, na 

área da educação, se torna cada vez mais produtivo e propiciador de compreensão 

das condições de trabalho docente, haja vista que renova antigas concepções e 

propicia a reflexão acerca de novas perspectivas de análise dando, desta forma, 

subsídios às pesquisas na área da educação.A esse respeito podemos observar o 

que aponta Meihy: 

 

Em obediência ao ritmo de aceitação e respeitabilidade, entre nós se 
passa o mesmo que em outros lugares: num primeiro instante, 
grupos conservadores duvidam da história oral, como se fosse 
insuficiente para explicar o conjunto social, como mais uma novidade 
e por isto algo passageiro. Na medida em que ela mostra a que veio, 
mudanças acontecem. Atualmente a história oral já se constitui parte 
integrante do debate sobre a função do conhecimento histórico e 
atua em uma linha que questiona a tradição historiográfica centrada 
em documentos oficiais. Sem dúvida, a história oral hoje é parte 
inerente dos debates sobre história contemporânea. 
(MEIHI,1996,p.9/10) 
 
 

A história oral nos permite uma visão do todo social, ético, político, econômico 

e cultural que subsidiam a formação profissional e humana desse indivíduo de forma 

a compreendê-lo como um ser completo e não fragmentado como se supõe na 

sociedade pós-moderna, permite a visualização das complexidades que o 

constituem. Ainda que cada parte referenciada tenha suas função e especificidade 

determinadas, por peculiaridades que lhe são próprias da profissão docente, só 

poderemos compreendê-las se pudermos visualizar o todo que a constitui. Tal 

concepção dialoga com a que nos é apresentada por Meihy: 

 

                                       Assim, há uma revolução promovida pela palavra oral que deixa de 
ser “letra morta” e passa a ter sentido no questionamento da 
documentação capaz de explicar a sociedade do presente. Porque 
dialoga com a velha concepção de que personagens históricos eram 
apenas grandes figuras e que aqueles que deixaram marcas 
arquivadas em espaços oficiais e oficializados, a história oral 
promove, juntamente com uma nova concepção de história , uma 
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interpretação clara de que todos, cidadãos comuns , fazem parte do 
mesmo processo.( MEIHY,1996,p.10/11) 

 
 

Como todo trabalho científico, a pesquisa em História Oral requer a 

organização acurada de um projeto a ser seguido e de uma metodologia que esteie 

cientificamente a pesquisa a fim de que tenha a credibilidade merecida. 

Para tanto delimita-se um determinado grupo a ser estudado que tenha 

relevância para as hipóteses levantadas para a edificação do trabalho.No caso 

específico desse trabalho, por tratar-se de história de vida, escolhemos um  

entrevistado que nos auxiliará a perceber e verificar pontos significativos de sua 

formação docente considerando para isso a sua trajetória de vida profissional e suas 

implicações. 

Consideraremos então, a partir dessa perspectiva, que o depoente ao relatar 

sua vida está permeado por suas impressões pessoais dos acontecimentos, em 

História Oral ele passa a ser concebido e tratado como colaborador, é por meio  de 

suas reminiscências que observaremos e construiremos a nossa pesquisa. 

Ao utilizar a metodologia da pesquisa de História Oral, o pesquisador deve 

certificar-se que os aspectos e fundamentos éticos da pesquisa serão seguidos 

fidedignamente para atender respeitosamente aos princípios em que se enquadram 

o colaborador e ao material coletado que foi pelo colaborador acessibilizado. 

O pesquisador deve ter cautela e responsabilidade para manter a 

inteligibilidade entre os fatos que o colaborador nos confiou em seu depoimento e a 

interpretação que usamos como proposição na pesquisa, esse é um dos 

prolegômenos essenciais nos quais se organizam os fundamentos de ética e 

compromisso que devem nortear a pesquisa. 

Cabe ao pesquisador problematizar as situações apresentadas pelas 

reminiscências do colaborador, não com o intuito de questioná-las ou verificar sua 

veracidade, mas sim o de respeitar a voz que foi dada ao depoente; nesta 

perspectiva, tudo que por ele foi dito deve ser tido como real considerando que foi 

ele quem vivenciou esse contexto, não nos cabendo julgar o que foi relatado e sim, 

analisar e interpretar as informações coletadas. 
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1.3 A Memória Contemplada pela História  

 

 Ao considerarmos que todos nós temos inscritas em nossa memória nossas 

histórias de vida, organizadas de acordo com as experiências por nós vivenciadas, 

atentamo-nos para o fato de que somos portadores de fatos e testemunhos únicos 

que compõem um vasto e rico campo de pesquisa histórica.  

No momento em que se busca um significado para a palavra memória 

encontram-se várias acepções, ela é a capacidade que a pessoa tem de recordar o 

que foi vivido, aprendido ou experimentado, é também uma lembrança, uma 

recordação ou uma reminiscência, memória pode se referir a reputação ou como 

alguém é lembrado, entre muitos outros significados. Dentro desse vasto universo 

de significados buscamos nos ater a memória como fonte de pesquisa.  Como nos 

aponta Stephanou: 

 

Isto é importante porque a memória, não sendo história, é um dos 
indícios, documento, de que se serve o historiador para produzir 
leituras do passado, do vivido, do sentido, do experimentado pelos 
indivíduos e daquilo que se lembram e esquecem a um só tempo. 
(STEPHANOU,2005,p.418)  
 
 

Teremos então que buscar referenciar a memória como uma fonte de 

pesquisa em história que leve a edificar uma interpretação para os fatos nela 

contidos com a credibilidade necessária para explicitar dados que estavam, até 

recentemente, fora dos cânones pré-estabelecidos. Nessa abordagem a proposta é 

contar a história da perspectiva de quem a vivenciou, buscando, portanto subsídios 

necessários para comprovar a  veracidade neles contidos, haja vista que existe o 

questionamento tanto do documento escrito quanto das memórias. Segundo é 

explicitado por Stephanou: 

 

O que isso tem a ver com a Memória? Há uma clara ruptura com a 
concepção de que apenas têm valor os documentos escritos (oficiais, 
especialmente). Se deixamos em suspenso o estatuto de verdade dos 
documentos, então os problemas de veracidade, contaminação, 
tendenciosidade, já não serão a priori que invalidam ou secundarizam 
documentos orais e seu uso por uma pretensa história menor. Há 
espaço de aceitação e de criação da História a partir das memórias, 
plurais , incoerentes, movediças, indomáveis. Vestígios de memórias 
que são produzidos diferentemente, como são diversas as 
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experiências vividas e as interpretações discursivas individuais e 
coletivas. (STEPHANOU,2005,p.419)  
 
 

 A memória é um indício histórico que não está escrito, mas que pode nos 

ajudar a elaborar leituras do passado, é uma evidência do que foi vivenciado pelo 

sujeito de forma ativa e nos remete a elaborações acerca desse passado.  

Então poderemos comparar as memórias a um tesouro como são, por 

exemplo, as moedas raras para um numismata que têm valor inestimável; ao mesmo 

tempo em que memórias são constituintes de um banco de histórias que nos tornam 

únicos e formadores de uma coleção de memórias que juntas edificam um passado 

individual e coletivo que merece ser investigado e considerado como parte 

constituinte da história da qual de fato pertence.  

Desde que a imprensa foi inventada tem-se a concepção equivocada de que 

a palavra impressa precede tudo que está preservado na memória e que é trazido a 

tona por meio da história oral, fato que é no mínimo equivocado, pois antes de ir 

para o papel a palavra impressa ficou guardada na memória de quem a escreveu e a 

perpetuou; assim, trabalhar com  história oral expressa o mesmo processo perpetuar 

os fatos que ficam lá guardados na memória individual de personagens que ainda   

não tiveram a oportunidade de ter suas vivencias transportadas para um documento, 

“os infames”, como diz Meihy(1996). 

No que diz respeito à história da profissão docente a recuperação e o registro 

das memórias de professores, suas histórias de vida, expressam a intenção  de 

sistematizar (e tornar público) o processo de constituição da identidade profissional 

da categoria a partir das vivências singulares,em um movimento que vai das partes 

ao todo que o abriga. 
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MAPEANDO O CURSO DE PEDAGOGIA 

  

O presente capítulo tem como principal objetivo contextualizar o curso de 

Pedagogia de maneira geral, procurando situar a cidade de Londrina e a 

Universidade Estadual de Londrina, refletindo sobre as propostas de formação 

docente que permearam e influenciaram a história de vida da qual se ocupará o 

presente trabalho. 

Para que isso ocorra, atendendo as especificidades do trabalho proposto, 

faz-se de suma importância a retomada do contexto histórico partindo das 

informações mais amplas do contexto nacional para as mais específicas que 

englobariam o contexto local. 

 

2.1 Breve história do curso de Pedagogia em âmbito nacional 

 

Pretendemos discorrer, brevemente, sobre o curso de Pedagogia e sua 

constituição com enfoque no período que compreende de 1939 até 1970 

aproximadamente, pois esse período é crucial para a compreensão do contexto em 

que pretendemos trabalhar. 

  Historicamente educação e pedagogia estão intimamente relacionadas, o 

que nos leva a refletir que foi através da necessidade de sistematização da 

educação que se estabeleceu a pedagogia como ciência que se ocupa das práticas 

e teorias educacionais. Conforme Saviani: 

 
(...) A pedagogia se desenvolveu em íntima relação com a prática 
educativa, constituindo-se como a teoria ou a ciência dessa prática 
sendo, em determinados contextos, identificada como próprio modo 
intencional de realizar a educação. (SAVIANI, 2007, P.100) 
 
 

A pedagogia vive, desde seus primórdios, dilemas no que concernem 

seus campos de atuação e suas concepções presentes nas mais diversas correntes 

pedagógicas, que defendem com afinco seus preceitos, travando assim batalhas 

que surtem mais polêmicas do que propriamente discutem o que é realmente 

relevante para os embates educacionais que a pedagogia deve travar dentro de 

suas reais competências. 
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Pode-se dizer que o berço do curso de pedagogia foram os Cursos Normais 

que já formavam docentes para atuar no ensino elementar, na escola secundária e 

na escola normal, antes mesmo da criação do curso de Pedagogia.  

Dentro desse contexto surge o que podemos considerar como espaço 

destinado aos estudos dos fenômenos educacionais na universidade brasileira. As 

reformas educacionais promovidas pelo ideário da república, que apregoava a 

democratização do saber visando à edificação de um cidadão de forma plena, 

começaram a suscitar mudanças nos moldes educacionais existentes na época, a 

escola cresce e se expande como não teria acontecido em nenhum momento 

anterior a esse , desse fenômeno decorreram mudanças sociais e culturais nas mais 

diversas camadas da sociedade brasileira. 

Buscava-se através do aumento das instituições educacionais e da 

propagação do saber sistematizado equiparar a nação brasileira às nações que já 

tinham alcançado altos patamares no campo educacional em outros cantos do 

mundo. 

Segundo nos aponta Saviani, (2007 p.114), na realidade brasileira as 

tentativas de implantar os estudos acerca da educação em nível superior tem um 

longo percurso de percalços, a primeira tentativa foi na reforma da instrução paulista 

que se deu no início da república por meio da  Lei nº88, de 8 de setembro de 1892, 

quando foi instituído o Curso Superior da Escola Normal, curso este previsto, porém 

não implantado. 

 De acordo como o que nos é apontado por Saviani 2007, em 1931 o 

Estatuto das Universidades Brasileiras previu que um dos cursos necessários para a 

edificação da Universidade no Brasil seria o de Educação, Ciências e Letras que 

visava à inserção de elementos culturais que se sobrepusessem aos eminentemente 

profissionalizantes e que, concomitantemente, cultivassem o saber historicamente 

construído pelo homem em sua universalidade promovendo a cultura erudita e a 

elevação a um saber que não partisse de uma eminência embasada somente em 

técnica. 

 Essa concepção da necessidade de um curso que se preocupasse com os 

estudos em educação, se deu em grande parte pelo fato de até essa época não 

residir em nenhum curso superior a preocupação com a formação do professor, é 

como se esse ofício não tivesse, até esse momento, lugar no espaço da 

universidade; quem formaria professores para os níveis posteriores à escola primária 
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não se colocava como problema até a criação das Faculdades de Filosofia, Ciências 

e Letras, nas quais se insere o curso de Pedagogia.  

Podemos apontar que o berço dos estudos educacionais em nível superior 

foram os Institutos de Educação, que abraçaram a idéia de estudos e pesquisa no 

âmbito educacional; os institutos foram pensados de maneira a abarcar os 

conhecimentos pedagógicos de forma científica, corrigindo os equívocos recorrentes 

nas antigas escolas normais, o que com o tempo os alçou a categoria de curso 

superior, o instituto de Educação de São Paulo foi incorporado a USP, fundada em 

1934, e o Instituto de Educação do Distrito Federal foi integrado a Universidade 

Federal, criada em 1935, conforme nos aponta Saviani,2007.  Nesta orientação 

foram organizados os cursos destinados a formação de docentes para as escolas 

secundárias. 

Estes acontecimentos foram estabelecidos através do decreto lei 1.190 de 4 

de abril de 1939, que regulamentou em todo o país a organização da universidade, 

bem como de seus cursos, estabelecendo  o esquema “3+1” para todas as  

licenciaturas, inclusive o curso de pedagogia que era, nesta época, constituído de 

três anos de estudos de disciplinas específicas da formação e de um ano destinado 

à formação didática. Como é exemplificado no quadro abaixo: 

 

Decreto 1.190 –“ esquema 3+1” /CURSO DE PEDAGOGIA: 

1º ano 2º ano 3º ano Didática  

Complementos de 
matemática 

Psicologia 
Educacional 

Psicologia 
Educacional 

Didática Geral 

História da filosofia Estatística 
Educacional 

História da Educação Didática Especial  

Sociologia  História da Educação Administração 
Escolar 

Psicologia 
Educacional * 

Fundamentos 
Biológicos da 
Educação  

Fundamentos 
Sociológicos da 
Educação 

Educação 
Comparada 

Fundamentos 
Biológicos da 
Educação* 

Psicologia 
educacional 

Administração 
Escolar 

Filosofia da 
Educação  

Fundamentos 
Sociológicos da 
Educação* 

 Administração 

Escolar* 

* Disciplinas contidas no currículo dos três anos que forma o Bacharel em Pedagogia: 

(SAVIANI, 2007,p.117-118) 
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Com a observação do quadro é perceptível a repetição das matérias já 

contidas na grade curricular do bacharel para que o mesmo tenha acesso à 

licenciatura. Devido à generalização do curso podemos ponderar e afirmar que o 

curso perdeu seu referencial de origem e concomitantemente começou a erigir–se 

sob um novo ideário, mas ainda não tinha uma identidade própria. Quando ele foi 

sistematizado para padrões iguais aos demais cursos, acabou perdendo suas 

especificidades, haja vista que os demais cursos não trabalhavam com o mesmo 

objeto de estudo que a pedagogia se propunha a estudar de forma profunda. Então 

esse profissional passa a ser obrigado a se repetir no tocante a matérias, sem se 

aprofundar no que tange aos conteúdos e a sua identidade de formação profissional. 

Assim como nos evidencia Brzezinski: 

 

O curso de pedagogia também foi padronizado com a utilização da 
simetria artificial adotado para os cursos de bacharelado. O bacharel 
em pedagogia se formava técnico em educação, cuja função no 
mercado de trabalho nunca foi precisamente definida. A falta de 
identidade do curso de pedagogia refletia-se no exercício profissional 
do pedagogo.  (BREZEZINSKI, 1996, p.44) 
 
 
 

Outro aspecto para o qual devemos nos atentar é que em um período 

relativamente curto, de 1939 até 1972, ocorreram inúmeras regulamentações do 

curso que acabaram por gerar inconstâncias na sua constituição curricular, para se 

assemelhar aos bacharelados em prejuízo das especificidades de sua função 

profissional.  

Desde o momento de sua criação o curso de pedagogia tinha como missão 

principal formar professores aptos a atuarem nas Escolas Normais buscando, dessa 

forma, sanar a demanda de professores que surgia da necessidade de ampliação de 

escolarização da população. Em decorrência disso, por ser responsável por formar o 

formador de professores para o ensino primário, era submetido a criticas que 

cunhavam e condenavam a seriedade do curso superior em questão, pois 

questionavam como os profissionais advindos dessa graduação conseguiam os 

conteúdos específicos do ensino primário. Como nos aponta Brzezinski: 

 

É interessante notar que os egressos da licenciatura em pedagogia 
seriam futuros professores da Escola Normal que formava 
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professores primários. Entretanto, o currículo dessa licenciatura não 
contemplava o conteúdo do curso primário. Certamente os 
licenciados aprendiam esse conteúdo por encanto, ou talvez, na 
“prática”, se o futuro bacharel já fosse professor primário. Essa 
estruturação do curso de pedagogia facilitou a adoção da premissa 
“quem pode o mais pode o menos”, isto é, se os professores 
primários, por “osmose” adquiriram o domínio dos conteúdos do 
curso primário. Cabe indagar: como poderia o licenciado estar 
preparado para tal, se não havia obtido a formação específica para o 
que se propunha ensinar? No seu exercício profissional, deveria 
saber e saber fazer um a educação que não tinha aprendido e nem 
“vivido”. (BRZEZINSKI, 1996, p.45) 
 

 
Outro momento de grande relevância que devemos considerar no processo 

de constituição da História do curso de Pedagogia no Brasil foi o período em que foi 

aprovada a LDB de 1961; a lei 4024/61 contém aspectos que defendiam o incentivo 

e criação das instituições de ensino particulares no sentido de que elas favoreceriam 

a ampliação do número de vagas em escolas e de profissionais para trabalharem 

com ensino. 

A partir do parecer 251/62 o curso de Pedagogia é regulamentado e fica 

estabelecido um currículo mínimo, com disciplinas optativas escolhidas pelas 

instituições de ensino superior. Fica estabelecida a duração de quatro anos e a 

atribuição de oferecer formação de professores para que atuassem como 

professores das matérias pedagógicas do Curso Normal, alem da formação do 

técnico em educação; o técnico recebe o título de bacharel e o professor das 

matérias pedagógicas de licenciado em pedagogia.  

PARECER 251/62 

Currículo Mínimo Optativas 

Psicologia da Educação Biologia 

Sociologia (geral, da Educação) História da Filosofia  

História da Educação Estatística  

Filosofia da Educação Métodos e Técnicas de Pesquisa Pedagógica  

Administração Escolar Cultura Brasileira 

*Mais duas disciplinas optativas Educação Comparada 

 Higiene Escolar 

Currículos e Programas  
Técnicas Áudio-Visuais de Educação 
Teoria e Prática de Escola Primária 
Teoria e Prática de Escola Média  
Introdução à Orientação Educacional 

(BRASIL. Parecer n. 251/62, 1963) 
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Ao se observar o parecer, segundo a perspectiva de alguns autores 

estudados, podemos inferir que o curso até o momento não apresentava uma 

especificidade no campo de atuação profissional. Contudo a especificidade pode ser 

concebida como relativa, visto que visava formar um profissional para atender a 

necessidade imediata de professores  para atuar nas escolas primárias. 

Logo após esse período ocorreu a ditadura militar que implantou, em 

nome da modernização e progresso com segurança, várias alterações no sistema 

social e educacional. 

A época do golpe militar era de grande instabilidade econômica e disputas 

de ordem política e social que geravam um cenário propício à proliferação do ideário 

comunista que se propagava pelo mundo, ideário que acabava por ser o principal 

argumento para a defesa de um regime militar tal como foi o instaurado no Brasil. 

Nessa época o país sofria grande influência da invasão do capital 

estrangeiro que, em nome do desenvolvimento nacional, era aceito e tido como algo 

extremamente bom para nação. O modelo agrário exportador, predominante no 

Brasil, perdia espaço para os segmentos da população que desejavam o 

desenvolvimento industrial do país. 

A política desenvolvimentista ganhou força com os governos populistas 

que enfatizavam o desenvolvimento como grande propulsor do ideário nacionalista. 

A industrialização foi vista como promotora do desenvolvimento nacional, ainda que 

fosse feita endividando o país internacionalmente. 

Os valores urbanos industriais, difundidos em larga escala, tornaram-se 

ideais perseguidos para fundamentar o sistema econômico, político e social, 

portanto deveriam ser propagados também na esfera educacional, pois ela era 

responsável por educar os cidadãos dentro da política desenvolvimentista adotada 

pelo governo da época.  

O Estado redefine suas funções e reorganiza suas prioridades de acordo 

com as demandas exigidas pelo capital estrangeiro que se torna uma forma 

constante de dominação. 

 Segundo essa premissa, o sistema defendido pelos Estados Unidos, que 

apoiava os militares, seria o sistema democrático e o comunismo retiraria a nossa 

liberdade e nossos direitos adquiridos com o sistema democrático vigente até então 

em nosso país. Diante desse panorama percebemos que a manipulação do capital 
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econômico estrangeiro do qual o Brasil dependia foi fator determinante para que 

fosse instaurada a ditadura militar. 

Devido a esse método embasado no autoritarismo o governo militar 

desenvolveu e implantou uma metodologia que visava adestrar os cidadãos para o 

trabalho e não para viver na cidadania. Essa preocupação com o tecnicismo 

educacional implantou os moldes do pensamento individualista do neoliberalismo 

econômico e preparou os estudantes para viver nesse molde imposto pelo mercado. 

Ou seja, o sistema educacional brasileiro passou a ser um sistema de instrução para 

formar mão-de-obra para o mercado de trabalho, sobretudo as que eram de capital 

estrangeiro. De acordo com Romanelli: 

                                      
                                        A penetração maciça do capital internacional em nossa economia, 

ou em outros termos a “internacionalização do mercado interno”, 
como chama Cardoso, acabou por destruir os já assinalados 
mecanismos tradicionais de ascensão da classe média e criar, 
paralelamente, novas funções nas hierarquias ocupacionais das 
empresas, que exigiam qualificação. A universidade conglomerada, 
vigente até então, já não tinha condições nem de atender as 
pressões da demanda, que crescia em função da decadência da 
formas tradicionais de manutenção de status de classe média, nem 
de atender à demanda econômica de recursos humanos, que 
começava a surgir do lado das empresas. (ROMANELLI,1999,p.256)   

 
 

O trabalho docente perdeu a identidade e a autonomia que vinha sendo 

edificada, agora deveria obedecer a ordens e uma hierarquia, assim como no 

sistema militar de patentes onde “mandam os que podem e obedecem os que têm 

juízo”. Ajudando o governo militar a formar cidadãos mais dóceis e aptos para o 

trabalho. Como aponta Brzezinski: 

 
A educação, nesse contexto, transformou-se em “treinamento”. Nela 
foram projetadas também as ambigüidades e contradições próprias 
da ideologia nacionalista e transnacional. Assim, se, por um lado, o 
processo educacional foi propulsor do desenvolvimento nacional com 
a “democratização” das oportunidades educacionais e com a melhor 
qualificação do homem comum, por outro ele foi instrumento 
indispensável ao processo de especialização exigido pelo capital 
transnacional. Nesse cenário, emergiu o projeto de reforma das 
universidades brasileiras que deveriam deixar de ser elitistas para 
tornar-se o centro de formação de profissionais necessários ao 
desenvolvimento. A burocratização do ensino leva a classe docente a 
ser moldada em condições de subserviência ao ideário militar vigente 
na época, que em suma era ditado pela classe dominante. 
(BRZEZINSKI, 1996, p.59) 
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O profissional da educação era formado em uma realidade cada vez mais 

distante da qual deveria trabalhar após concluir sua graduação, seu trabalho era 

posto cada vez mais como técnico e burocrático. 

 Existia uma grande ênfase nas produções tecnológicas e da área 

científica. As descobertas que alçassem o país a competitividade apregoada na 

época eram determinantes para destinação de recursos e incentivos, mas quem 

prepararia esses profissionais aptos a utilizarem as tecnologias tão necessárias para 

a melhoria da nação? 

Aos docentes que deveriam preparar esses profissionais, nas escolas, 

não se dava importância, em suma, a formação do professor era rala e superficial, 

prescrita em manuais de como deveria ser passado o conteúdo e qual deveria ser o 

comportamento do professor. Seguindo essa linha os cursos de formação do 

professor foram se tornando fragmentados e aligeirados, comprometendo a 

construção da identidade profissional. 

 Como desenvolver as tecnologias que impulsionariam o progresso se as 

bases educacionais eram deixadas em segundo plano? 

2.2 A História do Curso de Pedagogia em Âmbito Local 

 

O curso de Pedagogia em Londrina foi criado pelo decreto estadual 

nº29916 de 1960, na antiga Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 

Londrina, segundo nos aponta Abbud: 

Em Londrina, o curso de licenciatura em pedagogia é criado em 
1960, com início de atividades em 1962, juntamente com o “curso” de 
Didática (atuais Licenciaturas).O curso de Didática permaneceu 
apenas nos anos de 1962 e 1963. Não funcionou mais a partir de 
1964 como curso autônomo, de acordo com orientação do Conselho 
Estadual de Educação (Parecer nº 292), as matérias pedagógicas 
passaram a fazer parte do curso de pedagogia .(ABBUD; WEBER, 
2008, p. 3) 

 
Segundo as leituras realizadas, percebe-se que o curso de pedagogia 

atende, desde sua fundação, as necessidades da comunidade haja vista que foi 

criado  para suprir a necessidade de formação docente para as escolas normais da 

região.  
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Os dados coletados indicam que a criação do curso de Pedagogia 
ocorreu por solicitação dos professores da Escola Normal aqui 
existente, no Colégio Mãe de Deus e na Escola Normal de Londrina, 
não se caracterizando como desdobramento de Cursos de 
Aperfeiçoamento uma vez que há indícios de que estes cursos 
tenham sido instalados em Londrina apenas da década de 1980. 
(ABBUD; WEBER, 2008, p. 2) 

 
Na seqüência serão apresentadas informações relacionadas à história do 

Curso de Pedagogia na UEL e a identificação e categorização dos períodos do 

curso, essas informações são fruto do trabalho realizado no projeto de pesquisa 

História das Instituições Educativas no Paraná: a história do curso de Pedagogia na 

UEL – 1960 a 2005. 

O curso de Pedagogia aqui fundado tinha características similares aos 

cursos de pedagogia já existentes em todo o país, pois seguia praticamente a 

mesma grade curricular. 

A princípio de 1962 até 1973 o currículo apresentava como proposta uma 

formação única visando à docência para o ensino médio. O sistema de matrícula era 

seriado, com duração de 4 anos.( ABBUD; WEBER, 2008, p.2-3) 

De 1973 a 1991, momento de implantação das reformas decorrentes da 

política educacional implantada pelo governo militar e de uma grande reforma 

universitária (Lei 5540/68), foram implantadas novas disciplinas e, 

concomitantemente, uma nova grade curricular. Ocorre a mudança no sistema de 

matrícula que passa a ser de matrícula por disciplina – Sistema de Créditos, que foi 

exclusivo até o inicio da década de 1990, O curso oferecia nessa época as 

disciplinas curriculares e um grande número de disciplinas complementares e 

obrigatórias. (ABBUD; WEBER, 2008, p.3). 

Ocorre nesse período a criação das habilitações conforme é explicitado 

no Parecer CFE 252/69: Supervisão Escolar; Orientação Educacional; Administração 

Escolar para escolas de 1º e 2º graus e Ensino das Disciplinas e Atividades Práticas 

dos Cursos Normais. Sendo que esta última transforma-se em Magistério das 

Matérias Pedagógicas do 2º grau, devido à mudança do sistema de matriculas. 

Segundo as informações apresentadas as habilitações oferecidas de Orientação 

Educacional e Supervisão Escolar se mantiveram constantes desde 1972, sendo 

registrada a presença de várias outras (chegando a 7 em 1974), que talvez não 

tenham sido ofertadas efetivamente (ABBUD; WEBER, 2008, p. 3-4). 
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Ocorreu nova alteração curricular no período que compreende os anos de 

1992 a 1997. Em 1992 são introduzidas disciplinas específicas para docência nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental, ainda em 1992 se dá novamente  a mudança 

do sistema de matrícula por disciplina para sistema seriado anual, da qual decorre 

uma alteração curricular, mas ainda estruturada considerando o currículo mínimo 

indicado no parecer 252/69. Também no início da década de 1990 ocorre mudança 

na forma de organização dos cursos de graduação, são elaborados os primeiros 

Projetos Políticos Pedagógicos da Universidade Estadual de Londrina, (ABBUD; 

WEBER, 2008, p. 4). 

A partir de 1992 o curso de Pedagogia foi organizado partindo de uma  

habilitação considerada nuclear, Magistério das Matérias Pedagógicas e uma 

segunda habilitação de escolha dos estudantes, entre Supervisão Escolar, 

Orientação Educacional, Educação Pré-Escolar e Séries Iniciais, sendo disposta ou 

constituída como: Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º grau e Orientação 

Educacional; Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º grau e Supervisão Escolar 

1º e 2º graus; Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º grau e Administração 

escolar para escolas de 1º e 2º graus, Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º 

grau e magistério para a pré-escola; Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º 

grau e Magistério para as séries iniciais do ensino fundamental (ABBUD; WEBER, 

2008, p. 4). 

Ocorreram poucas modificações curriculares no curso de Pedagogia no 

período que abrange os anos de 1998 a 2004. Tais mudanças resultaram na 

configuração sintetizada a seguir.  

Além da formação de formadores de professores em nível médio e de 

professores para anos iniciais e educação infantil, o pedagogo passa a ter como 

proposta para sua formação profissional, o trabalho não docente, com atuação em 

espaços formais e não formais onde se estabelecesse a relação de processo 

educacional; fica explicita, também, neste período a preocupação com o perfil de 

pesquisador em ciências da educação assim como o saber articular esses 

conhecimentos para o exercício de suas funções laborais na prática docente. 

Assim se procurou organizar os currículos posteriores de forma a 

contemplar uma maior integração entre as séries visando atender aos anseios 

propostos no Projeto Político Pedagógico da UEL bem como nos pareceres que 
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delineavam o perfil a ser alcançado pelo pedagogo, perfil este que deverá atender 

as necessidades da sociedade em que atua. 
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HISTÓRIA DE VIDA: CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE 

 

O ideário da formação docente compreende uma diversidade de fatores que 

edificam e sustentam grande parte das concepções culturais nas quais a profissão 

se esteia, entre elas podemos nos remeter ao processo de constituição da 

identidade profissional como sendo fator que provoca dualidade e complexidade no 

tocante ao processo de formação e posteriormente em sua atuação profissional. Na 

medida em que consideremos que ter consciência da própria profissão e não abafá-

la enquanto consciente histórico, relevando ainda seu cunho científico, é algo no 

mínimo difícil dada a impossibilidade de dissociar o ser pessoal do ser profissional. 

Conforme nos aponta Nóvoa: 

 

                                        [...] A compreensão contemporânea dos professores implica uma 
visão multifacetada que revele toda a complexidade do problema. As 
questões sociais nunca são simples. Muito menos as que dizem 
respeito à educação e ao ensino. (NÓVOA, 1995,p.21) 

 
 

Dentro dessa perspectiva devemos considerar de suma importância perceber 

o professor como pessoa e também como profissional, seus ideais de construção 

individual e profissional são intimamente ligados, suas concepções não podem ser 

desvinculadas por serem parte de um mesmo ser que as erigiu a partir de vivências 

em um dado contexto.  

Tais afirmações implicam na compreensão de que a identidade profissional e 

a pessoal, portanto não podem ser destituídas do sujeito devido à impossibilidade de 

dissociação das mesmas. Como sugere Nóvoa: (...) Hoje sabemos que não é 

possível separar o eu pessoal do eu profissional, sobretudo numa profissão tão 

impregnada de valores e ideais e muito exigente do ponto de vista do 

empenhamento da relação humana. (NÓVOA, 1995,p.9) 

Podemos inferir a luz dessa perspectiva apresentada por Nóvoa que as 

histórias individuais, que em primeira instância parecem ser únicas, refletem nas 

histórias coletivas, portanto a história de vida propicia analisar o processo de 

constituição da identidade profissional de forma a compreendê-la e analisar suas 

peculiaridades no âmbito educacional como nos aponta Nóvoa: 
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A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de 
construção de maneiras de ser e de estar na profissão. É mais 
adequado falar em processo identitário, realçando a mescla dinâmica 
que caracteriza a maneira como cada um se sente e diz professor. 
(NÓVOA,1995,p.16)  
 
 

Pesquisar a história de vida e de carreira de professores é um meio de dar 

voz para que se expressem e proporcionar aos professores subsídios para que 

entendam sua identidade profissional. Possibilita, desta maneira, estudar como eles 

constroem seus saberes profissionais, tentando identificar aspectos da formação 

docente que capacitem o professor e ajudem a maximizar suas potencialidades.   

A história de vida da professora Ilka Regina Sanada, apresentada nos 

relatos das experiências vivenciadas por ela, permite-nos desvelar e compreender 

alguns aspectos inerentes à educação, a sociedade e a própria profissão docente 

vistos da perspectiva de quem os vivenciou, no caso a nossa colaboradora. 

Segundo pudemos perceber nas entrevistas existe uma forte relação entre a vida 

pessoal, a vida profissional e a sociedade em que se constrói a identidade desse 

profissional, portanto podemos fazer menção à questão de que a identidade docente 

é resultante desses fatores. 

Ao considerarmos a história de vida da colaboradora devemos 

primeiramente nos remeter a sua infância, nela perceberemos como desde muito 

jovem deu grande importância a escola e demonstra ser uma pessoa de convicções 

firmes. 

Em São Paulo eu estudei no Grupo Escolar Campos Salles, que é 
um grupo situado na Liberdade, na Rua São Joaquim, num prédio 
muito bonito e estivemos lá dois anos antes de mudar para Londrina. 
Meu pai ganhou uma casa do meu avô e nós mudamos para o 
Ipiranga e, como eu estava no quarto ano primário, eu não quis sair 
da escola, porque adorava minha escola. A diretora era muito 
enérgica e obrigava a gente a colocar fitinha na cabeça. Muitas 
vezes a gente punha uma fitinha de papel só para tapear, porque ela 
olhava de longe as filas. Todo mundo estava com o lacinho na 
cabeça, mas na verdade, a gente, ou algumas, esqueciam a fita e 
punham uma fita de papel. Mas tudo bem. Não quis sair da escola 
porque era o último ano e nós tínhamos uma festinha de formatura, 
porque naquela época se fazia formatura no quarto ano primário 
também. Conclusão eu mudei para o Ipiranga e levantava cinco e 
meia da manhã para ir para minha escola. A minha escola era mais 
central, e, de meia em meia hora, passava o meu bonde e eu vinha 
toda a manhã. Foi o meu quarto ano primário.(Ilka Regina 
Sanada,2011,p.01) 
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Além de não querer perder a formatura, a colaboradora também demonstra 

que, mesmo sendo uma criança, dava muito valor a tudo que vivia na escola abrindo 

mão de horas de sono e de brincadeira para pegar o bonde e se dirigir à escola 

cedo, enfrentando até mesmo a diretora enérgica em demasia como ela mesma a 

descreve. 

Devido à outra mudança, agora para a cidade de Londrina, cidade em que 

prosseguiu seus estudos no Colégio Mãe de Deus, fez o 5º ano do primário e 

terminado o ginásio, declarou-se meio contrariada, pois, dadas as circunstâncias, ela 

não pode fazer o seu sonho de ser farmacêutica tornar-se realidade. Na época não a 

deixaram cursar o Científico porque não tinha um curso para dar continuidade e a 

convenceram a fazer o curso que havia aqui, o Curso Normal, que era uma opção 

da qual já se saía com um emprego e não precisaria sair da cidade para buscar 

outro emprego, desta forma as famílias mantinham os filhos próximos dos pais.  

 

 
Chegando em Londrina, como eu morava perto do Colégio Mãe de 
Deus, meu papai e mamãe resolveram nos matricular no Colégio 
Mãe de Deus. Bom, aí eu fiz o meu primário, aliás, a quinta série, 
porque havia quinta série, e como eu havia perdido a data da 
admissão, então eu fiz a quinta série. Essa turma já vinha desde o 
primeiro ano primário. Eu fiz com essa turma, mesmo sem mudar, o 
ginásio e terminando o ginásio continuei com a Escola Normal. Na 
verdade eu não queria fazer Escola Normal, eu queria fazer o Curso 
Científico e queria fazer o curso de farmácia. Era o meu ideal ser 
uma farmacêutica, mas diante das circunstâncias, de eu ser a filha 
mais velha da casa, meu pai não abria mão para os filhos estudarem 
fora e não havia o curso em Londrina. Diante disso, eu resolvi fazer o 
Magistério quase com um empurrão de uma amiga, muito íntima, que 
falou: “vamos fazer o vestibularzinho do magistério?”, e assim fui eu 
e adorei o curso. Terminei o curso de Magistério e logo fiquei 
cuidando da documentação para arrumar um cargo para lecionar e 
não cogitava fazer faculdade, porque não havia o curso que eu 
gostaria de fazer. Passaram-se praticamente dois anos, quase que 
eu e uma amiga, também da mesma turma, entramos em Direito, 
mas nós achamos por bem que não era bem aquilo que nós 
queríamos. Como eu gostava muito de lecionar resolvi fazer 
Pedagogia e aguardei que surgisse o curso em Londrina.(Ilka Regina 
Sanada 2011,p.2) 
 

 
Percebemos também que a faculdade, a priori, não era algo em que se 

pensava com muito afinco, pois não existiam muitos cursos e nenhum que 

despertasse o interesse de nossa colaboradora. A cidade começava a crescer e a 

partir desse crescimento, surgiu a necessidade de formar profissionais para atuarem 
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nas mais diversas áreas, sendo a educação uma das que mais precisavam desses 

profissionais.  

Contudo surge aqui um motivo que deve ser considerado para a escolha do 

curso de Pedagogia, além da afinidade com a profissão que ela já a exercia, existiu 

também, em nossa percepção, a identificação com a identidade profissional de 

professor e tudo que essa profissão representava para a sociedade da época. O 

prazer pela profissão docente torna-se nesse sentido fator determinante da escolha, 

gostar do que se faz é, nesse momento, compreendido como grande incentivo para 

a escolha e pelas palavras da própria Ilka Regina Sanada, ”[...] como eu gostava 

muito de lecionar resolvi fazer Pedagogia [...]”.(2011,p.2) 

 

                                         Os estudos referentes às vidas dos professores podem ajudar-nos a 
ver o indivíduo em relação com a história de seu tempo, permitindo-
nos 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, 1995,p.75) 

 

 

Teremos como ponto de partida a premissa de que a constituição da 

identidade docente é um processo cuja origem está na formação inicial, no caso da 

colaboradora desta pesquisa ocorrido no curso de pedagogia da FFCL/ Londrina no 

período que compreende os anos de 1962 a 1965. Tomando como um dos marcos 

dessa história de vida o Curso de Pedagogia, começamos por situar este momento. 

O curso foi criado em 1960 na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Londrina (FFCLL), que posteriormente passou a denominar-se Universidade 

Estadual de Londrina (UEL) e suas atividades tiveram início em 1962. 

De acordo com as informações da época, o Curso de Pedagogia foi erigido 

sobre a égide de atendimento às necessidades da sociedade londrinense da época; 

existia grande necessidade de se formar professores para trabalhar com a formação 

docente, pois junto ao crescimento da cidade vinha o da população e 

conseqüentemente aumentava a necessidade de professores para dar aulas nas 

escolas primarias da época. O Curso Normal precisava suprir essa demanda o que 

exigia a formação de professores para atuarem nessa modalidade de ensino.  

Podemos perceber esse fato na fala de nossas duas colaboradoras, 

formadas na primeira turma do curso de Pedagogia, as senhoras Thereza Setúbal 

Gabardo e Maria Victória Antunes Martins que gentilmente colaboraram, com seus 
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depoimentos, para contarmos a história de vida da senhora Ilka Regina Sanada, 

todas eram alunas da primeira turma do curso de Pedagogia. 

 

Havia muita carência de professor. A carência era muito grande, no 
ginásio e no Curso Normal.A minha vinda para Londrina foi porque 
não existia na cidade, em 1951, professor de música disponível 
então eu vim para preencher um vazio, porque minha irmã era 
assistente técnica, falou: “você não está fazendo nada em 
Jacarezinho vem me ajudar, por favor”. (Thereza Setúbal Gabardo, 
2011,p.10) 

 

Então, é em cima disso que a Theresa falou, que ela chegou em 
1951, vamos analisar assim, historicamente, Londrina foi criada em, 
1934. O município de Londrina então em 1951 a cidade estava com 
17 anos. Era realmente muito nova  se você hoje pegar uma cidade 
com 17 anos era uma coisinha muito novinha e levando-se em conta 
inclusive a comunicação da época que não era a comunicação de 
hoje e agora na época eu nasci em londrina e eu tive meus 
professores de ginásio eram bem esses que a Theresa falou talvez 
tenha havido  um ou dois  formados eu me lembro bem  que eu 
tinha um de Educação Física que tinha terminado a faculdade 
em Curitiba depois quando eu fui fazer a escola normal a 
maioria dos professores eram todos metade  graduados em 
faculdades ... Tanto que a nossa professora, pelo menos, a que eu 
admirava muito e a Ilka, porque eu estudei junto com Ilka e ela 
também vai dizer, era Estela Okabayashi,que foi professora da UEL 
até  há pouco tempo , até aposentar.  Hoje ela cuida do núcleo dos 
estudos Brasil-Japão na universidade e a Estela tinha recém 
chegado de Curitiba que tinha feito Pedagogia. Ela foi dar aula no 
colégio Mãe de Deus onde nós estávamos fazendo o Curso Normal. 
Então nós tivemos a felicidade de ter a Estela nos dando aula de 
Sociologia, História da Educação e nas outras disciplinas. Realmente 
para mim na área pedagógica foi o primeiro contato que eu tive com 
a Estela, e já em seguida também não só na área do ensino médio, 
como a Theresa comentou, mas também no ensino primário não 
tinha professores eram pouco os professores. Eram poucos os 
professores, tanto que no momento que nós nos formamos, em 
1959, fomos nomeadas em seguida, muitas vezes até um ano 
antes  nós já ficávamos dando aula como contratadas.(Maria 
Vitória Antunes Martins,2011,p.10-11  ) (grifo meu) 

 

 
No relato, de ambas as colaboradoras, percebemos a necessidade em se 

formar professores para escola primária, e, por conseguinte  formar profissionais 

aptos a atuarem nesse campo, de formação de professores, tão carente naquela 

época . Com a região em crescimento latente fazia-se necessário a formação de um 

grande contingente de profissionais para atender as necessidades de escolarização 
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da população, essa demanda foi fator determinante ao pedido pela criação do curso 

e pela vinda do ensino superior para o município. 

Podemos considerar de grande relevância o fato de que o curso, dentro 

desse contexto, foi criado para ir além de atender uma mera demanda de 

transmissão de técnicas, procedimentos e métodos de ensino, foi por meio de um 

compromisso estabelecido com a sociedade para contribuir com a formação das 

gerações vindouras que estabeleceu sua função social, política e ética. 

Para a nossa colaboradora o Curso de Pedagogia significava a possibilidade 

de dar continuidade aos estudos, era uma esperança para melhorar na profissão e 

buscar novos caminhos para trilhar. Como ela mesma relatou “[...] E já lecionando, 

então, optei por fazer o Curso de Pedagogia [...]” (2011,p.3 ) 

Como poderemos perceber na passagem de relato sobre o trote, a 

colaboradora conta que a faculdade era pedida por todos, ela era um anseio da 

população de Londrina, uma cidade expoente que vislumbrava na sua 

transformação em universidade mais um fator favorável ao seu crescimento. 

Contudo esse desejo não se realizou ainda na época, pois elas iniciaram e 

terminaram o curso na antiga faculdade, ainda no prédio do Colégio Hugo Simas.  

 

Nós prestamos nosso vestibular e, após prestar vestibular, nós 
tivemos o famoso trote, e, no trote, o anseio era a fundação da 
universidade, a UEL, era o anseio. Eu fui o bebê da faculdade, eu sai 
num carrinho de bebê, de chupeta na boca, de camisolinha, de 
toquinha e tinha uma amiga que era minha babá me puxando em 
pleno calçadão, que, antigamente, era a avenida Paraná e não era o 
Calçadão ainda, mas eu fui o bebê da faculdade e as faixas todas 
pedindo mesmo que viesse a Universidade para Londrina. Era um 
desejo na época, e nós continuamos ainda no Hugo Simas, 
terminamos o curso (Ilka Regina Sanada 2011,p.3-4) 
 
 

O cenário local exigia a criação da universidade e o crescimento da cidade 

clamava pela formação de profissionais que atendessem as necessidades que a 

mesma vinha apresentando. E foi nesse contexto que nossa colaboradora viu surgir 

o curso de Pedagogia. 

Compreendemos que a formação dada no curso de Pedagogia, ofertado na 

FFCL/Londrina, foi idealizada para atender essa necessidade local obedecendo aos 

critérios estabelecidos em âmbito nacional. Para compreendermos essa 
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estruturação faz-se necessário observar minimamente quais eram as matérias 

ofertadas e como era a distribuição feita nos anos de duração do curso.  

Analisaremos a seguir alguns componentes da organização curricular do 

curso de Pedagogia da FFCL/Londrina dispostos na tabela a seguir: 

 

Série  Pedagogia FFCL-Londrina – 
1962 

Série Pedagogia FFCL-Londrina – 
1962 

1ª Introdução à Filosofia 
História da Filosofia 
Psicologia da Educação 
Sociologia Geral 
Elementos de Matemática e 
Estatística  
Biologia 

3ª Filosofia da Educação 
História da Educação 
Psicologia Evolutiva 
Administração Escolar 
Didática Geral 
Cultura Brasileira 

2ª Filosofia da Educação 
História a Filosofia 
História da Educação  
Psicologia Evolutiva 
Elementos de Matemática e 
Estatística 
Sociologia da Educação 

4ª Psicologia Educacional 
Administração Escolar 
Didática Geral 
Didática Especial de Filosofia 
Educação Comparada 

ABBUD;WEBER, 2008, p.10 

 

Nos idos de 1962 a organização curricular obedecia a uma base que 

pretendia uma formação única do bacharel e licenciado em Pedagogia, o curso tinha 

duração de quatro anos. O currículo do curso em Londrina seguia uma base 

nacional acrescida de algumas matérias. 

Nossa colaboradora relembra algumas dessas disciplinas bem como o 

relacionamento estabelecido com o corpo docente, visto que as relações 

interpessoais estabelecidas com os professores foram caracterizadas pelas 

colaboradoras como maduras e cordiais, pois era uma turma, segundo Ilka, em que 

a maioria já lecionava e compreendia as adversidades enfrentadas para que 

pudessem trabalhar e estudar.  
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Ao refletir acuradamente sobre as particularidades da primeira turma de 

Pedagogia percebe-se que o curso atendia a camada de alunos trabalhadores, algo 

que permanece até a atualidade como aparece na fala da senhora Thereza Setúbal 

Gabardo. “Vestibular passamos, primeira turma, mas todo mundo trabalhava” 

(2011,p.19) 

Competia ao secretário organizar um horário que atendesse a necessidade 

dessa primeira turma do Curso de Pedagogia que era formada basicamente por 

alunos trabalhadores, ele organizava o horário de acordo com o horário em que 

acabavam as aulas de quem lecionava no curso normal ou em outras modalidades 

de ensino. Os estudantes do curso davam aula até as 15h00 aproximadamente, ele 

montava o horário daí em diante até as 18h00 ou 19h00, algumas aulas eram 

ministradas aos sábados.  

As colaboradoras declararam que existia grande respeito à figura do 

professor. E que sabiam da dificuldade de encontrar professores para virem para 

Londrina, citam o caso da professora Zenite que viera de São Paulo para dar aulas 

no curso de Pedagogia. Lembram que para algumas matérias contratavam um 

padre, pois o mesmo tinha formação em filosofia, ressaltando sempre que era muito 

complicado conseguir profissionais com formação específica para a área desejada. 

Refletindo acuradamente sobre essa realidade, podemos ponderar que 

alguns docentes que foram contratados para ministrar aulas no curso de Pedagogia 

não tinham abraçado a carreia docente como principal função, mas na falta de 

profissionais habilitados e que se dispusessem atuar eles foram responsáveis pela 

formação dessa turma e provavelmente das subseqüentes também. 

Ao comentarem sobre o professor de aritmética, lembram da dificuldade, 

pois em sua formação na escolaridade anterior, a matemática era deixada de lado e 

ao chegarem ao curso de pedagogia o professor, João Mormo, ficou muito 

preocupado pelo fato dos discentes não saberem matemática básica e remontou o 

programa da disciplina tendo como base as dificuldades apresentadas pelos alunos. 

Elas relatam que o professor passava com a turma mais tempo que o estipulado, 

ficava com eles até que compreendessem o que precisavam aprender. Citaram o 

professor de matemática como um professor que se preocupava ao extremo com a 

necessidade de saber para poder ensinar, visto que no curso normal a formação nos 

conteúdos de matemática era superficial. 
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No tangente ao corpo docente elas citaram como influência a professora 

Estela Okabayashi, professora que veio de fora de Londrina e já dava aula para a 

colaboradora no Colégio Mãe de Deus. E ainda citam o professor Iran Martins 

Sanches, para elas o mais didático dos professores, era um professor muito 

camarada, tanto que ao revisitar o convite de formatura, constatamos que foi o 

escolhido como nome de turma pela primeira turma do curso de Pedagogia. 

As colaboradoras lembram que, nas matérias em que tinham dificuldades, 

umas ajudavam as outras, estudavam juntas, pois ainda que estudassem e tirassem 

nota acima da média, tinham que fazer o exame final, que era obrigatório. Como 

elas relatam em parte da entrevista “Você podia ter cem o ano todo, o exame você 

tinha que fazer.” (Maria Vitória Antunes Martins,2011,p.27) “Dependia de exame 

né?” (Ilka Regina Sanada,2011,p.27) 

 
E uma ensinava a outra, nós tínhamos a felicidade de ter dois 
professores de matemática dando aula para nós né? O Erval1 e o 
Dorival2. Eles eram colegas nossos e então eles ajudavam, mas era 
assim. (Maria Vitória Antunes Martins,2011,p.26) 
 
 

Outra peculiaridade que chama a atenção no relato da história de vida da 

colaboradora é o status conferido ao licenciado socialmente, pois a 

profissionalização na carreira docente levava ao prestígio, o curso universitário não 

era acessível a todos, o vestibular era concorrido e difícil, faziam prova escrita e 

prova oral e concluir o curso não era fácil, a média era sete e ainda assim todos 

deveriam prestar as provas de exame final, independentemente da média que 

acumulassem no decorrer do ano letivo.  

Como a região estava crescendo muito, as pessoas que conseguiam fazer 

um curso superior saíam praticamente empregadas, algumas mesmo antes de 

concluir já conseguiam emprego na área em que iriam atuar. A valorização da 

licenciatura, portanto, se dava mesmo antes da sua conclusão, pois a carência de 

profissionais na área de formação docente era muito grande. É ilustrativo desta 

condição o fato de a nossa colaboradora ter começado a lecionar no curso de 

Aperfeiçoamento dado no Instituto Estadual de Educação de Londrina quando 

cursava a faculdade ainda, conforme relatou: 

                                                 
1
 Erval Fernandes de Mello formando da primeira turma do curso de Pedagogia da FFCL/Londrina. 

2
 José Dorival Peres formando da primeira turma do curso de Pedagogia da FFCL/Londrina 
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[...] foi muito interessante a minha ida à noite porque eu tinha uma 
amiga muito querida que era a Thereza Setubal Gabardo ,  que me 
apresentou a direção do IEEL, foi quando eu peguei aula, a primeira 
vez aula no Instituto de Educação. Quando cheguei, falei para a 
diretora, eu gostaria de saber se eu vou poder  porque eu estou no 
segundo ano de pedagogia; ela falou assim: aqui está o livro , a 
chamada, aqui está... não sei o que  e começa hoje, entende, eu 
fiquei meia assim [...] (ILKA REGINA SANADA 2011,p. 6  ) 
 

Essa observação compreende o período, que se encerra em 1968 com a  lei 

5540/68 que dispõe sobre a reforma universitária,  em que as faculdades brasileiras 

tinham total autonomia, constituindo-se na unidade responsável pela formação em 

todas as áreas.  

Os cursos da faculdade, segundo os depoimentos, tinham autonomia uns 

dos outros, as decisões tomadas no curso de Pedagogia eram pertinentes somente 

ao Curso de Pedagogia, algo que é lembrado como sendo bom, pois cada uma 

delas possuía uma organização que respeitava as especificidades tanto do campo 

de estudos quanto das relações nele estabelecidas, tanto que o horário do Curso de 

Pedagogia era montado para atender aos alunos que trabalhavam como dito 

anteriormente. A colaboradora conta que elas tinham pouco contato com os alunos e 

as decisões tomadas em outros cursos. Mesmo considerando as adversidades para 

cursar o ensino superior, percebe-se que ele formava profissionais com consciência 

coletiva de autonomia na tomada de decisões, e, por conseguinte, era voltado para 

edificar nos professores que eles formariam essa autonomia, que por eles era 

vivenciada. 

A formação dada para a primeira turma, segundo os relatos, era voltada para 

a formação de professores para atuarem nas escolas normais, estas formadoras de 

professores aptos a atuarem nas escolas de ensino primário.   

Percebemos nos relatos que as experiências vivenciadas durante a 

formação e a convivência com os docentes e demais discentes levaram à formação 

de um ideário de professor e da própria profissão docente. Esse ideário de professor 

se reflete na constituição da identidade profissional da colaboradora, que tem 

consciência de que o curso a formou para dar formação inicial aos professores que 

trabalhariam nas escolas primárias, ela deixa isso bem claro na seguinte parte de 

seu relato: 

Digamos... até no exterior, eu achei no Japão ex-alunas minhas 
trabalhando na licenciatura em história, em outras matérias, de 
repente encontrei com uma entrando numa loja brasileira, gritaram 
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de um... “Professora quanto tempo!”, quando eu olho, falei “Meu 
Deus quem será que eu não estou lembrando mais?, era uma ex-
aluna, perguntou da Teresa, da Vick... (Ilka Regina Sanada, 
2011,p.13) 
 
 

 Contudo o conceito de Pedagogia era diferenciado do que temos em nossa 

atualidade, elas achavam que a Pedagogia estava mais ligada à forma como o 

professor se portava, as técnicas utilizadas. Valorizavam um quadro bem feito, mas 

também se preocupavam com as questões de busca de conhecimento, com os 

problemas inerentes a formação do professor que estava lá dando aulas como é o 

caso de colocarem um professor de Filosofia que não estava dedicado somente a 

docência. 

A colaboradora também relata que iam para congressos em busca de 

ampliar a gama de conhecimentos que pudessem auxiliar na formação profissional; 

contudo a busca por conhecimento é sempre uma opção que considera o aspecto 

pessoal, pois é permeada pela premissa de que para buscarmos conhecimento 

temos que desejar aprender mais sobre determinado assunto, evidencia-se nessa 

perspectiva a impossibilidade de separação do eu profissional do eu pessoal. Desta 

forma consideramos a combinação que conceba o compromisso do professor aliado 

a suas buscas por desenvolvimento e realização pessoais são fatores decisivos no 

processo de formação para a carreira docente.  

 
Então o que é que nós fazíamos? Nós muitas vezes, saíamos de 
Londrina, íamos para congressos em São Paulo, participamos do 
primeiro congresso do ensino Normal no Rio de Janeiro; graças a 
este congresso eu tive que responder (eu e mais três colegas), 
tivemos que responder um inquérito no DOPS, o congresso era o 
primeiro congresso do Ensino Normal, que tinha os grandes 
educadores da época, mas nós tivemos assim uma vigilância muito 
grande, tinha mais padre e freira do que gente sem batina e sem 
hábito, mas nós... Nem no hotel tínhamos a liberdade de conversar, 
porque quando nós estávamos conversando, em duas ou três, 
chegava alguém do hotel e dizia “cuidado que tem  gente estranha”, 
nós já sabíamos que tinha gente fiscalizando nossa conversa, então 
foi mais ou menos isso que nós fizemos, graças a Deus não 
participava de nenhum partido político, então não tive muito,  assim,  
não tive coisa com relação aos agentes federais, eles me liberaram, 
assim como liberaram as minhas colegas, viram que o nosso objetivo 
era realmente o nosso aperfeiçoamento educacional, não tinha nada 
a ver com política, apesar de que nós tínhamos, é claro, a faca e o 
queijo na mão, nós estávamos ali podíamos muito bem diante da 
nossa filosofia, se bem que a nossa filosofia realmente era mais o 
bem formar o homem de bem , formar um verdadeiro cidadão , então 
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nós não estávamos muito ligadas a essa parte política, isso foi uma 
das conseqüências que eu me lembro ali da época, havia muito 
mais[...] (Ilka Regina Sanada 2011,p.4) 

 

Ao se decidir como será a formação dada aos cidadãos, que tipo de homem 

que se deseja formar, existe sim uma prática política envolvida que tem por objetivo 

preparar o aluno para compor essa sociedade, contudo nossa colaboradora tem 

uma concepção de que política é um conceito que está ligado a partidos políticos e 

não a prática política na vida social. Isso é cabível, pois na época não era uma 

prática comum conceber a relação entre a prática política e a pedagógica, essa 

concepção passou a ser difundida amplamente a partir das décadas de 1980 e 

1990. 

Nesse sentido, cumpre relembrar Saviani que ressalta a relação entre o 

político e o pedagógico, pois a prática pedagógica está muito relacionada às práticas 

sociais e ambas são permeadas pela política no tangente a sua constituição e a 

edificação da própria sociedade, sendo que a escola é responsável pelos ideais que 

serão difundidos e o professor pela difusão. 

 

A dimensão política consiste em que, dirigindo-se aos não 
antagônicos a educação os fortalece (ou enfraquece) Por referência 
aos antagônicos e desse modo potencializa (ou despotencializa) a 
sua prática política. A dimensão educativa da política consiste em 
que, tendo como alvo os antagônicos, a prática política se fortalece 
(ou enfraquece) na medida em que, pela sua capacidade de luta ela 
convence os não antagônicos de sua validade (ou não validade) 
levando-os a se engajarem (ou não) na mesma luta. 
(SAVIANI,1986,p.88) 

 
 

A colaboradora nos relata que, mesmo apesar das dificuldades que se 

apresentavam latentes para a aquisição de novos conhecimentos, para debates 

acerca da educação como um todo, ela buscou por estes conhecimentos.  

Considerando-se que para uma mulher solteira, naquela época, ter 

permissão da família para viajar era algo difícil e que as distâncias eram maiores 

dadas às condições dos meios de transporte, esse esforço para a formação e 

aprimoramento docentes denota a preocupação pessoal em cuidar para que o 

processo de formação atingisse seus objetivos. Tal preocupação não se reduzia a 

conseguir um diploma de nível superior, mas formar um profissional que estivesse 

apto a atuar de forma satisfatória no campo educacional. Ela procurou enfrentar as 
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adversidades sociais que lhes foram impostas para alcançar seus objetivos 

acadêmicos e, por conseguinte os profissionais. Conforme nos afirma Marques: 

 

 Enquanto sujeito que aprende, constituído pelo que aprende, o 
homem não pode desvincular o que faz no mundo daquilo que faz de 
si mesmo, por sua capacidade de reflexão. Na articulação dessas 
duas instâncias – o eu e o mundo – consiste a capacidade de 
reflexão, isto é, a posse de seu saber sobre si mesmo e seu mundo. 
(MARQUES, 1994 , p.39) 

 

Mesmo apontando à questão política como fator fora do campo de formação, 

compreende-se que o ideário difundido na época propunha que questões que 

abarcassem enfoques de cunho político deveriam ser deixadas a parte das 

discussões educacionais, por isso o discurso de manter-se distante da política é 

plausível considerando-se o contexto em que foi produzido. A alegação de “bem 

formar o homem de bem, formar um verdadeiro cidadão” (ILKA REGINA SANADA, 

2011), revela que a formação seguia os padrões de controle impostos pelo Estado, 

prática comum até nossa atualidade.  

Outro aspecto que devemos ressaltar é que as idéias de formadoras de 

professores e de que esses professores estavam se espalhando aparece também 

no trecho da entrevista a seguir: 

 

Teresa: Então, mas você perguntou como é que surge a coisa na 
cidade em si, mas isso é óbvio a cidade crescente  
 
Vitória: Não só a cidade, como a região norte do Paraná toda, tava 
eclodindo, tava aumentando muito né ! 
 
Ilka: É a necessidade de pessoas. 
 
Vitória: Capacitadas 
 
Teresa: E nós, nós aqui pioneiras do curso de pedagogia, cabe a nós 
uma influência que eu acho fantástica: as nossas colegas, as nossas 
alunas que se esparramaram por esse norte do Paraná. 
 
Vitória: Por esse Brasil, né querida. 
 
Teresa: Por esse Brasil, mais pelo Paraná, mas pelo Brasil. Nós 
somos como se diz: Pulverizadoras, né! (2011p.12) 
 
 

Essa idéia de pulverizadoras de conhecimento era vigente e condiz com o 

que a formação ofertada na época apregoava. Elas deveriam ajudar a compor um 
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quadro de profissionais que saísse da escola normal e fosse suprir a necessidade 

das escolas primárias. Cabe ressaltar que na época a escola ocupava um papel 

central na sociedade e exercendo grande influência nas mais diversas camadas 

sociais.  

Outra peculiaridade que devemos nos atentar, no tocante a formação 

ofertada no curso de Pedagogia, era o acesso ao material didático que deviam usar, 

dadas as condições locais, isso era bem difícil, não existia outro senão os livros, e 

mesmo estes não se encontravam facilmente. O pedido era feito para vir de fora. 

Nesse contexto o presente mais requisitado pelas estudantes era livro, tão 

necessário para os estudos e reflexões requeridos à formação docente. Como relata 

Ilka “Ah, eu preciso do livro tal, então esses eram os presentes que a gente queria, 

acho que nem livros nós não tínhamos aqui” (ILKA REGINA SANADA,2011, p.22) 

O acesso ao material didático era precário, considerando-se que o curso 

ainda estava em formação e a biblioteca correspondia a essa carência de material 

para estudos. Essa talvez seja uma das explicações para a demora no 

reconhecimento do curso de Pedagogia daqui, a biblioteca não estava de acordo 

com a exigência das normas definida pelo MEC para o reconhecimento dos cursos. 

As colaboradoras relatam que o reconhecimento veio somente em 1968 e elas 

concluíram o curso em 1965. 

No tocante a carreia profissional da colaboradora, podemos ressaltar que 

começou anteriormente a sua formação no curso de Pedagogia, a primeira 

instituição na qual lecionou foi a Escola Estadual Padre Carlos Dietz, situada à 

Avenida Juscelino Kubitschek nº 48, fundada em 1960 com a modalidade de ensino 

primário. Na época ela acabara de concluir o curso normal no Colégio Mãe de Deus 

e a nomeação aconteceu por apadrinhamento de Dom Geraldo Fernandes, que fora 

padrinho de sua turma do curso normal. Esse fato revelado no relato de nossa 

colaboradora indica que a profissão docente ainda não estava solidificada no 

município de Londrina, provavelmente pela falta de pessoal qualificado. 

Segundo Nóvoa,1995, um dos critérios indicativos da constituição efetiva da 

profissão docente é a contratação por  concurso público a partir da certificação.Em 

diferentes momento do depoimento notamos que essa condição ainda não estava 

atendida nas décadas de 1950 e 1960 em Londrina.  

Segundo o relato, a escola era nova e as instituições escolares dos 

arredores empurravam os alunos que não queriam para a Escola Padre Carlos 
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Dietz, ela aceitava muito mais alunos do que a capacidade que a sala possuía, pois 

cada um pertencia a uma família que tinha colaborado com a igreja das mais 

variadas formas chegou a estar com cinqüenta alunos em sala de aula no primeiro 

ano primário. Como aparece no relato: 

 

[...] como no primeiro ano que comecei a turma de primeiro ano 
primário, eu fiquei com cinqüenta alunos na sala, crianças que não 
sabiam pegar no lápis e era muito complicado o comportamento 
dessas crianças, o padre sempre falava assim: Ai professora esse 
aqui o pai deu um prego para a igreja, para construir a escola, ai 
professora, mas esse aqui ajudou a pintar, deu um dia de trabalho, 
então entra mais. Eu não tinha mesa eu nós só tínhamos um quadro 
de giz, e o giz a gente comprava, porque nós ficávamos às vezes 
seis meses sem receber, e ainda tinha que ficar na porta da coletoria 
e muitas vezes chegava na tua vez de receber e diziam terminou o 
dinheiro hoje, só amanhã e então eu pedia o dinheiro para o pai para 
comprar o giz para escola e material também para os alunos, porque 
eu tinha que levar alguma coisa extra, mas foi muito gratificante, eu 
ia com uma bolsa que minha mãe dizia: Lá vai a parteira de tanto 
material que naquela  eu carregava,  era tesoura para cortar unha, 
era lixa de unha, era escovinha para lavar a mão das crianças que 
jogavam bolinha e vinham com a mão cheia de barro, e foi muito 
exaustivo, um dia fiquei doente,  passei quase uma semana sem 
trabalhar,   e quando eu voltei na escola os alunos não abriam a boca 
eu fiquei tão triste com aquilo... Falava com um mal, respondia a sala 
muito quieta, aí eu perguntei o que aconteceu com vocês? Aí um que 
era mais esperto levantou e falou assim:  
- Professora o padre disse que a senhora ficou doente por nossa 
culpa. (ILKA REGINA SANADA, 2011, p.2-3) 

 

A transcrição, apesar de longa, nos permite analisar vários aspectos 

relacionados ao exercício da profissão docente. Podemos observar no quadro 

descrito por dona Ilka, em um primeiro momento, que as condições de trabalho 

impingidas aos docentes eram muito penosas, queriam que os profissionais 

acreditassem que realmente a profissão docente era de doação, como se não fosse 

uma atividade que necessitasse de remuneração; os instrumentos de trabalho eram 

precários, tinha a lousa, mas não tinha com que escrever nela, se quisesse usá-la 

teria que comprar o giz, a professora funcionava como uma espécie de redentora, 

tendo que cuidar de aspectos que iam desde a higiene pessoal até o material 

escolar utilizado pelos alunos. Esse aspecto de doação da profissão fica evidenciado 

nos impressos educativos da época que incentivam a manutenção desse 

comportamento, conforme Fischer:  
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 Ao longo das páginas folheadas, vai se explicitando a professora, 
”mestre humilde e ignorada”, que tem uma missão a cumprir aqui na 
terra: ”salvar almas para Deus e formar cidadão para Pátria” 
(RE,set./1959,p.15).Ou seja as mestras são pessoas “sempre 
prontas  para a íngreme escalada do dever e a busca  suprema dos 
bens eternos”(Ibid). Por isso, a professora será “mãe espiritual”, e por 
isso, “ensinar é mais que criar carne, é criar a alma”, fazendo com 
que os alunos sejam “o grande amor da sua vida”. Magistério é 
vocação e a professora jamais é identificada como uma profissional. 
Seu trabalho não supõe recompensa “neste mundo”. Os méritos são 
computados “pela glória de tudo dar e pelo triunfo de nada receber” 
(RE, set./1958,p.2). (FISCHER,2005,p.325-326) 

 

 

As professoras da época recebiam nos impressos pedagógicos subsídios 

que norteavam como deveriam ser suas práticas e seu comportamento, era uma 

prática da época e por isso a crença de que à carreira do magistério necessitava-se 

de vocação. 

Ainda que a situação fosse semelhante à realidade que muitos vivenciavam, 

era uma prática recorrente a de fazer do professor um profissional que aceitasse as 

mazelas sociais como pesos que ele deveria carregar por amor a profissão que 

escolhera. Como é evidenciado quando se refere à precariedade com a qual as 

crianças frequentavam as aulas.  Pelo discurso apresentado, a nossa colaboradora 

acreditava ser gratificante o exercício da profissão pelo reconhecimento e amor 

devotados pelos alunos a sua pessoa.  

As situações vivenciadas no cotidiano docente se apresentam de formas 

complexas, e nem sempre têm resoluções aprazíveis e simples, todavia a nossa 

colaboradora enquanto docente procurava por meio de suas experiências, tanto a 

pessoal quanto a profissional, resolver suas problemáticas.  

Quando a colaboradora procurou descobrir o que havia acontecido com sua 

classe e foi indagando seus alunos, demonstrou que sabia reconhecer quando o 

comportamento se alterava e ela mostra que suas crianças eram participativas e por 

meio de coerção ficaram retraídas, pois tinham medo de perdê-la.  

Evidenciou também a importância do relacionamento afetivo para o 

estreitamento de laços entre professor e aluno, com isso o docente estabelece uma 

relação de respeito mútuo que desperta no educando o desejo de aprender e 

participar da aula. 
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Devemos, portanto, considerar que as atitudes e a postura do docente 

refletem no desenvolvimento do trabalho pedagógico aumentando a possibilidade de 

que essa estruturação do trabalho pedagógico gere efeitos positivos no processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

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) 

 

 

Portanto a nossa colaboradora denota tanta preocupação com os seus 

alunos por perceber que seus ensinamentos e suas influências acompanharam os 

discentes onde quer que eles fossem no seu percurso de vida social, considerando-

se, desta forma, uma pessoa que cumpre papel fundamental na vida desses alunos. 

Contudo em outro trecho percebe-se a indignação pela desvalorização por 

parte do Estado que pagava o salário a cada seis meses, como se as necessidades 

da professora fossem esperar ou como se o trabalho por ela exercido fosse caridade 

ou tão sublime que o pagamento viria após a vida terrena. Muitas vezes quando 

chegava a vez de receber acabava o dinheiro e nossa colaboradora voltava à fila no 

dia seguinte, e os alunos? Provavelmente ficavam sem aulas para que o professor 

pudesse ter acesso ao seu pagamento. 

Nossa colaboradora também foi a primeira professora da Escola Estadual 

Machado de Assis, situado a rua Jaú nº148,no bairro Aeroporto, fundada em junho 

1962, para atender ao ensino primário. Segundo suas informações, ela pediu 

transferência porque a escola Machado de Assis era mais próxima a sua residência. 

Nessa época ela começou a cursar Pedagogia e compreendia o curso como 

uma continuação da escola normal. Quando estava no segundo ano do curso 

começou a lecionar no Instituto de Educação Estadual Londrina (IEEL), situado a rua 

Brasil nº1040, fundado em 1945 como Escola de Professores e funcionando junto ao 

Grupo Escolar Ministro Oswaldo Aranha; apenas em 1963 passa a ser Instituto de 

Educação e a ocupar o prédio atual. Sua criação teve por finalidade de atender a 

demanda de formação de professores para escola primária. Antes dele, esta 

formação se dava em uma escola confessional católica, o Colégio Mãe de Deus, 

como já citado. A nossa colaboradora começou a lecionar no curso de 
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Administração Escolar, um dos cursos de Aperfeiçoamento ofertados nos Institutos 

de Educação. Esta modalidade foi caracterizada pela colaboradora como uma 

complementação para o magistério. Depois de um tempo transferiu o padrão da 

Escola Machado de Assis para o IEEL, onde passou a administrar e coordenar os 

cursos do período noturno, ainda cursando Pedagogia.  

Após concluir o curso Ilka prestou concurso e foi para o município de Assaí, 

onde se deparou com mais situações adversas às quais o profissional era, e às 

vezes ainda é, exposto, como ela descreve no trecho a seguir: 

 

[...] Em Assaí, nos deparamos com uma coisa muito interessante eu 
e uma amiga, que já é falecida, a Vani Ruiz Viesse. Ela veio  a 
falecer depois com problema renal, mas eu trabalhei com ela. Eu 
tinha um padrão só e ela tinha dois em Assaí. Nós tínhamos que sair 
de Assaí, eu vinha com ela, pegava carona, porque se eu viesse de 
ônibus eu chegava junto com ela, porque ela dava duas aulas a mais 
do que eu, na verdade, nós chegávamos junto, porque o ônibus era 
tão demorado, tão  empoeirado e as pessoas fumavam cigarro de 
palha dentro do ônibus. Eu grávida sentia muito enjôo, então eu fazia 
alguns servicinhos lá na escola. A escola Duque de Caxias estava 
numa situação muito precária, me lembro que quando chegou a 
supervisora de ensino  falou para mim: “ a senhora toma cuidado por 
que está vendo esse buraco aqui na frente do quadro? Esse buraco 
quebrou a perna da professora anterior, então a senhora não pisa 
aqui.”  Eu tinha que segurar no quadro, com muito medo, pisar no 
chão todo podre e escrever, escrever quase que pendurada no 
quadro com medo  de que alguma coisa viesse a acontecer, outra 
tábua fosse abrir e eu fosse cair no buraco como a outra caiu e 
quebrou a perna. Então era muito sofrido e como meu marido 
trabalhava na secretaria da agricultura depois de um ano pelo artigo 
64 eu retornei para Londrina, mas essa época de Assaí foi muito 
gratificante eu tenho muitas saudades, principalmente das alunas, 
algumas até me visitaram muitas vezes depois disso. (ILKA REGINA 
SANADA,2011,p.5-6) 

 

 

Percebe-se no relato que as condições de trabalho não eram nada 

adequadas, contudo o que a motivou, e que demonstra ter saudades, são as alunas 

que tinha na época. Partindo dessa afirmação, podemos perceber que o 

relacionamento estabelecido entre docentes e discentes revela muito no tocante a 

formação da identidade de ambos. Os alunos percebem o professor como um 

modelo a ser seguido e o professor acaba se portando como tal modelo, mesmo 

diante das dificuldades impostas pela condição de trabalho apresentada a eles, 

como ocorreu com nossa colaboradora, que grávida de seu segundo filho, se 
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arriscava a cair em um assoalho podre, se arriscava pela distância e pela estrada 

perigosa da época. 

Após o período que passou em Assaí, conseguiu sua transferência para o 

IEEL e lecionou lá até sua aposentadoria. Atualmente a colaboradora é uma pessoa 

extremamente ativa e, aos fins de semana, dá aula de ética no Núcleo Espírita Irmã 

Sheila, situado à rua das Ameixeiras,655 Jardim Meton. Percebe-se que, nossa 

colaboradora, nunca abandonou o magistério, mesmo estando aposentada, ela 

continua concebendo que ensinar faz parte de sua vida. 

Ao analisarmos o relato de nossa colaboradora percebemos que ela se 

preocupa muito com tudo que ensinou aos seus alunos, preocupa-se com o modo 

como viria a influenciar na vida deles, procurou ensinar embasando em 

contribuições que fossem importantes para a vida dos alunos, aprendizados que 

foram relevantes tanto para os alunos quanto para dona Ilka. 

Desta forma percebemos o trabalho desenvolvido por dona Ilka como 

permeado, sim, pela ideologia do professor que tem o dom da profissão, tem amor 

por ela e por seus alunos, ou seja, uma preocupação com o reflexo que sua prática 

pedagógica e docente poderia desencadear na vida do educando, visto que ela 

trabalhava com a formação de docentes para a escola primária. 

Ao trabalhar com futuros formadores, nossa colaboradora como professora e 

formadora de professores, expressa em suas preocupações a indissociabilidade 

entre a pessoa e o professor, tese defendida por Nóvoa (2005), conforme já citado. 

Tal constatação implica perceber que as recentes formulações teóricas a respeito de 

identidade profissional de professores correspondem à sistematização de um 

processo histórico, ou seja, expressam elementos essenciais na constituição do “ser 

professor”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As inquietações a respeito de como se constitui a identidade docente 

motivaram este trabalho de pesquisa, orientado no sentido de compreender como, e 

em que momentos, uma pessoa se constitui professor. Na prática cotidiana ou no 

momento de sua formação?  

As diferentes perspectivas apresentadas no curso possibilitaram 

problematizar a questão da construção da identidade profissional, razão que levou à 

investigação deste processo tomando como fonte a história de vida de uma 

professora, pedagoga formada na primeira turma da antiga Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Londrina. 

  Considerando o quão é importante escutar e dar voz aos professores para, 

com suas lembranças, informações, sentimentos e vivencias, conseguir ampliar a 

compreensão da história da profissão, o trabalho foi construído na perspectiva da 

História Oral, que permitiu identificar pontos  da trajetória de vida da formanda em 

questão, Dona Ilka, que apresentam significações relevantes para a compreensão 

da  formação docente e da constituição da identidade docente. 

Com a realização deste trabalho percebemos que a formação do docente é 

fruto de um trabalho que se edifica nos cursos de formação e nas práticas cotidianas 

em sala de aula. Nossa colaboradora relata que quando foi para o curso de 

Pedagogia já lecionava, isso demonstra que ela se preocupava em dar continuidade 

a sua formação, buscava melhorar a sua prática docente, portanto refletia sobre 

suas atitudes e as possíveis conseqüências que pudessem ter, no contexto escolar 

e fora dele. Percebe-se que dona Ilka foi além do que se esperava para a época,  

não bastou o curso normal, ela buscava mais, ao se aprimorar ressalta que seu 

trabalho primava pela formação contínua e reflexiva. 

Concebemos desta forma que pesquisar a profissão docente implica em 

compreendê-la amplamente com a necessidade de formação contínua e reflexiva 

acerca de suas peculiaridades, sendo necessário ao docente refletir sobre si mesmo 

e o seu universo profissional buscando compreender a constituição de sua 

identidade profissional e as implicações que trazem para o trabalho que realiza.  

De acordo com os depoimentos a nossa colaboradora ia a congressos, 

buscando participar dos debates pedagógicos da época; mesmo sofrendo pressões,  

ela não deixava que seu ímpeto de aprender fosse abalado, a importância que 
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delegava a sua formação era aparente até em seus momentos de lazer quando 

pedia que lhe dessem livros de presente, isso denota que em primeiro lugar estava a 

edificação de uma formação sólida e enriquecedora que pudesse acompanhá-la em 

sua trajetória pessoal e profissional.   

Outro pormenor que deve ser considerado, é que nossa colaboradora 

buscava compreender em conjunto as peculiaridades de seu ambiente de trabalho, 

estabelecendo discussões com seus colegas de profissão. Esta realidade permitia a 

professora vislumbrar um panorama sobre sua identidade profissional.  

Considerar o professor como um profissional reflexivo fará com que o 

trabalho docente e seus imbricamentos sejam cada vez mais claros para o próprio 

docente o que o tornará cada vez mais apto a realizar seu trabalho de forma mais 

proveitosa para si e para os outros. Analisando desta forma, é possível compreender 

melhor a relação do professor com a história de seu tempo, perceber quanto a 

história de uma sociedade pode modificar, influenciar ou, até mesmo, cercear a 

constituição desse professor. 

A nossa colaboradora em seu relato deixa transparecer que aprendeu muito 

com o curso de Pedagogia e que em seu percurso profissional construiu grandes 

amizades, sobretudo com alunas, pois existia grande preocupação com os 

resultados de sua prática para a formação dos futuros docentes sob sua 

responsabilidade. Desta forma vale ressaltar que em sua carreira buscou formar um 

profissional que estivesse apto a atuar conscientemente. Podemos então concebê-la 

como profissional reflexiva, pois ela procura conciliar sua prática com a sua função 

social. 

Quando lecionava na escola primária, nossa colaboradora, se preocupou 

sempre em formar o cidadão de bem, buscava sempre auxiliar seus educandos seja 

com o amparo do conhecimento sistematizado ou com materiais escolares que 

levava em sua mala. Essa preocupação é também relacionada ao conceito de 

doação que era implícito ao trabalho docente na época. 

Outro fator, também relevante, que nos faz pensar como a professora Ilka 

era extremamente envolvida os problemas de seu tempo, é a questão de se esmerar 

em conciliar família, trabalho e compromissos com as atividades da escola; relata 

que havia, por exemplo, nas reuniões que eram marcadas aos domingos, para o 

bem do Instituto de Educação, ou a relação com as alunas que nela percebiam um 

exemplo e quando a reencontravam se sentiam felizes por estar diante dela que, de 
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certa forma, tinha sido a responsável por sua formação inicial enquanto 

profissionais. 

Uma das reflexões realizadas neste trabalho foi no sentido de perceber 

como a nossa colaboradora se tornou professora e pormenorizar sobre como, no 

decorrer de sua carreira, foi se concebendo a constituição profissional a partir da 

formação obtida com curso de Pedagogia. 

 Sabemos que na época em que nossa colaboradora trabalhava, não era tão 

comum uma mulher dar conta de tantos compromissos e ainda buscar seu 

aprimoramento profissional; contudo ela nos relata que cursou várias 

especializações, que desde o início de sua carreira docente ela procurou se 

aprimorar, cursou a escola normal por força das circunstâncias, mas ao se encontrar 

dentro da carreira de professora foi além e optou pelo curso de Pedagogia. 

No decorrer de sua carreira optou por trabalhar com a formação de 

profissionais na área da educação, esse fato demonstra grande apreço e interesse 

pela área. 

Utilizando a metodologia da História Oral buscando compreender as 

indagações feitas acerca da formação docente, constatamos que essa metodologia 

nos foi extremamente adequada, pois ela possibilitou uma reflexão acurada da 

perspectiva de quem vivenciou o recorte que propusemos para ser estudado em 

nossa pesquisa. 

Pensamos ser de suma importância as reflexões acerca desse tema, pois 

são os professores que, em sua prática diária, promovem a educação formal, 

portanto consideramos que analisar a formação docente e suas expressivas 

atuações é salutar para o entendimento dessa profissão e da educação escolar. 

Considerando os depoimentos coletados, a educação ofertada na escola, a 

princípio, era problemática, existia grande escassez de profissionais aptos a 

exercerem a função docente, nas variadas modalidades de ensino, desde o primário 

até o ensino superior. 

A precariedade das condições de trabalho docente era visível, muitos eram 

os alunos para poucos professores, e esses professores eram responsáveis por 

possibilitar o acesso ao saber sistematizado e por cuidar efetivamente até de 

aspectos higiênicos.   

A educação escolar era, nesse contexto, cheia problemas no sentido 

estrutural, eram poucas escolas para os alunos existentes, eram poucos mestres 
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para lecionar nessas escolas, parece-me que era menor ainda o investimento 

governamental para que esse sistema escolar pudesse ser expandido, sobretudo no 

tangente a melhoria das condições de trabalho do professor. 

Contudo, cabe ressaltar, no tocante aos professores que trabalharam com a 

formação de nossa colaboradora no curso de Pedagogia, que tinham o desejo de 

bons profissionais e empenhavam muita energia nesse intento, como o professor de 

matemática, que para sanar deficiências da formação na escola normal, ficava 

ensinando os alunos depois de seu horário de trabalho. Não seria isso o desejo de 

formar bem? Ou ainda poderia ser mais uma possibilidade de compreensão da 

função social do professor. 

Consideramos também que a ação docente é uma prática social, é um meio 

de intervir na sociedade por meio da educação, a realização da pesquisa do 

Trabalho de Conclusão de Curso possui um papel de grande importância na minha 

formação enquanto professora, visto que enfatiza o caráter investigativo que a 

profissão docente deve possuir. 

Ao analisar os relatos e perceber a preocupação com o profissional docente 

que estava sendo formado, pude perceber que o engajamento com o compromisso 

social implícito na profissão docente é fundamental para o exercício da mesma. 

Esse fato é, para mim, crucial, pois compreendi que esse envolvimento do professor 

é um dos indícios desse caráter investigativo da profissão.  

A partir do momento em que nos damos conta de nosso papel social 

enquanto educadores, começamos a pensar nas possibilidades de realizar essa 

tarefa que nos é designada tanto pela sociedade quanto pelo caráter de nossa 

formação docente.   

Penso que o relato da colaboradora, afirmando que não deixou de se 

especializar para continuar sua atuação como professora, me fez refletir no sentido 

de que a formação acadêmica é apenas o início, e que ao escolher o ofício de 

professor se escolhe também o aprimoramento profissional constante. Aliar as 

teorias aprendidas na universidade à prática cotidiana e compreender os vários 

aspectos que permeiam a constituição da identidade profissional do professor são 

apenas alguns das peculiaridades do embate diário travado por essa classe. 

Pude ainda perceber que tanto para alunos que estão se formando como 

docentes, quanto para professores, existem caminhos complexos constituídos por 

trajetórias únicas e distintas, que acabam por se entrelaçarem no espaço educativo 
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da sala de aula, são marcas feitas pelos sujeitos que coexistem nesse espaço 

educativo, e a experiência contida nessas marcas resulta nessa indissociabilidade 

do sujeito e de sua profissão. 

A pesquisa realizada neste trabalho permitiu a minha aproximação, enquanto 

acadêmica, com a realidade das práticas de pesquisa corroborando para que o eixo 

de formação estabelecido em nosso currículo fosse atendido; desta forma, tornando 

minha formação plena e dando subsídios para que eu continue me aprimorando, 

pois o trabalho de professor pede que visitemos sempre novos percursos e ainda 

retomemos outros, buscando melhorar ou dar continuidade a nossa formação. 

Através das leituras de mundo que temos acerca das concepções de 

formação de professores acontece o despertar da consciência que nos permite 

analisar a sociedade como um todo visando compreender as manobras que 

permeiam a educação e assim podermos estabelecer ligações que nos permitam 

entender o universo educacional como um todo. Para isso escutar a voz da 

experiência é fundamental, por isso a história de vida de professores é considerada, 

por nós, um vasto campo de pesquisa que ainda tem muito a ser explorado. 
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CARTAS DE CESSÃO DE DIREITOS 
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ANEXO B 

ENTREVISTAS 

Entrevista com a dona Ilka Regina Sanada realizada em 22/05/2011  

Grasielle: Pode começar se identificando, falando nome, onde nasceu, em que ano 

que nasceu. 

Ilka: Meu nome é Ilka Regina Sanada. O sobrenome Sanada é de casada, meu 

nome era Ilka Regina Gnecco, eu nasci em São Paulo capital, em 1939.  

Mudei para Londrina nos meados de 1949. Meu pai veio antes e nós em seguida 

viemos. Morei na rua, antigamente era denominadas, Minas Gerais, agora é Souza 

Naves, bem próximo à Concha Acústica, ao lado da farmácia Central, meu pai era 

um representante comercial do laboratório Pfizer e veio montar aqui em Londrina um 

ponto de venda. 

E em São... Não sei se eu falo da escola? 

Grasielle: Pode falar. 

Ilka: Em São Paulo eu estudei no Grupo Escolar Campos Salles, que é um grupo 

situado na Liberdade, na Rua São Joaquim, num prédio muito bonito e estivemos lá 

dois anos antes de mudar para Londrina. Meu pai ganhou uma casa do meu avô e 

nós mudamos para o Ipiranga e, como eu estava no quarto ano primário, eu não 

quis sair da escola, porque adorava minha escola. A diretora era muito enérgica e 

obrigava a gente a colocar fitinha na cabeça. Muitas vezes a gente punha uma 

fitinha de papel só para tapear, porque ela olhava de longe as filas. Todo mundo 

estava com o lacinho na cabeça, mas na verdade, a gente, ou algumas, esqueciam 

a fita e punham uma fita de papel. Mas tudo bem. Não quis sair da escola porque 

era o último ano e nós tínhamos uma festinha de formatura, porque naquela época 

se fazia formatura no quarto ano primário também. Conclusão eu mudei para o 

Ipiranga e levantava cinco e meia da manhã para ir para minha escola. A minha 

escola era mais central, e, de meia em meia hora, passava o meu bonde e eu vinha 

toda a manhã. Foi o meu quarto ano primário. 

Chegando em Londrina, como eu morava perto do Colégio Mãe de Deus, meu papai 

e mamãe resolveram nos matricular no Colégio Mãe de Deus. Bom, aí eu fiz o meu 

primário, aliás, a quinta série, porque havia quinta série, e como eu havia perdido a 

data da admissão, então eu fiz a quinta série. Essa turma já vinha desde o primeiro 

ano primário. Eu fiz com essa turma, mesmo sem mudar, o ginásio e terminando o 

ginásio continuei com a Escola Normal. Na verdade eu não queria fazer Escola 
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Normal, eu queria fazer o Curso Científico e queria fazer o curso de farmácia. Era o 

meu ideal ser uma farmacêutica, mas diante das circunstâncias, de eu ser a filha 

mais velha da casa, meu pai não abria mão para os filhos estudarem fora e não 

havia o curso em Londrina. Diante disso, eu resolvi fazer o Magistério quase com um 

empurrão de uma amiga, muito íntima, que falou: “vamos fazer o vestibularzinho do 

magistério?”, e assim fui eu e adorei o curso. Terminei o curso de Magistério e logo 

fiquei cuidando da documentação para arrumar um cargo para lecionar e não 

cogitava fazer faculdade, porque não havia o curso que eu gostaria de fazer. 

Passaram-se praticamente dois anos, quase que eu e uma amiga, também da 

mesma turma, entramos em Direito, mas nós achamos por bem que não era bem 

aquilo que nós queríamos. Como eu gostava muito de lecionar resolvi fazer 

Pedagogia e aguardei que surgisse o curso em Londrina. 

Fui nomeada por indicação de Dom Geraldo Fernandes, bispo de Londrina. Ele era 

nosso padrinho de formatura e, na época, ele fundou a escola Padre Carlos Dietz e 

nos convidou, seis afilhadas, para trabalhar na escola e assim foi que consegui 

minha primeira nomeação. Naquela época não havia concurso, naquela época era 

através padrinho mesmo, né! Bom, então eu sou também fundadora da Escola 

Paroquial Padre Carlos Dietz e trabalhei muito tempo lá. Eu não sei se a gente 

contaria particularidades do curso ou algum caso mais ou menos. 

Grasielle:Se a senhora quiser contar pode contar. 

 Ilka:Não fica muito extenso . 

Grasielle: Não. 

Ilka: Bom na Casa Paroquial  Padre Carlos Dietz, como a escola era nova, todas as 

escolas ao redor empurravam os alunos, principalmente aqueles alunos que eles 

não suportavam mais. Eles empurravam para nós e, como no primeiro ano que 

comecei, a turma de primeiro ano primário ficou com cinqüenta alunos na sala. 

Crianças que não sabiam pegar no lápis e era muito complicado o comportamento 

dessas crianças. O padre sempre falava assim: “ai, professora. Esse aqui, o pai deu 

um prego para a igreja para construir a escola, ai, professora, mas esse aqui ajudou 

a pintar. Deu um dia de trabalho, então entra mais. Eu não tinha mesa. Nós só 

tínhamos um quadro de giz e o giz a gente comprava, porque nós ficávamos, às 

vezes, seis meses sem receber e ainda tinha que ficar na porta da coletoria e, 

muitas vezes, chegava na tua vez de receber e diziam que tinha terminado o 

dinheiro hoje, “só amanhã”. Então, eu pedia o dinheiro para o meu pai para comprar 
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o giz para escola e material também para os alunos, porque eu tinha que levar 

alguma coisa extra. Mas foi muito gratificante. Eu ia com uma bolsa que minha mãe 

dizia: “lá vai a parteira!”de tanto material que naquela bolsa eu carregava: era 

tesoura para cortar unha, era lixa de unha, era escovinha para lavar a mão das 

crianças que jogavam bolinha e vinham com a mão cheia de barro. Mas foi muito 

exaustivo.Um dia fiquei doente,  passei quase uma semana sem trabalhar,   e, 

quando eu voltei para a escola, os alunos não abriam a boca eu fiquei tão triste com 

aquilo, falava com um, mal respondia. A sala muito quieta, aí eu perguntei: “o que 

aconteceu com vocês?”, aí um que era mais esperto levantou e falou assim:  

- Professora, o padre disse que a senhora ficou doente por nossa culpa. 

Eu quase chorei de emoção, mas fui levando. Depois, foi aberto no Aeroporto, 

quando eu já residia no Aeroporto, a Escola Estadual Machado de Assis. Eu pedi 

minha transferência, custou a sair minha transferência. Depois, eu soube pelo 

próprio diretor da escola anterior, que era o padre Paulo ele dizia assim: “eu estou te 

segurando, eu não quero que você vá embora daqui”, mas no fim, dando as minhas 

justificativas, que era próximo de casa e tudo mais ele me liberou. Aí vim para a 

escola Estadual Machado de Assis, também fui a primeira professora do dessa 

escola junto com outras colegas. 

Bom nesse meio tempo foi criado o curso de Pedagogia fazendo partes da  

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Londrina, a qual funcionava junto com o 

primário do Hugo Simas. E já lecionando então optei por fazer o Curso de 

Pedagogia, não sei se eu conto alguma coisa mais sobre o curso? Bom no curso de 

Pedagogia, nós tivemos um vestibular. O vestibular, feito em janeiro de 1962, não 

era nos moldes atuais, com prova de escolha múltipla, era dissertativo e nós 

tínhamos que escrever a resposta. Nós pegamos uma situação muito grave e, as 

maiores reprovações, no curso, foram realmente com a banca de História, porque 

tínhamos a parte escrita e a parte oral e todas as reprovações tinham sido em 

História, porque nós não tínhamos culpa, mas nós com o curso de Pedagogia nós 

conseguiríamos o registro no MEC do primeiro e segundo grau de História e também 

o registro no MEC do primeiro grau do curso de Matemática, isso porque, depois 

viemos, a saber, que uma afilhada de um Ministro da Educação tinha o curso de 

Pedagogia e queria lecionar História. Então se abriu uma brecha para todos os 

licenciados em Pedagogia. Nós prestamos nosso vestibular e, após prestar 

vestibular, nós tivemos o famoso trote, e, no trote, o anseio era a fundação da 
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universidade, a UEL, era o anseio. Eu fui o bebê da faculdade, eu sai num carrinho 

de bebê, de chupeta na boca, de camisolinha, de toquinha e tinha uma amiga que 

era minha babá me puxando em pleno calçadão, que, antigamente, era a avenida 

Paraná e não era o Calçadão ainda, mas eu fui o bebê da faculdade e as faixas 

todas pedindo mesmo que viesse a Universidade para Londrina. Era um desejo na 

época, e nós continuamos ainda  no Hugo Simas, terminamos o curso em 1965 e a 

universidade só foi criada em 1971. 

O curso, para mim, na verdade, era uma continuação da Escola Normal, inclusive, 

nós temos uma professora muito querida, que foi nossa professora no Magistério no 

colégio Mãe de Deus, e era nossa professora no curso de Pedagogia que é dona 

Estela Okabayashi, excelente professora. Terminando o curso nós queríamos fazer 

o primeiro concurso público. Eu já lecionava no primário, mas nós queríamos atuar 

no ensino médio. Nós não conseguimos, pois nosso curso não foi ainda reconhecido 

pelo MEC e perdemos o primeiro concurso público.  

Então, o que é que nós fazíamos, nós, muitas vezes, nós saíamos de Londrina, 

íamos para congressos em São Paulo. Participamos do primeiro congresso do 

ensino Normal, no Rio de Janeiro, graças a este congresso eu tive que responder, 

eu e mais três colegas tivemos que responder um inquérito no DOPS. O congresso 

era o primeiro congresso do Ensino Normal, que tinha os grandes educadores da 

época, mas nós tivemos assim, uma vigilância muito grande tinha mais padre e freira 

do gente sem batina e sem hábito, mas nós, nem no hotel, nós tínhamos a liberdade 

de conversar, porque quando  nós estávamos conversando duas ou três, chegava 

alguém  do hotel e dizia: “cuidado que tem  gente estranha”. Nós já sabíamos que 

tinha gente fiscalizando nossa conversa. Então, foi mais ou menos isso que nós 

fizemos. Graças a Deus não participava de nenhum partido político, então não tive 

problema com relação aos agentes federais, eles me liberaram assim, como 

liberaram as minhas colegas. Viram que o nosso objetivo era realmente o nosso 

aperfeiçoamento educacional, não tinha nada a ver com política, apesar de que nós 

tínhamos, é claro, a faca e o queijo na mão. Nós estávamos ali, podíamos muito 

bem, diante da nossa filosofia, se bem que a nossa filosofia, realmente era mais o 

bem formar o homem de bem, formar um verdadeiro cidadão. Então, nós não 

estávamos muito ligadas a essa parte política. Isso foi uma das conseqüências que 

eu me lembro ali da época, havia muito mais, mas aí depois nós começamos a 

mexer com os políticos da cidade, graças ao Mayrink Góes que nós fomos, através 
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dele, que era muito amigo do governador, e levamos todo nosso processo. Ele deu 

um empurrão em Brasília e nós conseguimos prestar o concurso seguinte. Prestei o 

concurso pela minha classificação e fui parar em Assaí. Na época em que não havia 

estrada asfaltada, a estrada era terra e eu estava grávida do meu segundo filho. 

Chegava na escola cansada. Consegui transferir meu padrão para o Instituto de 

Educação. Antes de passar o padrão para o Instituto de educação ,eu fui convidada, 

quando estava no segundo ano de Pedagogia para lecionar no curso de 

Administração Escolar, que era um curso tipo uma pós graduação para o Magistério. 

Esse curso era um curso de muita importância para os professores, porque lhes 

dava o direito de entrar no segundo ano de Pedagogia e sem vestibular. Então havia 

um interesse muito grande, então eu fui lecionar nesse curso de Administração 

Escolar. Caso pitoresco aconteceu que eu tinha alunas minhas, que foram minhas 

professoras da Escola Normal, no Mãe de Deus, que se tornaram minha alunas no 

curso de Administração Escolar. O curso era de seis em seis meses, passando a 

primeira etapa eu fui convidada no segundo semestre, passando o segundo 

semestre a diretora mandou me chamar  e me ofereceu uma turma de terceiro 

Magistério para lecionar ali, mas não havia concurso, eu estava na faculdade ainda, 

não tinha diploma registrado nem nada. Comecei a lecionar na Escola Normal  

também. Fazendo Pedagogia, lecionava Administração. Depois de um ano,  nesse 

do magistério, meu padrão do Grupo Escolar  Machado de Assis levei para o 

Instituto de Educação e aí eu fui convidada a administrar a coordenar o curso, 

porque eu tinha a especialidade de supervisão escolar. Então, fui convidada a 

administrar os cursos do noturno do Instituto de Educação.  O curso de 

contabilidade, de tradutor e intérprete, eram vários cursos que havia a noite, também 

o ginásio, e eu comecei a trabalhar administrativamente no Instituto de Educação 

antes de terminara faculdade. Depois terminando é que prestei esse concurso e fui 

parar em Assaí. Em Assaí, nos deparamos com uma coisa muito interessante eu e 

uma amiga, que já é falecida, a Vani Ruiz Viesse. Ela veio  a falecer depois com 

problema renal, mas eu trabalhei com ela. Eu tinha um padrão só e ela tinha dois em 

Assaí. Nós tínhamos que sair de Assaí, eu vinha com ela, pegava carona, porque se 

eu viesse de ônibus eu chegava junto com ela, porque ela dava duas aulas a mais 

do que eu, na verdade, nós chegávamos junto, porque o ônibus era tão demorado, 

tão  empoeirado e as pessoas fumavam cigarro de palha dentro do ônibus. Eu 

grávida sentia muito enjôo, então eu fazia alguns servicinhos lá na escola. A escola 
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Duque de Caxias estava numa situação muito precária, me lembro que quando 

cheguei  a supervisora de ensino  falou para mim: “ a senhora toma cuidado por que 

está vendo esse buraco aqui na frente do quadro? Esse buraco quebrou a perna da 

professora anterior, então a senhora não pisa aqui.”  Eu tinha que segurar no 

quadro, com muito medo, pisar no chão todo podre e escrever, escrever quase que 

pendurada no quadro com medo  de que alguma coisa viesse a acontecer, outra 

tábua fosse abrir e eu fosse cair no buraco como a outra caiu e quebrou a perna, 

então era muito sofrido e como meu marido trabalhava na secretaria da agricultura 

depois de um ano pelo artigo 64 eu retornei para Londrina , mas  essa época de 

Assaí foi muito gratificante eu tenho muitas saudades, principalmente das alunas, 

algumas até me visitaram  muitas vezes depois disso. Eu não sei se eu esqueci 

alguma coisa, mas em termos gerais é mais ou menos isso. Então eu continuei com 

o meu padrão de supervisora de ensino que era o meu padrão primário no Instituto 

de Educação. Trabalhei à noite, foi muito interessante a minha ida à noite porque eu 

tinha uma amiga muito querida que era a Thereza Setubal Gabardo ,  e ela que me 

apresentou a direção do IEEL foi quando eu peguei aula a primeira vez aula no 

Instituto de Educação e até quando eu cheguei  falei para a diretora, eu gostaria de 

saber  se eu vou poder pegar aula, porque eu estou no segundo ano de Pedagogia. 

Ela falou assim: “ aqui está o livro , a chamada, aqui está não sei o que  e começa 

hoje”. Entende? Eu fiquei meia assim, era a Maria Aparecida Luz,  Pimpão. Ela não 

gostava muito do termo Pimpão era Maria Aparecida da Luz, eu tenho assim essa 

parte da Tereza foi muito interessante, porque ela me ajudou muito, pois ela já tinha 

uma experiência muito grande, porque ela já trabalhava com 2º grau, então foi de 

muita valia.  

Grasielle: A senhora lembra como é que foi esse período que a senhora fazia Escola 

Normal, alguns detalhes? 

Ilka:É, algumas coisas meio curiosas, na Escola Normal nós tivemos excelentes 

professores,algumas irmãs, nós tínhamos a professora mais temida era a irmã Maria 

porque as minhas irmãs do colégio eram na maioria as que vieram da Alemanha 

após guerra, então elas tinham aquele regime rígido,não sei se você quer saber tipo 

matéria ou curiosidade do curso  em si.  

Grasielle : A senhora tinha noção de que tipo de professora a Escola Normal dali 

queria formar? 
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Ilka: Ali nos tínhamos um lema na escola. Ela sempre visava, primeiramente, a sua 

formação, então o nosso lema era formar, nós éramos chamadas pequenas Marias 

puras e fiéis, então nós tínhamos essa responsabilidade muito grande, puras e fiéis, 

mas eu era muito curiosa, a Irmã Maria era uma pedra no nosso sapato, eu ia muito 

mal  em Matemática , sempre não gostei de Matemática, mas era uma coisa tão 

engraçada,  quando eu comecei a lecionar, os meu alunos eram os primeiros da 

escola em Matemática, e eu detestava Matemática.  Entende? Na minha vida 

escolar, acho que por causa dos meus medos em Matemática eu me esforçava 

muito. Os meus alunos iam muito bem em Matemática. Eu lecionava sempre para o 

terceiro ano e o forte era Matemática. Quando chegava na quarta série, tinha 

professor  que disputava aluno meu. Sabia que eles iam com uma base boa. No 

curso Normal do Mãe de Deus a irmã Maria era temida, que eu sempre tirava  nota 

baixa, sempre me arrastando passava, mas assim me arrastando, até que um dia eu 

falei não , chega, agora eu vou fazer o seguinte e falei:” Irmã, eu posso assistir suas 

aulas a tarde?  Eu vou como ouvinte.”  Ela disse que podia, falei tudo bem e fui. 

Para mim foi um desafio. Eu fui e assisti as aulas pegava matéria de manhã e a 

tarde, por minha conta própria e tirei dez naquele mês, nota máxima. Ah, foi parar no 

mural o meu dez, foi tão importante durante o ano que foi parar no mural. Mas entre 

outras curiosidades a gente adorava o colégio e a nossa diretora da Escola Normal 

era a irmã Dorotéia, que faleceu esse ano, é uma pessoa já londrinense uma pessoa 

muito querida, e nós quando estávamos na Escola Normal nós não queríamos nos 

misturar no pátio com a ginasianas então, chegávamos e ficávamos sentadas na 

mureta do bosque esperando todas as colegas chegarem para entrarmos todas 

juntas. A Irmã Dorotéia disse que não gostava que ficássemos lá sentadas na 

mureta do bosque pediu que fossemos para dentro da escola, mas quando chegava 

na escola a gente não queria ficar no pátio com as ginasianas porque elas ficavam 

jogando bola queimada e outras coisas e nós queríamos ter outra conversa, nós 

íamos para nossa sala e a Irmã Maria passava no corredor,  via que estávamos na 

sala e expulsava a gente de lá. Ela passou a trancar  a sala, mas nós não tínhamos 

o que nós não fizéssemos no colégio, nós descobrimos que a sala da secretaria 

abria a sala, o que a gente fazia: a gente chegava mais cedo , quem chegasse 

primeiro roubava a chave da secretaria, abria a sala e devolvia a chave para 

secretaria sem ninguém perceber, aí a sala estava aberta. Só que a irmã nunca 

percebeu  o que acontecia porque que a porta estava aberta ai ela brigava com 
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Deus e todo mundo porque deixaram a porta aberta,mas na verdade nós que 

abríamos a porta, porque nós queríamos ficar com o nosso grupinho, ter  as nossas 

conversas diferentes. Era assim, muitas vezes a gente matava aula, mas não saia 

da escola. Lá tinha uma pilha de lenha no fundo,  onde existe  a atual capelinha. A 

capelinha  antiga não era onde é , a capelinha era mais na esquina, a porta era bem 

para esquina que pegava a Goiás junto com a São Paulo,então que nós fazíamos: 

matávamos aula e íamos fazer piquenique atrás da lenha. Matávamos aquela aula 

que a gente não queria saber, porque já estava com a matéria em dia e qualquer 

coisa, depois a gente ia assistir as outras demais aulas. “ Onde vocês estavam 

meninas?”. “ Ah, nós fomos a capela rezar, irmã.”  Que capela rezar que nada nós 

estávamos era fazendo piquenique atrás da lenha e muito mais coisa. A gente 

matava aula para ir para o Ouro Verde, lembro que eu pedi para mamãe  fazer uma 

sacola comprida, não sei,  acho que se isso vai interessar para vocês... Pedi para 

mamãe fazer uma sacola de tapete que na época era moda, mas comprida. Minha 

mãe não entendia e eu falava que ficava melhor, pois os livros ficam todos “em 

pezinhos” e tal. Mas, na verdade, a nossa sala era em cima da sala da diretora, da 

Irmã Dorotéia. A Wilma que era muito grande subia numa cadeira e ia pegando as 

bolsas e ia jogando e, a gente, uma por uma descia ia pegando as bolsas e ia 

saindo. As irmãs não percebiam, nunca souberam disso, (risos). O objetivo da 

sacola era esse, mas o objetivo educacional tinha muito a ver com religião, sendo 

um colégio de freiras, mas nós aprendemos muito, porque elas eram realmente 

rigorosas. Tem um fato meio estranho que nós até hoje nos arrependemos do que 

fizemos. Foi com a aula de canto com a nossa irmã Wilfred, ela falava com muito 

sotaque. Ela não falava o português correto, e ela ia ensinar a aula de canto e ela 

ensinava com sotaque alemão, então nós cantávamos igualzinho o sotaque dela, até 

que um dia a nossa diretora do curso, que era a irmã Regina, passou no corredor e 

ouviu. Então nós tínhamos uma música que falava que o rio que corre não corre 

jamais que corre o ribeiro desliza também o rio que corre não corre jamais e “a gente 

cantava o rio te tore não tore jamais”   aquilo então, quando a Irmã entrou,foi um 

Deus nos acuda, ela acabou com a gente. A irmã, a professora de canto,saiu 

chorando da sala e nós ficamos com uma mágoa muito grande no coração e fomos 

lá pedir desculpas  que não íamos fazer mais aquilo, mas que a  gente achava 

bonitinho ela cantar daquela maneira, a gente cantava igual , só que o sotaque não 

tinha nada a ver com o português,  tem mais coisas assim, mas acho que isso não 
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interessa pra vocês é só se para ilustrar alguma coisa, e umas coisas que  eu na 

época eu reparei havia muito boa vontade da professora Estela Okabayashi da irmã 

dela  a professora Nair que dava física,  do professor Leopoldo Vicente, que dava  

latim  ele era meio intransigente também, tínhamos o professor Bomtempo que era 

de  inglês também  era mais jovem , e vários outros também, professor Marcos de 

Francês . 

Grasielle: Esses professores eram da Escola Normal?  Esses que você citou agora.  

Ilka: Eles se mesclavam tanto davam aula no ginásio e como na Escola Normal. 

Também os de Pedagogia, que foram muito bons.  Vai deixar para depois, discutir 

depois? Eu acho que em pincelada geral, mais ou menos, seria isso, não sei se você 

consegue saber mais alguma coisa? 
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Entrevista Maria Vitória, Theresa e Ilka realizada em 29 /05/2011  

                

Theresa: Havia muita carência de professor. A carência era muito grande, no ginásio 

e no Curso Normal.A minha vinda para Londrina foi porque não existia na cidade, 

em 1951, professor de música disponível então eu vim para preencher um vazio, 

porque minha irmã era assistente técnica, falou: “você não está fazendo nada em 

Jacarezinho vem me ajudar, por favor”. 

Maria Maria Vitória: Dona Honorata Setubal assistente técnica da Escola Normal 

Theresa:Então eu via que aquela cidade estava carente de tudo, não tinha quem 

lecionasse, faltava professor e  não era só na minha área de música. Aliás, eu só 

fiquei na área de música aquele ano, depois, eu já passei para outra área que 

também estava vazia.E foi assim caminhando e a cidade foi crescendo e muito 

pouca gente habilitada. Eu acredito que a implantação de um curso de formação de 

professores se fazia urgente. Não é mesmo, Vick? 

Maria Vitória: Então, é em cima disso que a Theresa falou, que ela chegou em 1951, 

vamos analisar assim, historicamente, Londrina foi criada em, 1934. O município de 

Londrina então em 1951 a cidade estava com 17 anos. Era realmente muito nova  se 

você hoje pegar uma cidade com 17 anos era uma coisinha muito novinha e 

levando-se em conta inclusive a comunicação da época que não era a comunicação 

de hoje e agora na época eu nasci em londrina e eu tive meus professores de 

ginásio eram bem esses que a Theresa falou talvez tenha havido  um ou dois  

formados eu me lembro bem  que eu tinha um de Educação Física que tinha 

terminado a faculdade em Curitiba depois quando eu fui fazer a escola normal a 

maioria dos professores eram todos metade  graduados em faculdades ... Tanto que 

a nossa professora, pelo menos, a que eu admirava muito e a Ilka, porque eu 

estudei junto com Ilka e ela também vai dizer, era Estela Okabayashi,que foi 

professora da UEL até  há pouco tempo , até aposentar.  Hoje ela cuida do núcleo 

dos estudos Brasil-Japão na universidade e a Estela tinha recém chegado de 

Curitiba que tinha feito Pedagogia. Ela foi dar aula no colégio Mãe de Deus onde nós 

estávamos fazendo o Curso Normal. Então que nós tivemos a felicidade de ter a 

Estela nos dando aula de Sociologia, História da Educação e nas outras disciplinas. 

Realmente para mim na área pedagógica foi o primeiro contato que eu tive com a 

Estela, e já em seguida também não só na área do ensino médio, como a Theresa 

comentou, mas também no ensino primário não tinha professores eram pouco os 
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professores. Eram poucos os professores, tanto que no momento que nós nos 

formamos, em 1959, fomos nomeadas em seguida, muitas vezes até  um ano antes  

nós já ficávamos dando aula como contratadas. 

Theresa: E, Vitória, talvez seja bom lembrar que o Estado estava fazendo tudo que 

era possível para suprir essas vagas, então que criou, por exemplo, a Escola Normal 

Regional para formar rápido o professor, não é mesmo? Então, a Escola Normal 

Regional era um curso que se exigia que se saísse do primário.  Saía dos quatro 

anos primários e já ia estudar no Curso Normal Regional  

Maria Vitória: Ela teve um tempo de duração limitado  

Theresa: Ela teve um tempo de duração, outra medida que o Estado fez  para suprir 

a carência. 

Maria Vitória: O Estado do Paraná. 

Theresa: É o Estado do Paraná.  

Maria Vitória: Não era medida federal, era medida estadual.  

Theresa: Havia o concurso dos mil dias. Então existiu no Paraná o concurso dos mil 

dias. Esse concurso era o seguinte, se a professora quebrou um “galho” vamos dizer 

assim , e contou mil dias, deu aulas durante esse período sem  nenhuma 

licenciatura, mas ela deu aula e essa contagem fez  mil , mais ou menos três anos , 

então dava direito a ela prestar concurso e ser efetivada na disciplina que ela 

trabalhava , sem cursar faculdade. Teve o concurso de mil dias para cobrir essa 

falha, o curso primário estava uma carência total de mestres. Então, teve as escolas 

regionais. Eu entrei para “quebrar um galho” na cadeira de música no curso normal. 

Depois, no ano seguinte, chegou uma professora que já tinha formação em um 

conservatório musical, então vamos lá pegar aquela formada com unhas e dentes, 

porque eu tenho até o quinto ano de piano, eu não tinha uma formação total, não 

tinha o diploma de pianista, não era total, e não era a minha paixão também, nunca 

fui um talento na música, mas eu era a que quebrou o “galho” a que supriu a falha 

da ocasião. No ano seguinte, chegou a professora, mas faltou quem desse 

Anatomia. Falei “é comigo” , fui dar anatomia, fui dar Biologia , e nisso o Estado 

também foi  se preparando para suprir as vagas. 

Maria Vitória: Porque Curitiba, na Universidade Federal já tinha Pedagogia. Só 

Curitiba e só um curso, formava 30  ou 40 alunos  para o Paraná inteiro.  

Theresa: Então você vê a deficiência que era. Daí Curitiba resolveu fazer um curso 

de Pedagogia em cinco locais no Paraná, Curitiba, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, 
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Paranaguá e Londrina. Eu entrei no curso de Pedagogia, mas na época nós já 

lecionávamos no curso magistério e no primário . 

Maria Vitória: Mas só que, aí você vê o quanto é interessante, eu coloco 

particularmente para mim, quem me despertou realmente, porque sempre alguém 

desperta, e naquele tempo a maioria da criançada tem umas colocações que nós 

devemos (revisar antes) fazer de infância. A menina quando brincava, brincava ou 

de casinha ou de professora eu nunca gostei de casinha, porque, eu acho que eu 

era a quinta de dez filhos e você acha que eu queria ser mãe, mas nem morta. Eu 

queria ser professora, eu era a quinta de dez tinha cinco meninas mais novas do que 

eu em casa. Eu tinha que ajudar a cuida. Eu queria é escapar daquilo, eu queria ser 

professora. Então a menina brincava disso , quando não ia brinca com os meninos 

de jogar bola, essas coisas todas da infância. Eu digo da infância, porque as nossas 

infâncias eram muito dentro da família só, e depois minha grande influência que eu 

tive foi a dona Estela, ela nem sabe disso. Eu nunca falei isso para ela, mas para 

mim, eu a achava tão admirável, as colocações dela na aula, e, depois, nós tivemos 

a felicidade de tê-la como professora na faculdade. Também nos quatro anos, 

porque além de tudo, ela era inteira era bonita por dentro e por fora.  Ela não dava 

uma aula sem estar extremamente bem preparada o que ela falava, ela falava com 

precisão, ela falava com segurança se nós tínhamos alguma dúvida ela não tentava 

responder por responder não, ela dizia “aguarda eu trago depois para você, daí eu 

vou ver isso também”. Ainda mais aquela História da Educação. Eu me lembro no 

colégio Mãe de Deus , História da Educação da margem para muitas perguntas e, 

nem  o professor também pode no momento ali precisar datas e ela sempre , tinha 

uma atitude  como professora fantástica . A mim ela me influenciou muito, tanto que 

eu quis fazer Pedagogia. Quando nós terminamos a Escola Normal em 1959 não 

tinha o curso de Pedagogia, mas já tinha faculdade de Filosofia Ciências e Letras de 

Londrina , com cursos de História , de Geografia , de  Direito , de Letras. 

Maria Vitória: Na faculdade de Letras havia cursos de Francês , Inglês , Português, 

mas a nós não atraiu  

Grasielle: Você lembra por que essa faculdade foi criada na cidade? 

Maria Vitória: O que a Pedagogia? 

Grasielle: Não a de Filosofia Ciências e Letras. 

Maria Vitória: É porque naquela época o que havia era Faculdade de Filosofia. O 

ensino superior era agrupado em faculdades. Faculdade de Filosofia , Faculdade de 
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Direito, Faculdade de Engenharia, Faculdade de Medicina e, assim a de Filosofia, 

ela englobava formação de professores , tanto que todos os cursos , era uma coisa 

muito interessante  com exceção de Pedagogia , todos os cursos eles formavam 

bacharéis , era quem fazia até o terceiro ano , e a  licenciatura  quem fazia o quarto. 

Então era uma grande coisa a pessoa ser licenciada em História, licenciado em 

Geografia , sabe por que nem todo mundo era , muitos eram só historiador , então 

era só três anos. Hoje inverteu. 

Maria Vitória: Dizem que o bacharel é o bambam da coisa , eu falei  não para mim o 

bambam é o licenciado  

Ilka: Risos  

Grasielle: Há controvérsias o licenciado pode dar aula para os bacharéis no  

bacharelado , bacharelado nem sempre  pode dar aula para os licenciados. 

Maria Vitória: Não pode,  mas a moçada , “ah eu vou  ser bacharel”. Eu acho que 

eles andaram vendendo o bacharel de uma tal maneira . 

Theresa: Então, mas você perguntou como é que surge a coisa na cidade  em si, 

mas isso é óbvio a cidade  crescendo. 

Maria Vitória: Não só a cidade, como a região norte do Paraná toda, estava 

eclodindo, estava aumentando muito.   

Ilka: E a necessidade de pessoas... 

Maria Vitória: Capacitadas 

Theresa: Cabia a nós, pioneiras do curso de Pedagogia uma influência que eu acho 

fantástica as nossas colegas, às nossas alunas que se esparramaram por esse 

norte do Paraná.  

Maria Vitória: Por esse Brasil, né querida? 

Theresa: Por esse Brasil, mais pelo Paraná, mais pelo Brasil. Nós somos como se 

diz pulverizadoras. 

Ilka :Digamos até no exterior. Eu achei no Japão ex-alunas minhas trabalhando lá, 

licenciada em História , em outras matérias. De repente encontrei com uma entrando 

numa loja brasileira , gritaram de um... “Professora quanto tempo?” Quando eu olho 

assim eu falei “Meu Deus, quem será que eu não estou lembrando?” Mas, era uma 

ex-aluna, perguntou da Theresa, da Vick... 

Grasielle: Então a dona Maria Vitória já falou o que levou ela fazer o curso, foi a 

dona Estela Okabayashi. 
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Maria Vitória: Não, ela foi uma grande influência, e eu como queria ser professora, 

para  mim  omodelo de professora era a Estela.  

Ilka: Eu não pretendia ser professora, foi tão interessante e nós tínhamos no Mãe de 

Deus  um vestibularzinho , então nós estávamos passando pelo corredor, e uma 

colega me chamou, “ vamos  prestar o vestibular , aqui?” ... 

Maria Vitória: Isso tudo no ginásio. 

 Ilka: É eu queria fazer Farmácia, não sei se era envolvimento com meu pai que 

trabalhava já no setor, e então eu queria fazer Farmácia, mas esbarrei numa 

situação , primeiro em casa , pois meu pai não deixava eu sair de Londrina, fazer o 

curso fora. 

Maria Vitória:Ninguém podia estudar fora. É isso em  também passei. 

Ilka: Aí depois começaram a colocar na minha cabeça: “Olha fulano é professora, 

mas ela é farmacêutica”. Hoje em dia a nossa real situação é  montar uma farmácia 

para  quem tenha condição econômica, entende ? Então você vai fazer um curso de 

Farmácia para lecionar, por que não fazer um curso já para lecionar? Então foi isso 

quem sabe, me questionei muito na ocasião.  E, realmente,  entrei assim e cai de 

pára-quedas e adorei essa minha amiga  que  me empurrou para fazer 

vestibularzinho. Terminou o curso e ela me deu todo material e falou: “olha você 

gostou, vai lecionar eu vou partir para outra.  

Maria Vitória: É a sua amiga .  

Ilka: Foi para Curitiba e cursou Administração de Empresa. 

Maria Vitória: Administração de Empresa! 

Ilka: Administração de Empresa, ela se tornou empresária e eu acabei realmente 

lecionando, arrumando minha papelada. O nosso padrinho até deu um 

empurrãozinho. Era o Dom Geraldo Fernandes lá da Escola Normal, padrinho nosso 

de formatura, e fui escolhida e comecei a lecionar .Com o grupo de fundadores da 

Escola Paroquial  Padre Carlos Dietz. E adorei! 

Maria Vitória: Na Escola  Nossa Senhora de Lourdes eu fui a primeira professora, 

aliás eu fui trabalhar no Nossa Senhora de Lourdes como estagiária ainda sem 

ganhar nada e a gente nem se incomodava com essa coisa de ganhar, a gente 

queria trabalhar no ensino. 

Ilka: Eu também fiz estágio.  

Maria Vitória: Eu fiquei um ano lá trabalhando.  

Ilka: Eu também.  
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Maria Vitória: Só eu em uma classe de meninos da  Vila da Fraternidade que na 

época era  uma favela chamada Vila do Grilo.  Então imagina o que eu encontrei lá. 

Eu com dezessete anos, segundo colegial.  

Grasielle: E a senhora, dona Theresa? 

Theresa: Eu me formei em Jacarezinho e, como eu falei, vim para cá, porque minha 

irmã solicitou. Agora, por que magistério? Porque todas as cidades do interior ou do 

Brasil, sei lá da nossa época , a mãe não deixava sair e, na minha cidade só tinha 

dois cursos , magistério e contabilidade. Minha mãe falava: “você quer fazer outra 

coisa? Depois que você se formar e ganhar seu dinheirinho você faz o que quiser, 

porque nesta cidade você faz o que tem aqui”. Então fiz magistério, fiz contabilidade, 

os dois. Daí vim para Londrina, porque precisava de professora  e aqui eu comecei e 

de disciplina em disciplina, até que  abriu um concurso para Psicologia eu falei nem 

que seja grego  eu  vou fazer,   mas sabe eu fiz e estou aqui. É o meu passado. 

Grasielle: Ele está sempre presente .  

Maria Vitória: E dizem que a Theresa você não teve história no ensino primário! 

Theresa : Eu já vim diretamente para o Normal.  

Maria Vitória : Nós tivemos toda uma vida de anos e anos no primário. 

Ilka: Só para suprir, só para reforçar, o que a Theresa havia falado ali, a 

necessidade de profissional na época, eu quando estava no segundo para o terceiro 

ano da faculdade fui lecionar no IEEL ,  por indicação da amiga  Theresa.   

Maria Vitória: Mas isso já é na faculdade. Nós estamos falando do Normal.  

Maria Vitória: Se a gente for fazer um retrospecto, é bom fazer cronologicamente 

lembrar que em 62, para nossa surpresa, abriu o curso de Pedagogia. É uma coisa 

muito interessante tão diferente de hoje tinha vestibular escrito.  

Maria Vitória: Não existia múltipla escolha era toda prova dissertativa e o vestibular 

reprovava, eram quarenta vagas apenas. 

Ilka: E como reprovou gente. 

Maria Vitória: E só passamos em trinta e três candidatos me parece que é. Eu até 

tenho que pegar a relação de professores, alunos uma hora lá na secretaria para a 

gente começar a preparar o pessoal, mas acho que nós éramos trinta e três. E 

parece que uma boa porção de gente não entrou no curso de Pedagogia, não tinha 

assim “Ah lotou as vagas , ficou um bando fora” .Outra coisa foi  para o curso, não é  

assim.  Quem não conseguia entrar no curso para Pedagogia era gente que estava 
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esperando há muito tempo  esse curso. Sabe?  Então foi realmente a nossa turma 

muito seletiva. 

Ilka: A prova era escrita e oral.  

Ilka: A maior parte da reprovação foi na oral.  

Grasielle: Vocês se lembram por que foi na oral? 

Maria Vitória: Era porque é assim o sistema exigia isso, era porque o sistema exigia 

prova escrita e oral  

Grasielle: Mas vocês lembram assim por que o pessoal reprovava na oral? 

Ilka: Eu tenho uma, eu tenho uma suspeita. A maior parte das reprovações, foi em 

história , e  eu me lembro que era em história 

Maria Vitória: História era igual para todas as disciplinas. 

Ilka: É e porque entre as vantagens que o licenciado em Pedagogia tinha era porque 

no registro no MEC também dava direito para ensinar história.  Então a banca de 

História  reprovou muito.  Eu me lembro  que quando  era sorteado  ponto  e  o meu 

sorteio foi idêntico a uma que havia  terminado de  expor a matéria  , aí o professor 

disse assim “você poderia” eu não estava nem muito prestando atenção no que ela 

estava falando, eu estava preocupada comigo ali.  “Você é capaz de colocar todos 

os pontos que ela deixou de colocar? (...) De dizer a respeito?” . Era o Império 

Bizantino. O Império Bizantino e você coloca o que a colega havia deixado de dizer, 

foi meio complicado, mas eu fantasiei muito  eu acho , porque eu gosto de falar eu 

sou muito faladeira ,gosto de falar. Então lembro me lembrava dos filmes, alguma 

coisa floreava e não sei o que, eu não sei , eu sei que eu fui aprovada .  

Theresa: Eu não porque Ilka, mas agora você me fez pensar quão questionadores 

eram os professores de história  

Maria Vitória: Exatamente nós tínhamos vestibular , veja bem  nós tivemos vestibular 

de  Português , de Filosofia ,  vestibular assim prova de Português, de Filosofia, de 

História, tinha mais uma língua, uma língua que podia ser Francês ou Inglês , eu 

lembro que eu fiz Francês, na época. 

Ilka: Eu fiz Francês, também.  

Maria Vitória: E tinha mais alguma coisa, mas acontece que era uma coisa muito 

interessante, o licenciado de Pedagogia, pelo menos no ano que nós nos 

licenciamos,  em 1965,  nós saímos com registro em  Matemática  e em  História fora  

de todas as outras disciplinas pedagógicas. 

Ilka: Eu tenho até o meu registro aqui, olhe. 
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Maria Vitória: Isso foi na época... 

Ilka: Eu optei pelas matérias que provavelmente nós iríamos usar: Filosofia segundo 

grau, História primeiro e segundo grau e Matemática primeiro grau. Eu optei não 

pelas matérias pedagógicas, isso eu ia garantir em concurso então eu peguei o 

registro  que está aqui, olha o registro.  

Maria Vitória: Isso é registro do MEC.  

Theresa: Mas, Ilka eu me lembro que, na ocasião, nós tínhamos  registro no MEC 

que a Vic  nominou. 

Maria Vitória: Só que daí não tinha Matemática no vestibular, mas durante o curso, 

nós tivemos dois anos de Matemática e estatística 

 Ilka: Tivemos  

Theresa: Mas ficamos com o registro em História e Matemática. Alguém, não me 

lembro quem, falou que nas altas esferas tinha um filho de um fulano, graduado 

politicamente que queria esses registros. Isso lá  de Brasília, nem era Brasília ainda 

né?  

Maria Vitória: Não era Brasília  , era Rio  

Theresa:No Rio de Janeiro nas altas esferas quem queria lecionar Matemática, mas 

só tinha   o curso de Pedagogia , podia lecionar efetivamente essa disciplina.  

Maria Vitória:  Você vê que a mutreta já tinha desde aquela época? (risos) 

Theresa: Mutreta? 

Maria Vitória: É o nosso país  

Ilka: Em História também aconteceu isso, a banca de Londrina. Em nosso vestibular 

uniam as forças para nos derrubar... 

Maria Vitória: Era Célia Morais , professor Olympio, etc. 

Ilka: É Célia Morais, Olympio? 

Ilka: Eu tenho detalhe para conta dessa história, não sei se eu posso contar? 

Maria Vitória: O que não for muito pertinente você tira  

Ilka: O nosso professor é Iran Martins Sanches, que era secretário da educação.E 

para poder fazer  o meu , o nosso estágio eu pedi para ele me transferir 

Vitória: Ele era secretário da educação ? 

Ilka: Aqui de Londrina? 

Maria Vitória: Não. Não o Iran não, ele era diretor da faculdade.  

Ilka: Não 
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Theresa: Ele foi diretor da faculdade de filosofia Ciências e Letras, mas depois ele 

foi secretário estadual de educação.  

Ilka: Sim. Depois ele foi secretário da educação.  

Ilka: Eu pedi , eu pedi a ele que eu precisava da transferência.  

Maria Vitória: Mas não no tempo que a gente era aluna dele 

Vitória: Foi bem depois 

Theresa: Foi depois  

Maria Vitória: Não, isso foi bem depois  

Ilka: Eu pedi para o professor que me arrumasse um estágio a noite, ele me arrumou 

no Vicente Rijo e, aliás, levou meu padrão para pode fazer estágio  durante o dia, 

porque  eu já lecionava também na escola de formação familiar e lecionava também 

no IEEL. Então ele ajeitou. Quando eu cheguei, me apresentei tudo mais na escola  

e naquela ocasião houve  uma redistribuição de aulas e precisou de repente vários 

professores eu dizia assim, ajudando: professor, eu  conheço uma pessoa que pode 

assumir  essas aulas.  Ele dizia assim: “mas aula de História, nesta escola, jamais 

pedagogo!” (risos) “Jamais essa escola então é outra coisa. 

Maria Vitória: na verdade ele não deixava de ter razão porque na verdade em 

história nós nada tivemos durante o curso 

Ilka: Nós só tivemos História da Educação. 

Maria Vitória: Nós tivemos história da educação somente, agora Matemática sim , 

Matemática nós tivemos dois anos de Matemática. 

Theresa: E com um excelente professor. 

Maria Vitória: É, verdade seja dita.  

Ilka: É 

Maria Vitória: Então essas coisas eram feitas como até hoje, dizem que isso já vem 

de longe, não tem muito jeito de a gente modificar, sabe? É coisa, é povo , aquilo faz 

parte do caráter do povo  brasileiro, do jeitinho brasileiro.  

Theresa: Tem um detalhe que talvez seja interessante contar, nesse inicio, então, a 

nossa primeira turma  

Maria Vitória: Bom, então já chegamos lá no vestibular. 

Theresa: Vestibular, passamos , primeira turma , mas todo mundo trabalhava  

Maria Vitória: Dando aula 

Theresa : Dando aula é, e não era nada fácil. 

Maria Vitória: Todos eram professores.  
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Theresa: Então nosso colega Erval em conjunto, conosco se prontificou para o Mario 

Takahashi fazer nosso horário. 

Maria Vitória: O Mário Takahashi era o secretário geral da Faculdade de Filosofia  

Theresa: Isso 

Maria Vitória: Competia a ele fazer os horários o curso era à tarde. Só podia ser à 

tarde. 

Theresa: Então nosso horário do primeiro ano, do curso de Pedagogia começava as 

três horas da tarde até as seis ou mais horas. Para ajuste entre a função de 

professor e a de aluno. 

Maria Vitória: Às vezes ia até as sete 

Maria Vitória: Ah é, tinha aulas sábado também  

Theresa: E quem lecionava podia lecionar até as três horas, não é ?  

Theresa: Então, no meu caso , eu lecionava no Curso Normal até quinze para as 

três, pegava o carro e ia na faculdade para ser aluno das  três  às seis  , seis e meia 

sete por ai  e tem uma detalhe: eu já era casada com dois filhos.  E meu filho já tinha 

sete anos e estava no primeiro ano. Então, uma amiga, quando vinha lá do 

Aeroporto, onde eu morava, eu deixava meu filho com essa amiga e ia lecionar. A 

amiga levava o filho dela e o meu para o colégio.  

Vctória: Para o Hugo Simas. 

Theresa: Para o Hugo Simas.  Ele terminava a aulinha dele e ia me procurar.  

Maria Vitória: Lá na classe. 

Theresa: Então, eu tinha que acertar com os professores para dar licença dele entrar 

e ficar lá no fundo. 

Ilka: Eu tenho fotografia dele no fundo da sala. 

Theresa: Ele ficava desenhando? Então eu fazia assim malabarismo. Outros faziam 

os seus próprios malabarismos  

Vitória: Cada uma com os seus. 

Theresa: Cada uma com os seus 

Maria Vitória: Porque nós, na época, nós estávamos casando. Eu já casei no 

primeiro ano, outras estavam namorando, noivas e aquele tempo era difícil, a gente 

casava e não existia pílula , então normalmente casava e já tinha filho logo. Sabe? 

Era um negócio assim difícil de controlar. Então eu tive os meus dois filhos na época 

da faculdade durante a faculdade, minha segunda filha nasceu nos dias da 

formatura. 
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Theresa: Mas eu  estou  grata aos professores das últimas aulas.  

Maria Vitória: Mas eles eram muito , eram muito, muito camaradas . 

Theresa: Porque deixaram meu filho entrar e ficar lá no finalzinho da sala com seu 

uniforme. 

Ilka: Guarda pozinho branco 

Theresa: É escrevendo  

Ilka: Eu lembro disso até hoje , então no meu caso eu saía da Faculdade e  ia para  

o Vicente Rijo,  que  era onde é o Champagnat, atualmente.  Entrava as sete e saía 

às onze.  

Theresa: Você não ia para casa, ia direto eu me lembro. 

Maria Vitória: Você era solteira.  

Ilka: Levava meu lanche, eu era solteira 

Maria Vitória: Você era solteira! 

Ilka: É naquela época, o drama era voltar para casa, mas o professor Reinaldo 

Ramon, às vezes ia, Dona Rosalina via algum professor que ia saindo com o carro 

ele já saia da janela e gritava:  “Espera a Ilka que ela já vai sair” ,  eu corria da 

secretaria,   porque senão eu perdia  o último ônibus para minha casa. Então tinha 

esse lance.  

Maria Vitória: Não, não foi fácil  

Ilka: Não foi fácil 

Maria Vitória: Não foi fácil para ninguém  

Theresa: Se cada uma contasse a sua história. 

Maria Vitória: Dava um...romance. 

Vitória: Outra coisa que era interessante o professor falava, estava falado, NÃO 

TINHA ESSA HISTÓRIA de trelelê que tem hoje de aluno que  levanta o nariz e fala 

“ você é doutor” você é doutor para exigir isso?  Eu fiquei sabendo esses dias, num 

determinado curso da UEL,os alunos falaram  tão encostando as professoras elas já  

no primeiro ano .  E os alunos cobraram a sua formação. 

Ilka: Meu Deus! 

Maria Vitória: Não tinha nada disso não, a gente não tinha essa 

Theresa: Havia respeito. 

Maria Vitória: Era um respeito. E respeito é claro que a gente sabia os que eram 

melhores. 

Ilka: É. 
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Maria Vitória: No sentido de conteúdo, e os que não eram tão , ou pelo menos 

alguns que tinham mais  condições de  magistério que outros, mas nem por isso a 

gente cometia atos descorteses. 

Grasielle: Fora essa organização de horário que vocês contaram,vocês lembram  de 

mais alguma coisa administrativamente assim?  

Maria Vitória: Na verdade nós  tínhamos muita  autonomia. Cada curso tinha 

autonomia, cada faculdade tinha autonomia não tínhamos nada a ver com as outras, 

nem com Medicina , nem com Odontologia. Nós só nos encontrávamos com eles na 

cantina, né Ilka? 

Ilka: É verdade 

Maria Vitória: Era só na cantina e no centro acadêmico às vezes quando dava. 

Theresa: Mas tem detalhe  

Maria Vitória: Mas  

Theresa: A gente respeitava os professores. Existiam professores excelentes  

Maria Vitória: Excelentes 

Theresa e Vitória: Excelentes 

Theresa: Excelentes mesmo, então quando aparecia um que não era lá  

Ilka: Risos 

Theresa: não era, não correspondia as nossas expectativas , a gente dava jeito de 

tirar, pois não havia concurso para ingresso no magistério superior.   

Maria Vitória: É a gente convencia a turma toda.  

Theresa: Como é que nós conseguíamos as coisas. 

Maria Vitória: Nós tínhamos uma credibilidade com a direção muito grande, porque 

às vezes vinha, não tinha 

Ilka: É não dava certo  

Maria Vitória: Também não tinha por que, dependendo da matéria porque o nosso 

era o primeiro curso e nós já profissionais da educação. Cada ano que passava 

tinha matérias diferentes , matérias novas e não tinha gente formada aqui em 

Londrina  tanto que a professora Zenite, ela veio de São Paulo para dar aula aqui.  

Ilka: É 

Maria Vitória: Ela veio, acho que foi até convidada, veio para cá porque aqui não 

tinha mais ninguém. 

Maria Vitória: Pegavam padre para lecionar, por sua formação acadêmica. 

Ilka: É 
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Maria Vitória: Vinha dar Filosofia , porque era formado em Filosofia . 

Ilka: Eu acho que por outro lado havia um esforço também muito grande da nossa 

turma, porque eu me lembro que nós fomos a congressos em São Paulo 

coordenados pela professora Lourdes Coutinho. 

Maria Vitória: Sim já naquela época o pessoal já ia a vários eventos culturais. 

Ilka: Fomos para o Rio, no primeiro congresso de Escola Normal. Então havia um 

interesse da nossa parte por livros também. Eu me lembro, que naquela época, eu 

comecei a namorar meu marido e, naquela época os presentes, ele “dizia eu estou 

indo para aí,  você quer alguma coisa ?” eu respondia “Ah, eu preciso do livro tal”. 

Então esses eram os presentes que a gente queria, acho que nem livros nós não 

tínhamos aqui.  

Maria Vitória: É e a gente usava livro também  

Ilka: É. 

Vitória: A gente usava muito, não era texto , não era texto que xerocava. 

Ilka: Era livro 

Maria Vitória: Não era texto que xerocava, porque nem tinha, nem existia Xerox  

Theresa: A gente usava o mimeógrafo. 

Maria Vitória: Não a gente nem tinha Xerox, nem mimeografado fácil, nem nada. Era 

livro, livro mesmo , tanto que um livro que até hoje nós , dois livros pelo menos que 

eu me lembro , acho que vocês também ,que até hoje eu acho assim uma coisa 

fantástica , gostei muito deles é aquele livro de cultura brasileira do Fernando de 

Azevedo e o livro Bandeirantes e pioneiros de Vianna Moog  

Ilka: É 

Theresa: Esse livro nos encantou . 

Maria Vitória: E esse livro Bandeirantes e Pioneiros, ainda esta semana eu fiz 

referência a esse livro, com meu irmão, porque a gente estava comparando a 

postura atual  do  judiciário  brasileiro  e de outros paísese etc.  Tal  frente a esses 

dois desdobramentos  do caso Palocci e  do Francenildo, essa coisa toda  e  meu 

irmão escrevia de São Paulo comentando: “olha  compara com a como é que 

chama? A atendente do hotel  (Sophytel) La em Nova York  com o chefe do FMI.Que 

diferença né?  Ela foi ouvida e ele foi preso  e caiu que diz que   ele pediu pra sair. E 

o Francenildo até hoje  não foi ouvido  o supremo achou que não valia a pena.  O 

Francenildo fala e  simplesmente arquivou-se as denuncias do Palocci , eu mandei 

pra ele a resposta e falei é isso aí mano Elias é a diferença NE?  Nós fomos 
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colonizados por bandeirante e eles por pioneiros . Então nós desde o começo o 

Brasil sempre foi  dessa mentalidade de bandeirantes,de conquista, de exploração. 

Grasielle :Uhum 

Vitória: Não mudou, né?  

Grasielle: Dona Ilka a senhora lembra como que era sua primeira turma , sua 

primeira turma de Pedagogia? 

Theresa: Era heterogênea 

Ilka: Muito heterogênea, porque havia a Theresa, casada. 

Theresa: Eu era a única casada, tinha duas irmãs de caridade.  

Maria Vitória: Duas freiras. 

Victoria: Uma do Mãe de Deus e uma do asilo dos velhinhos.  

Ilka: É ela era superiora  

Maria Vitória: É, agora . 

Theresa:  O que mais de diferente que tinha? Tinha o Herval. 

Maria Vitória: Dois homens, um casado e um solteiro. 

Theresa: Depois a meninada. 

Maria Vitória: E a meninada que foi casando ao longo do curso.  

Theresa: E tinha também características, por exemplo:  Kiria era folgadona.  A 

Marília Fuganti,  A Marília foi colega nossa? 

Maria Vitória: Foi claro que a Marília foi colega nossa  

Ilka: Ela e a Valentina lembram . Fazia dupla com a Valentina , também viviam nas 

festas e chegavam assim: qual é o trabalho, que tem que entregar? 

Theresa: Houve uma ocasião, vocês lembram? Uma vez, houve acho que não sei o 

que aconteceu com o depósito, onde guardavam as nossas provas, tudo. Então 

houve um começo de incêndio, não sei o que houve algum problema e a Kiria muito 

esperta pegou lá, as provas já feitas de outras pessoas e apresentou para o 

professor. Passou a limpo e tudo, como se fosse dela . 

Ilka: Ela...Kiria. 

Theresa: Ela reclamou, para o professor  Canizares porque  ganhou nota baixa .  

Ilka: Risos 

Theresa: Mas então porque fulano ganhou tanto e eu ganhei essa nota baixa.  E o 

professor respondeu: Porque a senhora não tem competência de fazer isso a 

senhora deve ter feito uma cópia, respondeu para Kiria. 

Maria Vitória, Ilka e THERESA: Risos 
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Grasielle: É hoje em dia ainda tem isso ainda. Vocês lembram assim de mais 

professores é quais foram que mais marcaram? 

Theresa: O professor Canizares foi interessante .  Ele é padre numa semana  e no  

outro dia era civil.  

Maria Vitória: É e o Montesumo era padre. Ele se apaixonou pela Meliani . Ela 

estudou conosco, mas ela ficou acho que até o terceiro ano, depois ela foi embora 

para São Paulo. Depois nós ficamos sabendo que  ele tinha deixado de ser padre, 

eles estavam casados lá em São Paulo. 

Ilka: É 

Maria Vitória: Aí ela ficou por lá  

Maria Vitória: Mas já faleceram os dois  

Ilka: Nós tínhamos uma curiosidade,não sei se devemos dizer nomes para não ficar 

constrangedor. 

Ilka: Nós tínhamos um comerciante que além, de tudo levava coisa para comer na 

sala lembra 

Theresa: Quem? 

Maria Vitória: Não lembro  

Ilka: Vocês não lembram, não acredito que vocês não lembram?  

Maria Vitória: Não , eu não. Professor? 

Ilka: É novidade que aparecia por exemplo , quando surgiu os pregadores da lata de 

óleo o furador da lata de óleo  

Maria Vitória: Não , não  

Theresa: Comigo ele nunca ofertou nada. 

Maria Vitória: É comigo ele nunca ofertou nada também. 

Ilka: No final das aulas, vocês saíam correndo  

Victoria: Nunca ninguém me ofereceu nada. 

Theresa: Eu me lembro do Freizinho , outro professor. 

Maria Vitória: O Freizinho era de Uraí. 

Theresa: De Uraí, isso mesmo  

 Theresa: De Uraí,Frei Mansueto. Ele tinha um cartão  de apresentação tão 

interessante que ele dava para as pessoas. O cartão de apresentação dele, um 

cartãozinho desses sociais, mas que tinha tanto título, tanto título, tanto título que eu 

me lembro que só tinha o nome dele aqui e o finalzinho do cartão cheio de 

título(risos). Nossa esse é um senhor professor! 
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Maria Vitória: Olha, nós tivemos, eu me lembro muito bem, excelente professor Iran 

Ilka : Iran. Ah, eu endosso ! 

Maria Vitória: Professor Iran excelente professor 

Ilka :Ele era o  mais pedagógico dos professores  

Maria Vitória: O mais pedagógico dos todos.   

Ilka: Ele tinha o quadro e o giz. Ele punha a aula inteira no quadro. 

Theresa: Primeiro ele tinha uma letra maravilhosa.  

Ilka: Uma letra maravilhosa. 

Theresa: O quadro dele era uma lição de pedagogia. 

Ilka: Ele era uma lição de patriotismo, ele era engajado.  

Ilka: Pois é. 

Maria Vitória: Nós não usávamos essa metodologia, muito embora nós já 

trabalhávamos com algumas coisas do Lauro de Oliveira Lima . A gente já estava 

começando a ler  alguma coisinha de Lauro de Oliveira Lima, mas nós não tínhamos 

essas metodologias de trabalho em grupo nem nada, mas a gente aprendia tanto, 

tanto  que a gente até hoje sabe,  hoje nós já estamos numa idade que o povo já 

não lembra de mais nada e nós lembramos de tanta coisa da época. 

 Theresa: Sabe o que eu me lembro de pitoresco, que nós tínhamos aula sábado, e 

aula do professor Iran, aquela aula maravilhosa, imperdível, e ele dava aula sábado, 

depois ele dava na, acho que, na segunda-feira, e a irmãzinha Aparecida não ia 

sábado. 

Maria Vitória: É por causa das coisas da igreja. 

Theresa: Porque ela tinha problemas lá da igreja.  

Maria Vitória: Da congregação . 

Theresa : E ela não ia sábado. Então quando ele fazia chamada na segunda-feira e 

chamava Irmã Aparecida Arado; ele parava um pouco. 

Maria Vitória:  Aparecida de Lourdes Arado, o nome da irmãzinha. 

Theresa : Ele falava assim: dona Aparecida de Lourdes  Arado me responda  uma 

coisa a senhora é sabatista ( muitos risos)? 

 Ilka:Ela toda de hábito! 

Maria Vitória: Nós tínhamos colegas que moravam fora, tínhamos a Maria de 

Lourdes Tomé que morava em Assaí, a Iara, a Jussara que moravam em Bela Vista, 

tinha vários colegas que vinham  de longe, 

Ilka: E não havia asfalto. 
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Maria Vitória:E elas vinham de jipe, do que podiam. 

Maria Vitória: Na verdade também uma coisa que, a mim pelo menos me, foi bom 

em parte foi bom, foi meio puxado era a tal da Matemática. Naquela época o 

segundo ciclo não era como hoje, colegial comum todo mundo fazendo as mesmas 

disciplinas, ele  era como estão pensando em transformar novamente, quem fazia 

magistério eram as matérias de magistério, a gente só tinha ciências, ciências 

naturais, só um pouquinho de física  um pouquinho química  e só. Matemática era 

aritmética, só aritmética o começo. Então quando ele veio dar aula, o professor João 

Mórmul, já falecido. 

Theresa: Excelente. 

Maria Vitória:Ele ficou meio  “boque aberto” porque  nós não sabíamos nada de 

segundo grau, nada tínhamos tido e ele veio dar uma Matemática superior para nós, 

pois esse professor remontou o programa,  ele viu tudo que era importante  do 

colegial aquela coisa das dízimas periódicas simples e compostas, eu nunca tinha 

visto aquilo e outras coisas mais. Pois esse professor conseguiu nos dar todo o 

conteúdo do colegial e se nós o precisássemos ficava mais tempo com a gente lá, 

trabalhando, ele ficava fora do horário.  

Theresa: Mas é que a turma já era madura, pegou logo a coisa, uma ensinava a 

outra.  

Maria Vitória: E uma ensinava a outra. Nós tínhamos a felicidade de ter dois colegas  

professores de Matemática dando aula para nós. O Erval e o Dorival. Eles eram 

colegas de turma e  então eles nos ajudavam . 

Ilka: E o meu namorado, que passava direto na USP, ele vinha ainda nos dava aula 

de Matemática. 

Maria Vitória: Ele fazia Agronomia.  

Ilka: Agronomia e passava direto todo ano, e nós não passávamos direto, acho que 

com nota máxima você ainda tinha que depender do exame né?! 

Maria Vitória: É... Aqui tinha exame. 

Theresa: Tinha exame. 

Ilka: Tinha exame. 

Maria Vitória: Você podia ter cem o ano todo,  o exame você tinha que fazer. 

Ilka: Dependia de exame. 

Vitória: E se não passasse, não tirasse uma média setenta, aí você faria exame oral. 
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Ilka: Exame oral. 

Grasielle: E todo exame final era independente de suas notas? 

Vitória: Total 

Grasielle: Era obrigatório? 

Ilka: Era obrigatório. E ainda que você tinha a chance do oral 

Grasielle: Eu sou feliz e não sabia. E há quem reclame agora.  

Maria Vitória:E hoje em dia reclamam. 

Ilka: Reclamam sem motivo.Lá era pesado. 

Grasielle: Bom vocês já falaram o que vocês esperavam da atuação profissional, 

precisava mesmo, vocês já atuavam. 

Maria Vitória: Ah, tem mais isso, isso que era o mais interessante, quem fazia uma 

faculdade, já sabia que saía empregado, qualquer faculdade que fosse, porque 

ninguém fazia faculdade naquele tempo. Ninguém fazia ,era muito pouca gente que 

fazia, era assim zero vírgula zero cinco por cento da população, então hoje é vinte 

por cento, acho que nem isso hoje de doze a quinze por cento faz o ensino superior. 

Se você pegar a população brasileira acho que nem isso, naquele tempo era um por 

cento  se fosse. E precisando de gente. 

Theresa : Mesmo porque  Londrina que era uma cidade crescendo. 

Maria Vitória: Londrina e ao redor, Maringá já tinha começado, Maringá é dez, treze 

anos mais nova que Londrina, então eram cidades que a gente sabia que iam 

precisar muito, então você saía e já estava empregada e ainda por cima era boa 

porque ainda  tinha diploma 

Ilka: Cidades vizinhas de Maringá  

Vitória: Diploma de pedagoga que ninguém tinha , além de tudo ainda tinha isso 

Grasielle: Então o diploma dava status? 

Maria Vitória: Nossa e como dava, e como dava. E o professor ganhava 

relativamente bem na época, eu achava que ganhava bem, já parece-me que depois 

conversando outro dia com um pessoal, me disseram que antes ganhava melhor 

ainda né?Mas na época ganhava-se bem melhor do que hoje, mais dez vezes 

melhor que hoje, porque eu me lembro que nós tínhamos colegas que depois já 

tinham sido concursadas e trabalhando compravam apartamento, compravam carro 

compraram tudo com o dinheiro de professor. Hoje professor mal pode pagar 

aluguel, quando paga de uma quitinete. 
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Ilka: O ruim foi na época que começamos o primário, na época Lupion, você ficava 

seis meses sem receber.  

Ilka: E ai quando você ia para coletoria receber...  

Maria Vitória: Aí vinha tudo de uma vez.  

Ilka: Na coletoria. É vinha, só que havia um detalhe todos os professores tinham que 

ser dispensados para ir receber porque não tinha outro horário, você ia ficava ali, 

quando você chegava quase na sua vez, ou faltando duas pessoas na frente, a 

pessoa anunciava acabou o dinheiro volta amanhã.  

Maria Vitória: É porque tinha que receber mais dinheiro. 

Theresa:Não era informatizado. 

Ilka: Eu pedia dinheiro para o meu pai para ônibus, para comprar giz, para comprar 

lápis para as crianças, para tudo, no começo foi difícil. 

Ilka: Eu tinha trinta e tantos alunos no primeiro ano. 

Theresa: Havia a carga suplementar. Antes de prestarem os concursos eram os 

professores suplementares. Então a folha suplementar demorava muito para sair, 

ficava março, abril, maio ia sair em junho ou julho o pagamento, tudo junto. 

Vitória:Então mas é isso que eu falo Ilka, é verdade teu pai te adiantava, mas você 

sabia que você ia ter esse dinheiro? 

Ilka:Ah sim! 

Maria Vitória: E você conseguia comprar giz para classe, para escola, porque o 

Estado não mandava, é comprar lápis para as crianças, lápis de cor, a gente já 

chegava à aula já levava aquela caixa. 

Ilka: Com tudo minha mala de parteira, como minha mãe dizia lá vai a parteira, tinha 

toalha, cortador de unha...  

Maria Vitória: Hoje, o professor, judiação nem pagar o ônibus dele ele quase não 

pode, porque não tem , é difícil, hoje está difícil... 

Theresa: É sim professor primário levava muito material de casa, 

Maria Vitória: A gente fazia cartazes levava, eu não sei se as outras profissões eram 

tão mal remuneradas, na época. Também eu não sei, acho que tudo é meio relativo, 

ou se o consumo hoje é tão grande que o que se ganha se consome em outras 

coisas, não sei, olha tem que fazer uma análise aí de economia. 

Grasielle: Vocês assim, quando vocês acabaram a faculdade como é que foi para 

conseguir o diploma, o registro , o processo ? 
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Maria Vitória: Demorou, demorou, demorou, porque o nosso curso demorou dois 

anos para ser reconhecido pelo MEC .  

Ilka: Ah eu tenho o meu aqui... 

Maria Vitória: Nós nos formamos em 65 

Maria Vitória: O nosso diploma veio em... 68? 

Maria Vitória: A primeira turma teve esse problema, tanto que houve um concurso 

em 67 e nós não pudemos prestar.  

Maria Vitória: Um concurso para o ensino Médio, nós não pudemos prestar o 

concurso por conta disso. Porque o MEC demorava a reconhecer um curso superior 

implantado recentemente.  

Ilka: Mas também eu acho que nós pegamos um relator muito exigente, exigente 

não ele estava certo. 

Maria Vitória: Não Ilka , naquele tempo não era como agora, demorava muito. 

Theresa: Cada curso demorava dois anos em média. 

Vitória: Demorava muito 

Theresa: É no MEC que atrasava. 

Maria Vitória: O MEC era seriíssimo nessas coisas. Na verdade eu vou falar 

sinceramente o MEC foi muito sério até a Constituição de 88, aí em 88 abriu. 

Maria Vitória: Acabou com o ensino público e jogou tudo paro ensino particular. 

Ilka: É... 

Maria Vitória: Só o que aconteceu. Porque que o ensino público terminou? Porque o 

ensino particular tomou conta de tudo. Inclusive do superior, né? Hoje com o 

PROUNI, o que é o PROUNI? É o dinheiro que nós pagamos para manter a escola 

particular, e o governo belo e folgado, mas de onde sai o dinheiro do PROUNI, dos 

impostos, da nossa carga exorbitante de impostos, então mudou muito, gente, 

mudou demais, muito mesmo. 

Theresa: A gente tem que se ater aquilo que ela está perguntando. 

Maria Vitória: É, mas ela vai cortar isso aí. 

Ilka: Ela tem que cortar um monte de coisas. 

Maria Vitória: Ela só vai ver depois o que ela precisa mesmo. 

Theresa: Vamos ver se tem perguntas que chegam a uma situação na qual a Ilka 

pode falar o que ela queria falar. 

Ilka: Não eu já falei tudo o que eu tinha que falar. Mas nem sempre a gente se 

lembra de todos os detalhes. 
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Grasielle: Mas a senhora tem que continuar falando. 

Ilka: A é? 

Theresa: Diploma registrado, concurso, passamos , começamos a trabalhar. Só 

quero reforçar o que a Ilka falou que não ficou bem claro, então o Estado do Paraná 

exigia de nós como sempre, exigia hoje para se cumprir ontem, então eram muitas 

exigências. Demais, e nós tínhamos que, com a reforma do ensino, montar cursos. 

Tinha quer se  montar o Curso Normal dentro das novas estruturas, e os cursos que 

a gente quisesse, não é mesmo? Então nós as professoras, principalmente as três 

presentes aqui, e mais alguma professora, a gente arregaçava as mangas 

pesquisava e montávamos o nosso curso com suor, sangue e lágrimas, dia e noite, 

dia e noite. A gente pegava, por exemplo, quem tinha mais facilidade em 

determinadas áreas montava esse curso, quem tinha mais facilidade nesse outro, 

montava aquele outro, e olha isso daqui foi à custa até dos maridos. Meu marido 

chegava depois que ele trabalhava a noite, na cama, eu com papel e lápis na mão, 

isso, eu montei o curso de contabilidade do IEEL. Por exemplo, porque existe a 

contabilidade bancária? para que ? porque? quer dizer ele sem querer estava,  ele 

estava respondendo os objetivos que  a secretaria estava exigindo de nós.  Ele  

como é um ‘expert’ no assunto ia me respondendo e  ,de noite, a partir das dez 

horas quando ele chegava até as onze horas eu escrevia tudo, na cama. Isso eu 

fazia no curso do magistério, outra colega  fazia a mesma coisa no Redator Auxiliar , 

a Avani, ela pegava o seu marido Délio Cesar , o Délio Cesar trazia os jornalistas de 

Londrina, reunia lá no IEEL  vamos montar, vamos montar, vamos montar e eram as 

cabeças de Londrina, o Pelegrinni, ajudando o IEEL, ajudando a cidade. 

Maria Vitória: Nós resolvemos montar Tradutor e Intérprete. 

Ilka: Tradutor e intérprete. 

Maria Vitória: Para que fazer o curso?  Eu me lembro que aquele eu me agarrei 

muito naquele curso, então eu tinha uns empresários que o meu marido conhecia 

também, lá fomos nós para casa desses, eram da Coca-Cola. Lembro que eu fui à 

casa do Peres ver até  que ponto eles iam precisar de um tradutor de  inglês, se o 

inglês seria uma língua interessante, se não era, a gente fazia essa pesquisa em  

campo para montar um curso em nível de segundo grau no Instituto de Educação 

que era onde nós, antigas alunas da primeira turma estávamos atuando. 

Theresa: Então as professoras do Curso Normal se dividiram. Esse grupo fez tal 

coisa, o outro faz tal coisa, com muito sacrifício. 
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Maria Vitória: Mas era assim muito interessante. 

Theresa: Tudo bonitinho! Aprovado, maravilhosa, parabéns! Porém até chegar em 

Curitiba tinha que passar pela inspetoria regional de ensino, cuja titular  já é falecida 

não vamos nominá-la, e tinha auxiliares lá dentro ea gente mandava o nosso curso 

prontinho. E o que eles faziam? Vendiam para o Paraná inteiro, ganhavam uma nota 

as nossas custas. (risos) 

Ilka: É verdade 

Theresa: Isso é de chorar! É de chorar quando eu lembro. Isso foi descoberto por 

acaso  por uma colega nossa. Com isso aí que fizemos? Aí que nós botamos a boca 

no trombone, mas até então já tinham ganhado dinheiro as nossas custas.  

Vitória: Daí você vê que a malandragem... 

Ilka e Vitória: Sempre existiu! Sempre existirá! 

Grasielle: A senhora também ajudou a montar cursos e os outros venderam? 

Ilka: Ah, eu! 

Maria Vitória: Todos nós, os cursos nossos eram montados dentro do IEEL. 

Ilka: Não tinha sábado, não tinha domingo!! 

Vctória: Por que eram cursos, que funcionavam, veja bem, para o segundo grau 

conforme a lei de diretrizes e bases de 1971. 

Ilka: A reforma de ensino. 

Maria Vitória: Houve toda aquela abertura de cursos profissionalizantes. 

Profissionalizar o que? Era o contador, era o tradutor e intérprete, era o redator 

auxiliar, era magistério, que a gente já tinha, esses cursos precisavam ser montados 

muito bem, mas não era só aqui no IEEL, era no Paraná inteiro, e eles não sabiam 

montar, e é esse o problema, e isso que a Theresa conta, que então alguém 

passava isso aí para todo mundo vendendo. 

Grasielle: Olha a prova que a universidade formou vocês muito bem formado, vocês 

sabiam fazer! 

Maria Vitória: Mas é lógico, eu tive uma experiência tão interessante de um curso 

isso foi antes de 71 , foi em 68 ou 69, porque foi antes da reforma de ensino. Houve 

a criação pelo estado do Paraná, pelo secretário da educação, de um curso de 

Supervisão Escolar. Eu falo que foi antes da reforma porque com a reforma de 

ensino o curso de Pedagogia passou a contar orientação , supervisão e 

administração escolar em 71 não foi, então foi antes,  acho que foi em 68 ou 69, e os  

Institutos de Educação que eram Paranaguá , Londrina, Curitiba ,Ponta Grossa, 
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tinham a obrigação de dar o curso de administração para os professores serem 

diretores das escolas primárias essa coisa toda. Era uma especialização, pós médio, 

não era pós faculdade, não.E nós criamos o curso lá no IEEL e eu me  lembro muito 

bem que tinha a disciplina , eu nunca me esqueço disso, de  Educação Comparada, 

veja você, e nós  tínhamos tido a disciplina de Educação Comparada na Faculdade,  

e eu dava História da Educação ali no IEEL, e aí a diretora  que na época eu não sei 

se era a Theresa, ou  quem era, era você mesmo 

Theresa: Acho que era eu. 

Maria Vitória:Falou o Vic estamos precisando de gente para dar Educação 

Comparada, acontece que quem tinha nos dado a disciplina era o freizinho,né,  e ele 

vinha tão pouco a aula,  nós vimos tão pouco de Educação Comparada. A diretora 

falou você pega ou não, aí eu me lembro que eu falei mas  tem  alguém melhor aí na 

cidade para pegar?“a Theresa falou não, não tem ninguém ”, Eu falei então eu pego,  

aí vou eu estudar para dar a matéria , porque eu também não tinha tido aquelas 

noções de educação comparada lá na Faculdade , e o que eu vou fazer ? Aí eu 

montei um projeto que no fim elas gostaram tanto da Educação Comparada, porque 

daí eu peguei a educação dos Estados Unidos, educação da França, educação do 

Japão e do Brasil, falei eu não vou mexer mais nada vai ser esses quatro programas 

aqui, dividi e fomos estudar um pouco, mas foi muito interessante, mas o que eu 

queria colocar é que a primeira turma foi preparada para dar a cara para bater. 

Ilka: É verdade.  

Maria Vitória: A gente não tinha vergonha. Precisava fazer, nós vamos fazer, quando 

a gente não podia sozinha nós pedíamos auxilio para as colegas e sabia que 

sempre tinha alguém que ajudava. 

Theresa:E outra coisa,não era assim.  Trabalhava-se fora de hora. 

Maria Vitória: Tudo fora de horário. Tudo a noite.  

Ilka: E a Theresa, quando diretora, falava assim “Domingo quero todo mundo aqui 

para uma reunião”, todo mundo falava, mas domingo? Ela falava “É para o bem do 

IEEL” , aí ninguém falava mais nada. E todos compareciam. 

Maria Vitória: Nós, em casa era uma coisa  

Ilka:E os filhos queriam saber mãe vamos em tal lugar ? Não posso eu tenho 

reunião, mas domingo? É para o bem do IEEL  

Theresa: Risos  
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Ilka: A gente como diz a Vic mesmo a gente dava a cara pra bater com a época da 

reforma  o que eu fiz de curso em Curitiba , o que eu fui professora multiplicadora 

(...) 

Maria Vitória: Tinha que multiplicar né (...) eles não tinham também, não tinham 

número suficiente de mestras.  

Maria Vitória: Eu fico pensando eu não sei seu sou meio otimista porque eu fico 

pensando em nível de Londrina nós mexemos nessa prefeitura. Essas escolas 

municipais que foram criadas nessas décadas de 60, 70 e 80 dependeram do 

Instituto de Educação pra suprir professores, e o ensino municipal era muito melhor. 

Da prefeitura hoje eu não posso falar nada não sei, eu desconheço, mas eu acho 

que quanto a isso eu tenho minha consciência tranqüila de como as eram coisas. 

Ilka: Eu acho que houve o seguinte  eu não sei se meu grau de exigência  seja um 

pouco maior porque eu acho que nós tínhamos como meta a melhoria do ensino. 

Fizemos algo assim, porque que eu me lembro  até a pouco tempo fui distribuir 

minhas  as minhas enciclopédias  nas escolas municipais quando eu entrava, 

alguém entrava e falava:  assim professora não sei o que ; a diretora da escola 

estava lá ex-aluna nossa,   a eu vou chamar ciclano,  vou chamar beltrano,   deve 

estar todo mundo aqui, está todo mundo reunido, todas ex-alunas.  

Maria Vitória: Então eram todos profissionais todos trabalhando ali , eu acho que o 

objetivo maior era esse . 

Ilka: Não, realmente eu acredito que atingimos algo de sólido. 

Maria Vitória: É porque na nossa época o objetivo do curso de Pedagogia era formar 

professores primários. Não tinha esse tripé que tem hoje de pesquisa de que vocês 

têm hoje? O aluno ele tem que sair pesquisador já nós não tínhamos isso ninguém 

se preocupava muito com isso, ninguém que eu digo professores, eu acho que não 

se preocupando eles se preocupavam com o ensino mesmo com o conteúdo ali 

exigindo da gente sabe eu acho que nós éramos mais focadas. 

Grasielle:então a formação de vocês foi voltada pra  docência e... 

Vitória: Só para docência.  

Theresa: Só para docência mesmo.  

Maria Vitória: Da professora do ensino primário. 

Grasielle: Ah, então vocês são formados para formar professores. 

Maria Vitória: Sim era esse o objetivo e 4 anos de aula  e ninguém saiu pra ser 

Orientador Educacional nem pra Supervisora nem nada , não existia isso 
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Ilka: Bom pra falar a verdade eu fui fazer Orientação Educacional no CESULON por 

fora 

Maria Vitória: Não isso aí foi em 71, depois da reforma do ensino, aí  foi feito como 

especialização 4 anos pra professor do ensino médio professoras do curso normal. 

Theresa: Nós éramos formadas para formar professoras do ensino médio 

Maria Vitória: O curso de pedagogia foi criado com esse objetivo  de ensinar a 

ensinar , e agora, hoje, fazendo um parênteses? Reclamam tanto hoje de professor 

primário o que ele é? Ele é enfermeiro? Ele é cozinheiro, ele é psicólogo? Quer dizer 

tenta ser tudo isso ele é guarda pra atender os alunos bandidos, que tão lá se 

matando se esfaqueando, ele faz tudo menos ensina porque realmente ensinar  não 

da tempo?  Ele não tem tempo, a criança vai pra lá pra que? Então o coitado do 

professor ele fica lá pra que? Não deu, mudou muito, mudou totalmente não sei 

como é que vai ser hoje em se formar professores é um dos tem as 

especiçalizações. Porque Orientador Educacional. Supervisor e outros. 

Grasielle: Na realidade nosso currículo agora 

Maria Vitória: Como é que é agora? 

Grasielle: ele é voltado, o meu currículo eu saio tudo igual vocês não tem mais  eles 

querem voltar a formar o generalista minha turma vai ser... 

Maria Vitória: Não, mas a gente não era supervisor não era nada, nós éramos só 

professores 

Grasielle: Então, mas é que existe um cargo no estado do Paraná que tem  

exigência  de formação no Paraná e no Brasil todo e  que de acordo com as 

diretrizes do curso foram estabelecidas bem recentemente (...) porque não tinha 

diretriz nacional. Cada curso de Pedagogia era voltado pra uma formação, entendeu. 

Vitória: sei 

Grasielle: então quando se estabeleceu diretriz começou se formar o currículo tudo 

Maria Vitória: Mas isso em 2002? 

Grasielle:Olha. 

Vitória: Já tinha antes  

Grasielle: Só que já passou por quatro reformulações  

Maria Vitória: eu me lembro da de 96. A de 96 ela já tinham mexido, eu me lembro 

em 96 que eu andei olhando né, mas ainda formava tudo. 

Grasielle: Eu saio docente de primeira a quarta, eu saio docente de educação 

infantil, e eu saio professora pedagoga apta a supervisão e orientação 
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Ilka: Então, mas supervisão. 

Vitória: Mas professora de formação de professores, onde fica?. 

Grasielle : eu posso dar qualquer uma das metodologias. 

Grasielle: Agora não existe mais (...) só professor pedagogo, ele tem que saber  de 

tudo um pouco . 

 Ilka: Orientação e supervisão tudo junto. 

Maria Vitória: Nas escolas de primeiro a quarto ano? 

Grasielle: De primeira a quarta, de quinta a oitava e de segundo grau (não seria E 

Médio?) 

Ilka: Nossa bastante é o pedagogo? 

Maria Vitória: É o pedagogo ? 

Grasielle: O professor pedagogo, segundo as diretrizes curriculares do estado do 

Paraná, (...) é a maior diretriz que tem é a de professor pedagogo (risos). 

Maria Vitória: E ele atende a parte de orientação, a parte de supervisão e a parte de 

administração e dizem que só ele pode ser diretor? 

Grasielle: Teoricamente sim. 

Maria Vitória: Mas o diretor é escolhido por eleição? É igual cargo político, né? 

Grasielle: É. 

Grasielle: Não, porque é a população que elege. 

Victoria: Elege três, mas daí eles escolhem um, não é não? 

Grasielle: Não, não é tríplice... 

Maria Vitória: Ah, então já melhorou, que interessante, né?  Mas era isso? Mais ou 

menos? 

 
 
 

 


