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1 CAMINHOS PERCORRIDOS ATÉ A FACULDADE 

 

“Trago dentro do meu coração, 
como um cofre que se pode fechar de cheio, 

todos os lugares onde estive,  
todos os portos a que cheguei, 

todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias, 
o de tombadilhas, sonhando, 

e tudo isso, que é tanto, é pouco para o que eu quero”. 
(Fernando Pessoa) 

 

A história de vida é, atualmente, uma importante fonte de informação sobre a prática 

profissional docente (NÓVOA, 2007).  

 

Escrever e refletir sobre a própria vida – experiências, formação, projetos, sonhos, 

frustações, sucessos, insucessos, sentimentos, etc – é tarefa sugerida há vários 

anos por especialistas em formação de educadores como experiência que pode 

configurar-se como transformadora da prática pedagógica (DERMARTINI, 2008). 

 

Acreditando nesse caminho, trago aqui alguns fragmentos da minha história de vida 

e os caminhos percorridos até a faculdade. Não se trata de uma escrita 

autobiográfica ou autocentrada, mas sim de contar um pouco dos processos e 

trajetórias que me constituíram e afetaram a escolha pela profissão docente.  

 

“[...] Nesse sentido também a memória do que foi lido, conscientemente ou 

inconscientemente, vai atuar em nossas práticas, vem nos socorrer quando 

precisamos dela” (VASCONCELOS, 2003, p. 108). 

  

Nasci em nova Venécia, cidade pacata do interior do estado, e logo em seguida 

meus pais mudaram para uma roça chamada Córrego do Paranazinho. Meus pais 

eram meeiros nessa roça onde morávamos. Meu pai, minha mãe e meus irmãos 



mais velhos trabalhavam cuidando da lavoura e, ainda muito nova tive também que 

ajudar nos afazeres de casa. Além de ajudar nas tarefas de casa, meus irmãos e eu 

tínhamos a função de levar o almoço para eles na roça, “comidinha” que minha irmã 

mais Velha e outro irmão preparavam.  

 

Aos sete anos de idade entrei na escola, estudava no período da tarde. Lembro-me 

que levantávamos cedo para fazer as tarefas de casa e levar o almoço na lavoura, e 

depois íamos correndo para a escola que ficava longe de casa.  Ainda bem que a 

estrada era com muitas curvas, íamos fazendo ziguezague pelo caminho e isso fazia 

com que a caminhada se tornasse mais curta e menos cansativa. Como crianças, 

gostávamos de brincar. 

 

Nessas idas e vindas, um belo dia, ao voltar para casa, quando já estávamos no 

meio do caminho avistamos um caminhão que descia muito rápido, porque tinha 

perdido o freio e veio em nossa direção. Nós não pensamos duas vezes! Corremos 

muito na frente do caminhão, e na primeira curva ele pegou minha irmã e a arrastou 

morro abaixo... Tive muito medo de perder minha irmã, mas com a graça de Deus ela 

só quebrou a perna. Apesar do susto, foi engraçado. 

 

Fiz a primeira e a segunda série do Ensino Fundamental na UMEF Fazenda Paraná 

(Figura 01). Essa escola continua lá, igualzinha como era há 33 anos ─ com as 04 

salas, uma varanda onde as crianças merendavam. A escola é em frente à Paróquia 

São Sebastião (Figura 02) onde, aos domingos, íamos todos com os trajes 

“domingueiros” assistir à missa, e quando meus pais deixavam brincávamos no fim 

da tarde em frente à igreja. Lembro-me com muita saudade do tempo que estudava 

lá. 



 

 
Figura 1 – UMEF Fazenda Paraná 
Fonte: ACERVO PRÓPRIO, 2016. 

 

 

 
Figura 2 – Paróquia São Sebastião 
Fonte: ACERVO PRÓPRIO, 2016. 

 

Nessa igreja, muitas vezes, como não havia nenhuma diversão, minha mãe juntava 

as crianças do lugar. Então, sentávamos em frente à igreja e ela contava suas 

histórias que era de arrepiar os cabelos. Apesar das dificuldades, eu gostava desse 

lugar, tinha meu pai, minha mãe, meus irmãos e éramos felizes, porque tínhamos 

uns aos outros. Um dia, numa semana de carnaval, meu pai, como de costume, saiu 

para fazer compras na cidade. Ele foi e não voltou mais... Não do jeito que 

gostaríamos. O carro que ele estava colidiu com outro e, aos nove anos, perdi meu 

pai. Em função desse fato e de outras questões que dizem respeito a preconceitos e 

desqualificação da mulher, minha mãe e todos nós, tivemos que sair da roça. Então 

na terceira série, tive que sair da escola. Fui e fomos para outra cidade. 

 

Aos dez anos voltei para a escola, fiz a terceira e quarta série, e novamente precisei 

sair da escola, e dessa vez para trabalhar, pois já era mocinha e tinha minhas 

necessidades e o salário que minha mãe ganhava era apenas para pagar o aluguel e 

nosso alimento. Mais tarde fui para o supletivo e consegui concluir o ensino 



fundamental aos 16 anos, Daí em diante já não pude estudar mais, porque onde eu 

morava não havia supletivo para o ensino médio. 

 

O tempo passou e aos 22 anos me casei, aos 34 me separei. Dai então eu voltei 

para a escola e consegui terminar o ensino médio, na EJA. Como foi bom poder 

recomeçar, virar a página e mudar a minha história! 

 

Sem perda de tempo, logo, prestei o vestibular e, em seguida, entrei na faculdade. 

Conhecendo pessoas influentes da Universidade de Vila Velha, tive a oportunidade 

de escolher o curso, então pensei: “Poxa! E agora? O que escolher?”. 

Sem saber o que fazer, pedi opinião a minha família e minha irmã logo disse:  

 

Faz Direito irmã! Já estou imaginando você formada, depois faz concurso 
para ser delegada, você é brigona, forte, hum... Vai dar tudo certo, você vai 
vê. 

 

Então sem pensar, passei a sonhar o sonho da minha irmã:  

 

Poxa! É isso mesmo! Advogada, delegada, já estava tudo certo na minha 
cabeça É isso que vou ser, delegada! 

 

E assim, fui correndo me matricular no curso de Direito. Estava radiante com tudo 

aquilo. Os meses foram passando e vi que não era aquilo que eu queria, não ia dar 

certo, pois nas aulas não havia nada que despertasse minha atenção, falavam em 

lucros, em crimes, leis que eram puramente burocráticas, leis que não funcionavam e 

nada me entusiasmava. 

 

 Então logo pensei:  

 

Vou mudar de curso enquanto é tempo, o patrão e a patroa são gente boa, 
bato um papo com eles e está tudo certo, e assim eu fiz. 

 

Em conversa com eles agradeci pela oportunidade, mas não queria nada daquilo. 

Então me oportunizaram novamente a escolher, e dessa vez fui mais humilde e 

pensei:  

 



Já estou um pouquinho atrasada, estava em busca de uma profissão para 
entrar no mercado de trabalho, e a Pedagogia proporciona isso, e sem pedir 
a opinião de ninguém, fiz a troca de curso, matriculei-me em Pedagogia na 
Universidade Vila Velha. 

 

Desta forma, continuei pensando: 

 

A opção pela docência nada mais foi, do que a ideia de que ser professora 
é um curso fácil e rápido, e que qualquer um pode ser. E como eu já estava 
com meus trinta e seis, buscava algo que me proporcione trabalho rápido. 
Queria ter uma profissão, pra logo me inserir no mercado de trabalho e isso 
o curso de pedagogia iria me ajudar. Com essa ideia fui para a 
universidade. 
Más dizer que é fácil, e que qualquer um pode ser professor pude notar que 
não é verdade no decorrer das aulas, com minhas queridas professoras, e 
com os estágios fui aprendendo que ser professor é pra além da sala de 
aula, ser professor exige muita responsabilidade, afeto, respeito e 
dedicação pelo outro. É muito mais do que simplesmente ir para escola e 
dar aula, é preciso acima de tudo ter respeito à vida, se colocar no lugar do 
outro, ser pesquisador e conhecedor dos diferentes espaços de aprender e 
ensinar.  

 

“O que as experiências de „‟outros‟‟ nos permiti constatar é que o educador se 

constitui incorporando suas diferentes vivências e os saberes que produzem; quanto 

mais variadas, maiores possibilidades lhes são dadas para refletir e até modificar-se” 

(MIGNOT; CUNHA, 2003, p. 57). 

 

E nessas redes de conhecimentos com os outros, nos fios que tecemos juntos, fui 

me encontrando no curso e no primeiro ano já estava apaixonada pela ideia de ser 

professora. A partir dos estágios tive a certeza do que realmente queria!  

 

A vida me proporcionou mudanças e para melhor.  Momentos incríveis, professores 

maravilhosos que fora de grande ajuda para enriquecer meus conhecimentos, 

aproveitei todas as oportunidades nesses três anos e meio de puro encantamento 

pedagógico. 

 

Ao entrar na faculdade tive muitas experiências novas e, às vezes, sentia-me 

diferente, isolada, não sei se pela idade, já que tinha de conviver com muitas 

colegas mais jovens ou pelo fato de morar em uma região marcada pela 

criminalidade e pela desigualdade social. Mas, com o tempo, isso foi mudando... O 

curso de pedagogia me proporcionou momentos que jamais sairão de minha 

memória. Muitas vezes pensei em desistir, mas ao ser atravessada pelas redes  que 



nos constituem, nos afetos, nas conversas com os vários autores, fui também sendo 

afetada e assim, meus pensamentos também foram mudando em relação à vida. 

  

Muitos professores do Curso de Pedagogia da Universidade Vila Velha, como por 

exemplo, as professoras Maria Regina e Dulcimar Ferreira, com suas disciplinas, 

suas falas, foram deixando marcas em minha caminhada acadêmica que ressoam e 

entoam em minha memória, e com isso fui percebendo que a vida é muito mais do 

que esperar que o outro mude e que o outro faça. Aprendi que nada vai mudar se eu 

não correr atrás, se eu não quiser. Enquanto esperar que o outro faça por mim o que 

devo fazer, poderei continuar na mesmice. Mudar, transformar, deixar de ser o 

“coitadinho”, o fraco e o incapaz, só depende de mim e com as trocas que escolho 

fazer. 

 

Descobri também que essa mudança eu já havia começado, estava à busca de 

respostas para muitas indagações, muitas questões que algumas vezes não 

entendia. E só agora percebo o quanto a vida pode ser melhor, o quanto ela deve 

ser valorizada, o quanto ela deve ser pensada, e como ela é pulsante.  

 

A cada disciplina ministrada, ia tentando me identificar com ela e com os autores, 

até que um dia, a professora Dulcimar Pereira me apresenta as histórias vida de 

professores, por meio do livro “Como me fiz professora”, uma organização de Geni 

A. Nader Vasconcelos (2003). Isso ocorreu no terceiro período da faculdade, e pude 

encontrar neste livro muitas respostas para várias perguntas, sendo a principal 

delas: o que eu estava fazendo no curso de pedagogia? 

 

Em todas as disciplinas eu fui me descobrindo, a cada livro, a cada aula. 

Aproveitava o máximo às aulas da professora Maria Regina, que ensinava a 

enxergar o outro como sujeito legítimo, de direito, que fala, que pensa, que tem sua 

história, que faz historia, que produz história e é produzido por ela, devemos acima 

de tudo, valorizar esse  sujeito como ele é, sua cultura, seus costumes. E isso me  

estimula, me fez pensar que sou capaz, que somos capazes, e é esse acreditar que 

me impulsiona. 

 



Foram às histórias de professores, as aulas que ensinavam que incluir é preciso, 

aulas que mostravam que todos somos iguais, que todos temos os mesmos direitos, 

que cor de pele, profissão, dinheiro, posses, nada disso faz um ser melhor ou pior 

que o outro; que ser preto, branco, estrangeiro, indígena, não faz um cidadão 

desmerecedor do respeito, da dignidade, da igualdade, do afeto, o que nos faz 

mesmo ser o que somos é o nosso caráter, nossa ética, o nosso pensar no outro 

como sujeito autor de sua história.  

 

Por isso minha temática não poderia ser diferente, a escolha deste tema foi o fato de 

me identificar com muitas histórias de vida contadas, vividas, nas trocas de 

experiências de professores. 

 

Antes do encontro com Vasconcelos (2003), eu estava perdida sem saber o que 

realmente eu fazia, e queria no Curso de Pedagogia. Até então, me sentia como 

uma semente de caju, sempre por fora de tudo, desorientada, perdida. Ás vezes 

achava tudo aquilo perca de tempo, e que havia caído de paraquedas no curso, e 

estava apenas aproveitando a oportunidade que a vida me oferecia, sempre muito 

dispersa, sem ânimo, nada estava bom, nada me agradava, achava que não tinha 

dom pra ser professora, que não tinha nada a ver com a docência, e foi então que 

nos nossos encontros, nos estudos do livro “Como me fiz professora” 

(VASCONCELOS, 2003), um grupo de professores narravam suas experiências, de 

como elas se constituíram, e foi ai que fui me encontrando no curso de pedagogia. 

 

Nesses estudos, um grupo de professores narravam suas histórias, e isso me 

chamou atenção. Passei a me interessar mais pelas disciplinas, e estes encontros 

foram primordiais para que eu me descobrisse, e tivesse a certeza de que também 

poderia ser professora. 

 

Em uma determinada aula, me deparei com uma professora no livro, que fazia parte 

da pesquisa. Meu encontro com essa professora foi como o início de um namoro, e 

aos poucos fui me apaixonando.  

 

É fala de Maria Zita Ferreira: “ser negra, ser mulher, ser nordestina. Afinal, como me 

fiz professora?” (FERREIRA, 2003). Ela não pensava em ser professora, ela conta 



que ainda criança, sua mãe, embora muito rígida, distribuía os afazeres de casa 

entre os irmãos, que logo após tudo pronto ela os deixava livres para brincar. Então 

eles tomavam banho no rio, buscavam tabatinga (argila) debaixo das pedras nos 

riachos, subiam em arvores, pulavam corda, e o que ela gostava mesmo era de 

exercícios acrobáticos, ela tinha muita flexibilidade, agilidade, e vivia sempre de 

cabeça para baixo e pernas para cima, e isso era motivo de preocupação para sua 

mãe, ela achava que sua filha não iria dar para nada se continuasse daquele jeito, 

mas mesmo assim Maria Zita fazia tudo para agradar sua mãe, ela tinha prazer em 

vê-la feliz, fazia todos os trabalhos que sua mãe lhe pedia, bordava e passava toalha 

de mesa, colchas de cama, o que era responsabilidade de gente grande. 

 

Mas o que fazia com que seu coração batesse forte mesmo eram os sons dos 

tambores que vinha do outro lado do rio, embora ela não soubesse o que era já a 

fazia chorar. Um belo dia sua irmã mais velha pegou a canoa e a levou para 

conhecer o lugar de onde vinham as batidas dos tambores, sua irmã já conhecia, era 

o lugar onde o povo negro se reunia pra rezar, em círculos as mulheres dançavam, e 

os homens ficavam de fora, alguns tocavam tambores, era tudo muito bonito, e as 

batidas dos tambores ela sentia de perto. Neste momento ela iniciava sua entrada 

na cultura afro-brasileira e o seu processo na afirmação de sua identidade. 

 

Nesse processo Maria Zita Ferreira narra com emoção a forma de como esse povo 

produzia seu próprio alimento - o milho era debulhado com as mãos, e depois 

socado no pilão, as batidas eram sincronizadas entre duas, ou três pessoas, para 

ela tudo aquilo era um ritmo, exigia concentração, agilidade, e resistência, uma 

verdadeira dança. Assim ela afirmava seu caminho para sua profissionalização, viu-

se a oportunidade de se tornar professora. 

 

Talvez esse fosse o ponto principal de minha aceitação no Curso de Pedagogia, a 

certeza de ser uma professora poderia ser possível. Maria Zita Ferreira teve muitas 

dificuldades, lutou muito até que ela tivesse a certeza de seria professora de 

Educação Física, talvez o fato de essa história lembrar a minha história de vida, 

pois, nasci no campo, minha família tinha que plantar e colher nosso próprio 

alimento, essa relação me fez despertar, temos que lutar se quisermos vencer, e 



minha vida não é melhor ou pior do que a de ninguém, apenas me faltou a 

oportunidade. 

 

Maria Zita Ferreira e tantas outras não nasceram professoras, tornaram-se 

professoras. Essa foi a afirmação que minha professora em conversas nas aulas me 

dissera.  

 

Dulcimar Pereira veio para somar em sua metodologia afirmando aquilo que Maria 

Zita Ferreira e outras professoras do livro disseram: ”me formei, fui dar aula, sempre 

pedia ajuda quando havia dúvida sobre o que fazer, até que um dia precisei de 

ajuda, e não havia ninguém naquele momento, então vesti a camisa fui lecionar. 

Neste momento eu me afirmei como professora”. Os professores do Curso de 

Pedagogia da Universidade de Vila Velha ajudaram muito para que eu entendesse 

que para ser professor não precisa ter dom, porque ninguém nasce com dom de ser 

professora, mas é necessário amor a profissão e respeito pelos que buscam a 

educação. 

 

Entrar na faculdade foi algo ímpar em minha vida, demorou muito para que eu 

digerisse tudo o que estava acontecendo, era um universo de informações, pessoas 

que causavam estranhamento, era algo assustador e admirável, uma mistura de 

sensações, era eu, a minha procura a todo tempo, buscava algo que fosse bom pra 

mim, uma mudança de vida, principalmente financeira, e com o tempo descobri que 

professor não ganha tanto assim, é preciso que ame a profissão, para levar aqueles 

meninos e meninas uma boa educação, ser intermediário entre o que eles trazem 

consigo, e o que eles precisam aprender. 

 

O estudo do livro “Como me fiz professora” (VASCONCELOS, 2003), as trocas de 

experiências, e os diálogos em sala de aula, foram essenciais para que eu pudesse 

estabelecer uma conexão com o Curso de Pedagogia. 

 

Aprendi que “não nascemos professoras, nos tornamos professoras”, e que não 

podemos ser professores só porque amamos crianças, mas nas práticas de 

amorosidade. Constituem-se professor, sem qualquer tipo de discriminação, é 

nessas conversas, nos encontros de professoras que vou me constituindo. 



2 FRAGMENTOS DOS PROCESSOS HISTÓRICOS DE CONSTITUIÇÃO DAS 

MULHERES NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

Ao falar destes fragmentos que aconteceram e acontecem até hoje com muitas 

mulheres, me recordo que vivenciei isso ainda na infância. 

 

 Minha mãe que acaba de perder o marido é convidada a se retirar do lugar onde 

morávamos, sem nenhuma outra explicação, o dono da fazenda foi bem claro, 

mulher viúva com oito filhos não tem condições de tocar uma lavoura, foi isso que 

aconteceu!  Houve uma atitude machista e cruel, minha mãe na sua inocência não 

teve alternativa, a não ser se retirar. 

 

Naquela época ela, meus irmãos e eu, não tínhamos noção do era isso, do era ser 

diminuído, discriminado, essas marcas com certeza, estão impregnadas em minha 

mãe, e talvez superadas pelo tempo. Mas hoje vejo o quanto isso á afetou, o quanto 

isso ainda afeta muitas mulheres, simplesmente pelo fato de ser mulher, e por sua 

fragilidade, muitas abaixam a cabeça, se calam, e em muitas situações que são 

vitimas de agressões, de atitudes machistas, por não saberem quais atitudes tomar, 

ou não terem a coragem de denunciar. Naquela época uma mulher com oito filhos, 

viúva seria incapaz de trabalhar e se sustentar. 

 

Segundo Descarries,(2002), o feminismo apresenta um projeto de uma sociedade 

alternativa que tem como objetivo anular, ou ao menos transformar profundamente, 

a ordem patriarcal e de seu poder regulador, em nome de princípios de igualdade, 

de equidade e de justiça social. Os movimentos feministas reúnem um conjunto de 

discursos e práticas que dão prioridade à luta das mulheres para denunciar a 

desigualdade de gênero, ou seja, o feminismo é um movimento social que defende a 

igualdade de direitos entre homens e mulheres. 

 

Nesse contexto, percebe-se que vivemos em uma sociedade marcada pela 

discriminação a mulher, não ha igualdade de direitos, de trabalho, de salário, dentre 

tantos outros, a docência é vista como uma profissão para ‟mulheres‟ o corpo 

docente é constituído na grade maioria pelo público feminino, historicamente as 

mulheres foram criadas pra casar, serem boas esposas, terem filhos, não podendo 



brincar de carrinho, porque seria brincadeira para homens. Por sua vez, ser 

professor nem pensar! Pois isso era visto como profissão para mulheres, baseado 

do fato de que ensinar também era trabalho de mãe, surge então a ideia de que ser 

professor seria „coisa‟  de mulher, desta forma o que vemos é uma  sociedade 

marcada por atos machistas. 

 

No entanto, dentre os diversos fatos que marcaram a evolução da mulher dentro na 

sociedade, os movimentos feministas foram uns desses.  

 

Os movimentos feministas surgem a  partir  da  Revolução  Industrial  quando  as  

mulheres  não ocupavam somente  os  ambientes  domésticos, mas  

precisavam trabalhar para ajudar no sustento da família, a partir dessa inserção no  

mercado de trabalho iniciou  lutas por direitos trabalhistas e sociais. 

   

Enquanto forma organizada de manifestação política, o feminismo surge 
junto a toda mobilização da Revolução Francesa, que será “grande 
revolução burguesa”, na qual o povo teve uma participação muito 
importante na derrota dos privilégios formais e de tudo que então significava 
velho e retrógrado (BRANDÃO, 1994, p. 88). 
 
 

Estes movimentos feministas surgem em países mais “avançados”, em busca de 

uma libertação feminina, onde as mulheres lutam por seus direitos, com 

manifestações política organizada, reivindicando participação de igualdade na 

sociedade, busca pelo espaço em uma sociedade preconceituosa, paternalista e 

discriminatória. 

 

As mulheres queriam seu reconhecimento enquanto mulher membras de uma 

sociedade, e não somente a dona de casa, a esposa e a mãe, propriedade dos pais, 

maridos, mas ser reconhecida como participantes da vida sociopolítica do país. 

 

Na sociedade a mulher sempre esteve inferior em relação ao homem. A mulher foi 

designada como a dona de casa e mãe, estando sempre excluída da sociedade no 

que diz respeito à escolaridade, ao mundo do trabalho e a participação na vida 

política. Enfim, sempre foi negada a ela a participação na vida social e política da 

sociedade. 

 



 
Figura 03 – Imagem de uma das manifestações do Movimento Feminista. 

Fonte: Acervo do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (apud TORRES, 2014). 

 

Os movimentos feministas estão presentes na sociedade e em diversos tempos, 

sendo formados por pessoas da sociedade civil que maioria das vezes compartilha 

dos mesmos problemas e necessidades, que se reúnem para trocar suas 

experiências e também para tornar esse problema visível, podendo então juntos 

reivindicar seus direitos. Para Castells (1999) o movimento feminista é um composto 

pelo entrelaçamento de indivíduos, organizações e campanhas atuando em redes e 

é esse tipo de atuação que o torna vital, flexível e diversificado. 

  

O movimento feminista teve suas diretrizes voltadas para foco político, onde as lutas 

de participação tomaram conta do movimento, a partir daí, o movimento feminista 

ganha força no Brasil, onde as feministas lutam pelo direito ao voto, a educação, a 

inserção no mercado de trabalho dentre outras. O feminismo no Brasil pode ser 

compreendido a partir de dois grandes momentos de sua história, chamados de “a 

primeira onda feminista” e “a segunda onda feminista” (NARVAZ; KOLLER, 2006). 

 

A primeira onda do feminismo representou o surgimento do movimento, que 

inicialmente ficou conhecido como movimento liberal de luta das mulheres pela 

igualdade de direitos civis, políticos e educativos, que eram reservados somente aos 



homens. O objetivo do movimento feminista nessa época era lutar contra a 

discriminação das mulheres e pela garantia de direitos, inclusive do direito ao voto. 

Inscreve-se nesta primeira fase a denúncia da opressão à mulher imposta pelo 

patriarcado (NARVAZ; KOLLER, 2006). 

 

A segunda onda feminista ocorrida nas décadas de 1910 e 1920 teve como foco a 

igualdade de direitos entre homens e mulheres, e traziam questões como, a inserção 

da mulher à instrução, a crítica ao casamento como instituição de opressão das 

mulheres, e elevação das mulheres sendo inseridas no mercado de trabalho, onde 

enfatizava sufrágio1 feminino (ROCHA, 2011). 

 

Nas décadas seguintes cresce o número de mulheres nas escolas e sua atuação em 

diversos setores dos espaços públicos que resultou no surgimento de novas 

questões e reivindicações que marcaram a terceira onda feminista (ROCHA, 2011). 

 

Segundo Costa (2005) essa fase se deu pela perseverança das mulheres à ditadura 

militar, por conseguinte, intrinsecamente ligados aos movimentos de oposição que 

lhe deram especificidades determinantes, sob o impacto do movimento feminista 

internacional e como consequência do processo de modernização que implicou em 

uma maior inserção das mulheres no mercado de trabalho e o crescimento do setor 

educacional. 

 

As conquistas reivindicadas na primeira metade do século XX trouxeram 

contribuições para o surgimento de novas questões que marcam a terceira onda do 

movimento feminista, entre elas a politização do ambiente privado, tangenciando 

tabus como a sexualidade, a violência contra a mulher e o questionamento das 

desigualdades entre os sexos, aspectos esses que podem ser sintetizados como 

uma crítica à cultura e à moral patriarcal (ROCHA, 2011). 

 

Em meados dos anos 1960 e 1970 o movimento reivindica a liberação do corpo, 

marcadas pela desmistificação da castidade e a virgindade, a liberdade do prazer e 

não somente vista como uma prática para a reprodução. Os anticoncepcionais 

                                                           
1
 Voto, votação. É um direito público subjetivo de natureza política, que tem o cidadão de eleger, ser 

eleito e de participar da organização e da atividade do poder estatal (ROCHA, 2011). 



tornaram possível essa evolução sexual e trouxeram novas bases para a relação da 

mulher com o próprio corpo, com a sexualidade e com a maternidade deixa de ser 

para mulheres uma fatalidade da vida sexual para tornar-se uma possibilidade 

(ALVEZ, 1985). 

 

O movimento feminista brasileiro, enquanto “novo” movimento social, 
extrapolou os limites do seu status e do próprio conceito. Foi mais além da 
demanda e da pressão política na defesa de seus interesses específicos. 
Entrou no Estado, interagiu com ele e ao mesmo tempo conseguiu 
permanecer como movimento autônomo. Através dos espaços aí 
conquistados (conselhos, secretarias, coordenadorias, ministérios, etc) 
elaborou e executou políticas. No espaço do movimento reivindica, propõe, 
pressiona, monitora a atuação do Estado, não só com vistas a garantir o 
atendimento de suas demandas, mas acompanhar a forma como estão 
sendo atendidas (ALVEZ, 1985, p. 89). 

 

Até chegar aí foi um longo caminho, por vezes, tortuoso, cheio de mudanças, 

dilemas, enfrentamentos, ajustes, derrotas e vitórias, construindo assim novos 

espaços públicos de democracia. 

 

Apesar dos movimentos feministas terem trazido várias conquistas, garantindo a 

mulher o direito ao voto, a extensão ao mercado de trabalho, entre outros. 

 

A sociedade é marcada por atos machismo. Infelizmente ainda vivemos em um 

mundo aonde o homem inferioriza a mulher, considerando o sexo feminino o sexo 

frágil, tanto que se sentem no direito de agredi-las, praticando violência contra a 

mulher.  Ainda é muito comum ouvirmos frases como: Lugar de mulher é no fogão, 

Só pode ser mulher!  Muitos homens e até mesmo muitas mulheres ainda têm o 

pensamento de que a mulher é obrigada a servir o homem. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



3 OS COTIDIANOS E OS USOS DAS NARRATIVAS COMO FORMA DE 

COMPREENSÃO DO PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO DOCENTE 

 

“Como me fiz professora” é/foi um livro que me inquietou desde que a professora 

Dulcimar apresentou e trouxe como uma referência de estudos, na disciplina 

Pesquisa e Prática Pedagógica I. Fiquei2 empolgada para ler e conhecer mais sobre 

a vida das professoras, pois ele mostra como o magistério surge na vida das 

pessoas, suas experiências, seus sonhos e inquietações, entre outros processos. 

E hoje, diante do desejo de produzir esta monografia trazendo fragmentos de 

histórias de professoras falo, ao mesmo tempo, um pouco mais sobre esses 

referidos textos. 

 

“Como me fiz professora” é um livro de narrativas, de histórias, relatos e memórias 

de diferentes professoras, de diferentes Estados do Brasil, e de diversas disciplinas, 

das escolas e universidades. Em cada capítulo conhecemos, resumidamente, a 

história de vida de cada professora e como surgiu a docência na vida deles. 

 

O “ser professora” não aparece nas vidas das professoras com o discurso de que 

para ser professora é preciso nascer com um “dom”, “ter vocação” é um importante 

ponto de partida para percebermos o quão complexa é esta profissão, os caminhos 

que envolvem a opção inicial ou não pelo magistério e a identificação com a 

profissão (VASCONCELOS, 2003).  

 

Emocionei-me muito com a história de vida de algumas das professoras, em 

especial a de Maria Zita Ferreira, que é negra, nordestina e que, apesar de todas as 

adversidades da vida, vence e entra para a faculdade, e se torna professora de 

educação física. 

 

                                                           
2
 Como somos sujeitos individuais coletivos (FERRAÇO), na escrita desta monografia usarei o singular e o plural 

sempre que considerar necessário.  



 

 
Figura 04 – Trecho de uma história narrada. 

Fonte: ACERVO PRÓPRIO, 2016. 

 

Assim, usando essas experiências de leituras e nos encontrando em algumas 

dessas histórias, busco ampliar meu objetivo de pesquisa com Alves (2010) quando 

também afirma a importância das narrativas de si e suas relações com as imagens, 

para se escrever uma história e aponta o memorial de formação como um potente 

instrumento de produção de dados, possibilitando ao pesquisador indícios sobre o 

que pensam os sujeitos das práticas. 

 

Oliveira (2010) que também é uma pesquisadora dos cotidianos de escolas e os 

demais autores que organizaram o livro “Narrativas”, outros conhecimentos, outras 

formas de expressão, dão-nos outros subsídios para pensar a importância das 

histórias de vida fazendo uma interface entre as memórias e as lembranças.  

 

Encontramos ainda uma discussão em Mignot; Cunha (2003), que recupera práticas 

docentes em diferentes tempos e espaços, através de vestígios, de fragmentos da 

realidade escolar, como por exemplo, a análise de registros praticados por 

professores (as), como: arquivos, diários de classe, cartas, autobiografias, fichas de 

observação, cadernos de planejamento, registros de atividades, relatórios 

pedagógicos ou burocráticos (MIGNOT; CUNHA, 2003) que nos interessa na 

pesquisa e que, portanto, tentaremos ir à busca desses vestígios junto às 

professoras e professores das escolas de Vila Velha. 



Encontramos nessas orientações um caminho mais viável para problematizar nosso 

objeto de estudo quando, a partir das realidades dos cotidianos escolares, convida-

nos a compreender, os diferentes cotidianos e as diferentes práticas de currículo 

tecidas, por meio da memória, recuperando práticas docentes que revelam o dia-a-

dia e vida profissional, em que se tece uma trajetória com duplo sentido: “solidária, 

mas, também, solitária!”.          

 

A escolha dos referenciais “Como me fiz professora” (VASCONCELOS, 2003), 

“Práticas de Memórias Docente” (MIGNOT; CUNHA, 2003), e “Histórias de Vida e 

Formação de Professores” (SOUZA; MIGNOT, 2008), foi a relação que eles têm com 

a temática a ser pesquisada.  

 

A autora Vasconcelos (2003), traz em seu livro temas transversais presentes no 

cotidiano da escola, trabalha questões importantes para os professores e 

professoras, enquanto cidadã. Ele trás entre outros, Regina de Fátima de Jesus com 

as histórias de professores, e nos convida a profissão do magistério, procura discutir 

a questão da memória com a prática docente, e os saberes dos educadores. Ao ler o 

livro observo que a temática é voltada para ás experiência dos professores, é 

fundamentado nesta perspectiva, por isso achei importante traze-lo para compor 

com meu projeto de pesquisa, devido à relação da história do livro. 

 

Foi no estudo destes livros, que notei varias experiências de professores, em uma 

pesquisa para ouvi-los, onde ao narrarem suas histórias, eu me apaixonei, ouve um 

encantamento inicial, foi neste encontro que resolvi falar sobre as histórias e as 

narrativas docentes. 

 

Ferreira (2003, p 43) conta como foi seu encontro com a profissão do magistério, 

como se tornou professora de educação física, e sua trajetória até se tornar 

professora, tudo isso foi chamando minha atenção para o estudo da temática, e isso 

foi muito significativo para minha opção ser professora. Por isso, trouxe esses 

autores para uma conversa mais intima. 

 

Souza; Mignot (2008) com as histórias de vida e formação de professores, e no livro 

Práticas de Memórias Docentes (MIGNOT; CUNHA, 2003), onde mais uma vez as 



histórias, e as narrativas de professores ganham força, suas histórias são citadas 

afirmadas e valorizadas com muita riqueza por esses autores, ele vem somar a 

temática escolhida, em suas conversas com as histórias das professoras, eles 

trazem contribuições importantes para realização da pesquisa, há uma concordância 

entre os autores. E nesse percurso, eles atribuem sentido e novos significados, 

transformando experiência em conhecimento. Os relatos, as histórias são 

destacadas como narrativas, as histórias das pessoas, seja como estudantes, seja 

como professores e permite aprofundar com um olhar do tempo presente, a vida 

escolar, as mudanças ocorridas ao longo dos anos e o contexto da época. As 

histórias dos professores são transcritas, e entendidas pelos autores como 

singulares, por serem constituídas ao longo da vida (MIGNOT; CUNHA, 2008). 

 

Sabemos que não há receita pronta, é a partir de nossa experiência, que é 

importante pensar, fazer comparações, da passagem da história individual, para 

compreensão do coletivo, da profissão, do ser humano, do cidadão.  

 

Eles dão ênfase a de vida dos professores, mas é fundamental lembrar que, todas 

as experiências são importantes e merecem atenção. Debruçar-se sobre as mesmas 

pode levar a novos posicionamentos. E é nesse debruçamento que deve ser 

realizado pelo próprio sujeito (a reflexão de si) ou por outros. A tarefa de reflexão e 

análise das histórias de vida permite vários caminhos.  

 

Escrever e refletir sobre a própria vida, experiências, formação, projetos, sonhos, 

frustações, sucesso, e insucesso, sentimento, é tarefa sugerida por especialista em 

formação de educadores como transformadora da prática pedagógica.  

 

Vejo que a contribuição desses autores ajudará a entender e compreender que a 

história das práticas docentes pode ser conhecida não somente assistindo a aula, 

mas ouvindo o que é contado, por esses praticantes, sobre suas experiências 

pedagógicas, didáticas e circulares, com essas histórias diferentes, complexas 

talvez, irei enriquecendo meu manancial pedagógico com o qual aprendemos e 

ensinamos nossas práticas docentes, a outros e a outras, que como nós, estão na 

escola trabalhando, aprendendo, aprendendo e ensinando. Tem permitindo assim, 

intensa troca de experiências entre os docentes e indicam, também, a possibilidade 



da análise dos significados subjetivos das experiências vividas e a natureza da 

memória individual e da memória coletiva. 

 

Esses autores respiram e transpiram vida, valorizam as histórias de cada um como 

única, singulares valorizam o sujeito, dá ênfase as narrativas dos professores, e 

assim como eles, eu trago as professores de escolas públicas do município de Vila 

Velha, para que contem suas histórias, suas experiências de vida, para que elas 

possam ser lidas por outros, para elas possam servir de inspiração para outras 

futuras formadas, assim como eu me espelhei nesses autores, para buscar minha 

formação, que outros estudantes possam se inspirar na vida delas, e serem 

também, professores, educadores, pois a vida pede que compararmos, para ampliar, 

melhorar e fazer a diferença, então as ideias desses autores mais uma vez vão 

ganhar vida e contribuir para que este trabalho aconteça.  

 

 

 



4 CAMINHOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS  

 

Como desejo trabalhar e compreender os processos de escolha da profissão 

docente por meio das histórias de vida de professores/as, para realização desta 

pesquisa usamos as conversas como uma maneira de nos aproximar das docentes 

e de seus cotidianos. Dessa maneira, as pesquisas com os cotidianos (MINGNOT; 

CUNHA, 2003) nos orientaram quanto aos modos de fazer e dos procedimentos que 

seriam usados para produção dos dados.  

 

Seguindo as orientações teórico-metodológicas dos estudos e pesquisas com os 

cotidianos fomos compreendendo a força das narrativas das professoras para que 

pudesse compreender como os entrelaçamentos de redes que compõem histórias 

de vida de professores/as determinam uma escolha pela docência, a fim de ampliar 

os modos de pensar os processos de constituição docentes.  

 

Ao mesmo tempo, as narrativas nos remetem a imagens e, sendo assim, ao ouvir o 

que esses/as professores/as têm a dizer podemos entender um pouco mais da 

educação brasileira, como nos ensinou Alves (2010). 

 

Sobre essa escolha teórico-metodológica Oliveira (2008) nos diz que se apresenta 

como  

 

Um referencial epistemológico novo, que é também um novo referencial 

político, na medida em que essa concepção de conhecimento e de 

formação, ao recuperar a indissociabilidade entre saberes considerados no 

pensamento ocidental não apenas diferentes, mas sobretudo, desiguais, 

permite questionar a base de legitimação da dominação contemporânea: a 

superioridade do saber científico sobre as demais formas de conhecimento. 

 

Uso aqui outra importante aprendizagem que tive no curso quando estudamos o 

texto de (Ferraço, 2003) porque o autor faz uma argumentação que está muito 

entrelaçada ao que desejo pesquisar. Segundo Ferraço (2003) nas pesquisas com 

os cotidianos não faz sentido falar sobre as verdades científicas construídas. 

“Pesquisar sobre traz as marcas do controle do pesquisador que, seguro do lugar 

que ocupa, domina a cena”.  

 



Ao nos assumirmos como nosso próprio objeto de estudo, coloca-se para 
nós a impossibilidade de pesquisar ou falar „sobre‟ os cotidianos das 
escolas. Se estamos incluídos, mergulhados, em nosso objeto, chegando, 
às vezes, a nos confundir com ele, no lugar dos estudos „sobre‟, de fato, 
acontecem os estudos „com‟ os cotidianos [...] Apesar de pretendermos, 
nesses estudos, explicar os „outros‟, no fundo estamos nos explicando. 
Buscamos nos entender fazendo de conta que estamos entendendo os 
outros, mas nós somos também esses outros e outros „outros‟ (FERRAÇO, 
2003, p. 160). 

 

Então, pesquisar com (FERRAÇO, 2003) foi a maneira que escolhemos para fazer 

esta pesquisa, ouvindo as imagensnarrativas das praticantes docentes como pistas 

para compreensão dos processos de constituição docentes, entrelaçados às 

histórias de vida das/os professoras/os.  

  

[...] são consideradas narrativasimagens as falas, gestos, conversas, 

silêncios, objetos, escritas, fotografias, grafites, murais, cartazes, etc., enfim, 

algumas das múltiplas práticas experimentadas nos cotidianos das escolas 

que potencializam diferentes sentidos do que é vivido pelos sujeitos 

(FERRAÇO, 2003, p. 69).  

 

Assim, fui ao encontro de três professores/as da rede pública de ensino de Vila 

Velha, duas professoras e um professor, procurando conhecer suas histórias de vida 

que falam das diferentes redes que pertencem e que, em nossa opinião determina 

uma escolha pela docência, nosso objeto de estudos/pesquisa. 

 

Pesquisar os processos formativos e os elementos que influenciam sua 

permanência na docência requer uma aproximação com suas memórias, com as 

lembranças de sua infância, de sua escolarização, de seu contato e convívio com o 

mundo da leitura e da escrita, bem como a sua formação e trajetória docente, na 

busca por compreender, por exemplo, os processos que contribuíram para ser 

alfabetizador/alfabetizadora e permanecer por muitos anos alfabetizando...  

 

Nesse sentido, lembrar o passado vem a ser uma possibilidade de entender e 

refazer o presente, reconstruir, repensar com imagens e memórias de hoje, as 

experiências do passado contar de novo, lembrar mais uma vez, buscando os 

fragmentos dessas lembranças que potencializem os elementos significativos que, 

certo modo, dizem de razões de sua permanência de alfabetizar por várias fases de 

vida profissional.  



Usar a memória, os saberes e fazeres de uma história de vida, além de 

compreender a si mesmo, nos diferentes contextos, torna-se uma perspectiva de 

conhecimento e construção de sua identidade profissional, bem como do “tornar-se 

professor” e permanecer na profissão. Tornou-se, assim, mais uma possibilidade de 

aproximação da trajetória de vida nos encontros e nas informações através das 

lembranças da escola, dos processos formativos e do ciclo de vida profissional dos 

professores. 

 

Dessa maneira, o ponto de partida desta pesquisa foi ir ao encontro dessas 

narrativas de professores/as de escolas públicas do município de Vila Velha.   

 

A produção das narrativas foram gravadas e posteriormente transcritas.  

Considerando-se que para se desenvolver um trabalho de pesquisa nessa linha faz-

se necessária toda uma preparação anterior. As conversas, os encontros com os/as 

professores/as foram fundamentais para este estudo, além de nos possibilitar uma 

ampliação dos pensamentos sobre vida de professoras e dos caminhos que 

percorrem/percorremos para nos constituir e nos tornar professores/as.  

 

 

4.1 OS ENCONTROS COM OS/AS PROFESSORES/AS 

 

A fim de atender às intenções desta pesquisa e buscando compreender como as 

histórias de vida de professores/as da rede pública de ensino de Vila Velha 

afetam suas escolhas e docências, perguntei a alguns professores/as 

conhecidos/as se podiam contribuir me contando suas histórias de professores/as. 

Com a concordância, agendamos os encontros que aconteceram em diferentes 

espaçostempos (ALVES, 2008). Encontrei com as professoras, Ana e Sônia na na 

minha casa, situada no Bairro 23 de Maio na cidade de Vila Velha, Espirito Santo 

onde conversamos mais intimamente, e entre um cafezinho e conversas agradáveis, 

tivemos um bom encontro que me proporcionou ouvir e entender como as histórias 

de professores estão entrelaçadas, e como elas conduzem os diferentes modos de 

ensino- aprendizagem. 

 



Já com o professor Ene, marcamos em uma sala de aula, estávamos no ambiente 

escolar onde ele leciona. Logo depois da aula, já no fim de tarde, conversamos 

sobre os diferentes-espaços da escola, e dos processos de aprendizagens, o bate-

papo foi maravilhoso, e as conversas sobre as docências foram surgindo 

suavemente.  

 

Durante as conversas com esses/as professores/as, notei o quanto são apaixonados 

por sua profissão e buscam ensinar seus alunos mediando o que eles trazem 

consigo, nos diferentes processos de ensino-aprendizagem, na tentativa de uma 

educação que amplie uma vida.  

 

O professor Ene3 que começou a lecionar aos 18 anos de idade, e fez o Curso 

Normal no ano de 1995. Logo depois que concluiu o curso, prestou o concurso 

público na área da educação infantil e começou a trabalhar com crianças de três a 

cinco anos. 

 

Em processos vividos, narrados e escritos, fomos aprendendo a „ser 
professora‟ e percebendo nossos espaços tempos de ação e liberdade, 
tanto quanto os limites que encontramos e que precisamos incluir nas 
nossas ações ou que devemos superar. Pois, se repetimos muita coisa, 
vamos também aprendendo que as ações que produzimos no exercício da 
docência, embora aprendidas socialmente, são sempre únicas, porque 
organizamos o todo sabido de acordo com cada situação concreta. Ou seja, 
podemos afirmar, considerando o praticante docente, que tanto cada ação 
habitual desenvolvida tanto invoca todas as aulas assistidas e dadas – 
vividas – quanto permite criar algo novo, sempre. Há, ainda, a necessidade 
de compreendermos que qualquer história contada acerca da escola, bem 
como sobre qualquer dos contextos cotidianos nos quais vivemos, é sempre 
uma história pública. Ao dizê-la em voz alta sabemos, por experiência de 
vida em sociedade, que ela vai „correr mundo‟. Muitas vezes contadas por 
outras pessoas que dela se apropriam, assim como nos apropriam das 
histórias dos outros (SOUZA; MIGNOT, 2008. p.,137). 

 

Nas conversas que tivemos, ele contou que sempre recebeu apoio dos pais para 

tudo, além de ter sido uma criança muito feliz, com uma infância cheia de 

criatividade, amigos e primos. Segundo esse professor, seus pais o prendiam muito. 

Brincar na rua nem pensar! Apenas no quintal. Só com o tempo, já mais grandinho, 

aos poucos, eles o liberaram para brincar na rua. Segundo ele, essas lembranças 

trazem muitas saudades, pois era um tempo em que as crianças podiam brincar na 

                                                           
3
 Uso nomes fictícios para esses profissionais, assegurando uma ética na pesquisa. 



rua livremente, sem se preocuparem com os perigos que vemos hoje em dia. Ene 

tinha muitos livros, brinquedos, etc. Tudo que “enchia os olhos” de uma criança... 

                                     

 
Figura 05 - Lembranças de infância do professor Ene 

Fonte: ACERVO PRÓPRIO, 2016. 

 

Até a sexta série Ene estudou em uma escola pública e depois seus pais o 

colocaram em uma escola particular, onde terminou o ensino fundamental. É com 

muita emoção que esse professor narra sua entrada para a escola, fala sobre  as 

expectativas para a educação das crianças e o sobre a política da autonomia da 

escola.  

 

 
Figura 06 - Recordações do ensino fundamental, segunda série(Professor Ene) 

Fonte: ACERVO PRÓPRIO, 2016. 

 

Em 1992 entrei para o ensino médio, onde fiz magistério, terminei em 1994, 
e em 1995, comecei a dar aulas. Foi muito importante pra mim, sempre 
recebia elogios pela minha prática docente. Minha família é composta por 
muitos professores e foi isso, que com certeza, me fez escolher essa 
profissão que tanto amo. Não poderia ser outra profissão desde criança 
brincava de escolinha e eu sempre era o professor (PROFESSOR ENE). 
 



  

Figura 07 - Lembranças de sua formação de magistério (Professor Ene) 
Fonte: ACERVO PRÓPRIO, 2016. 

 

E ele continua: 

 

Em minha família há muitos professores, o contato com o ambiente escolar 
era muito presente, isto me fez ter contato muito cedo com coisas de escola 
e de fato com muitas coisas referente ao magistério. Nunca tive dúvidas, 
meu sonho desde criança era ser professor, e o fato já narrado é um dos 
maiores fatores para esta escolha (PROFESSOR ENE).  

 

 
Figura 08 - Aula de Educação Física (Professor Ene) 

Fonte: ACERVO PRÓPRIO, 2016. 

 

Agradeço a Deus, pois isto é dom, cada um tem habilidade, ser professor, 
além de ser também, tem que saber fazer, como em todo trabalho, há 
dificuldades e prazer. Gosto muito do que faço, escolhi ser professor, acho 
que as dificuldades se dão devido ao contato heterogêneo, onde em cada 
turma existem crianças com diferentes vivências, ninguém é igual sempre. 
Sinto falta também do apoio do governo, não só para o aluno, como 
também para o professor. Às vezes sinto que as escolas viraram marionete 
nas mãos de alguns políticos, e isto priva muito a autonomia do professor, É 
muito gratificante perceber o desenvolvimento dos alunos, o amor que elas 
têm pela figura do professor sem pedir nada em troca (PROFESSOR ENE).  

 

Refletindo sobre essa ideia, Filé (2010, p. 134) nos diz que: 



Poderíamos, então, a partir da ideia de que a educação, a formação, as 
práticas pedagógicas poderiam estar sempre baseada na “criação e a 
recriação de histórias pessoais e sociais”. Histórias nas quais professores 
ou alunos são contadores de histórias e também personagens dos outros e 
das suas próprias. 

 

 
Figura 09 – Mensagem de um pai para o professor Ene 

Fonte: ACERVO PRÓPRIO, 2016. 

 

Nessa conversa, notei o quanto a relação professor-aluno é importante! O afeto e o 

cuidado com o outro fazem com que o aluno se interesse pela disciplina e isso 

contribui para o processo de ensino/aprendizagem das crianças, e isso pode ser 

sentido na mensagem acima em que a família agradece ao professor pelo cuidado, 

carinho e dedicação nas aulas. 

 

Puxando outros fios da conversa, Ene continua: 

 

Em relação à escola sei que não funciona sozinha, nunca! Deve existir 
troca, família/escola, para que o aluno, o principal sujeito seja apoiado com 
amor. Na educação infantil onde atuo o amor, os cuidados são essenciais, 
criança é um ser de direito e especificidades, e isto deve ser respeitados. 
Criança deve ser tratada como criança, em seus direitos e deveres, e cabe 
essa reponsabilidades aos pais e a escola. Meu sonho é que a escola seja 
uma escola ideal, que seja construída com justiça, de acordo com o 
ambiente e a realidade da comunidade, e dos seus sujeitos, uma escola 
livre de politicagem e tenha uma politica autônoma, capaz de ensinar aos 
alunos, ao mundo competitivo, com senso crítico e transformador, fazendo 
que todos tenham condições de mercado e crescimento de vida em 
sociedade, como já relatei anteriormente, a escola não funciona sozinha, a 
educação precisa de suporte, é fundamental que haja o contato entre 
família e escola, e sempre com base de envolvimento que possam garantir 
as crianças as condições necessárias para uma alimentação saudável, 
materiais adequados, higiene e uma educação no aspecto pedagógico 
(cognitivo) de qualidade (PROFESSOR ENE). 

 



Ao falar de família/escola Ene diz que é preciso pensar a escola como espaço onde 

tanto a família quanto o aluno seja acolhido. Para um bom funcionamento da escola 

preciso uma articulação, que todos se movimentem para que haja uma educação de 

qualidade. Todos se respeitam e que o aluno seja o foco, e um currículo pensado a 

partir da realidade da comunidade e que a educação seja para vida.  

 

Afinal, o sucesso exige uma transformação da escola onde a família possa ser 

parceira e onde haja um ambiente rico em estímulos que provoquem atos que 

venham fornecer elementos que desafiem o sujeito a pensar e viver, um aprender, 

interagindo cada vez mais como participante ativo no processo ensino 

aprendizagem.  Sabe-se que o desenvolvimento na educação infantil requer um 

olhar sensível e permanente do professor para compreender as crianças e 

responder adequadamente à demanda de cada uma delas. Não se deve excluir 

nenhuma criança do processo educacional, mas sim assegurar-lhes avanços em sua 

jornada escolar. 

 

  
 

Figura 10 - Lembrança de um dia feliz na escola, dia do circo (Professor Ene) 
Fonte: ACERVO PRÓPRIO, 2016. 

 

Outra professora com quem conversei chama-se Ana, com 13 anos de profissão, 32 

anos de idade e já carrega uma experiência de vida na escola. Ela, como tantas 

outras, começou cedo na profissão. 

 

Assim como Ene, e de modo diferente dos autores pesquisados, ela também afirma 

que para ser professor precisa ter dom. 

 

Eu sou Ana e nasci em 03/02/1984, na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. 
Sou filha única e moro com meus pais em Cariacica desde 1986.  



Sempre tive meus pais como ídolos, pois graças à sua luta diária que 
conseguimos tudo que temos até hoje. Não é muito, mas toda família sonha 
ao menos com uma casa própria. Sou de família humilde, mas tive uma 
infância repleta de alegrias, tranquila e sem grandes problemas que 
pudessem abalar nossas vidas. As brincadeiras de que eu participava eram 
diferentes das que vejo hoje. Eram mágicas!!! Embora tenha sido uma 
criança muito tímida, fiz algumas amizades, que conservo até hoje. Fui uma 
criança muito curiosa e sempre tive interesse por aprender, estudar e 
principalmente ler. Devido a timidez, desde criança, sempre gostei de estar 
bem informada para que pudesse ter assuntos para compartilhar com meus 
colegas (PROFESSORA ANA).  

 

Sobre seus sonhos, Ana relata: 

 

Tive muitos sonhos e consegui realizar um a um. O maior deles foi a minha 
profissão! Encontrei ao longo da minha carreira, obstáculos, conflitos, 
tensões. Enfrentei contradições. Mas, na trajetória, descobri novas trilhas, 
encontrei novas pessoas, novas formas de construir e socializar o 
conhecimento. Minha identidade profissional foi construída com atitudes 
tímidas, simples, solidárias, com serenidade e ética. E acredito que assim, 
consegui cumprir mais uma etapa da minha vida, buscando agora, alçar 
novos voos (PROFESSORA ANA).  

 

Ao falar sobre os fios que tecem sua profissão, ela diz: 

 

Acredito que ensinar é um dom. Assim como algumas pessoas cantam ou 
dançam muito bem, o professor nasce simplesmente com o dom de ensinar. 
Quando eu tive a oportunidade de escolher entre medicina e magistério, não 
pensei duas vezes. Pois a alegria que sentimos quando somos 
compreendidos quando explicamos algo, talvez seja a mesma de um 
médico quando salva uma vida. Quando vemos um aluno aplicando em sua 
vida algo ensinado por nós, é gratificante. E é por essa razão que escolhi 
essa profissão, por saber que a partir dos meus argumentos, posso mudar 
vidas (PROFESSORA ANA).  

 

Nesse contexto, Jesus (2003, p. 24) no livro “Como me fiz professora” relata que: 

 

O “ser professora” não aparece nas vidas das professoras de forma 
naturalizada desmistificar o discurso de que para ser professora é preciso 
nascer com “dom”, “ter vocação” é um importante ponto de partida para 
percebemos o quão complexa é esta profissão. 

 

Dialogando com as duas últimas afirmativas, da professora Ana e de Jesus (2003), 

percebe-se que existe uma dualidade de ideias, ou seja, os professores acreditam 

que a profissão de professor de fato é um dom, já os autores afirmam que é preciso 

desmistificar essa ideia. Pessoalmente, acredito, como relato inicialmente nesse 

estudo, que em muitos casos a escolha pela profissão surge a partir da 

acessibilidade financeira do curso, bem como a partir da ideia inicial de o Curso de 



Pedagogia ser um dos que oferece um grau de dificuldade menor de conclusão em 

relação aos demais, e por passar a imagem de apresentar uma possibilidade mais 

rápida de inserção no mercado de trabalho, fatos que, devido a atual situação das 

famílias em nossa sociedade, contam muito na hora de se escolher uma profissão. 

 

 Ninguém permanece feliz numa profissão que não gosta, mas é difícil abandonar a 

mesma profissão quando depende dela para sobreviver. Dessa forma, penso ser 

preciso aliar a ideia de dom com necessidade de vida. Assim, reafirmo meu 

posicionamento de que eu não escolhi ser professor e sim, tornei-me professora 

quando me encontrei no curso. 

 

Continuando a conversa com a professora Ana, quando pergunto se em algum 

momento ela teve dúvida em relação à profissão, ela diz que: 

 

Embora haja a falta de reconhecimento por parte dos governantes, e que ao 
longo de sua carreira encontrou muitos obstáculos, conflitos, mas nunca 
teve dúvida de sobre sua profissão, por mais que lhe faltasse por 
excelência, o principal agente motivador, o seu compromisso com a 
educação não poderia faltar, porque as crianças precisam e merecem o 
respeito. Como professora não posso deixar faltar à dedicação, o 
entusiasmo, é preciso amar o que faz. E dessa forma segue narrando suas 
experiências junto à escola da rede pública de ensino. 
A falta de condições de trabalho sempre vai ser um problema. E esse é o 
maior problema enfrentado principalmente em escolas da rede pública. Mas 
mesmo assim, nos sentimos na obrigação de passar o conhecimento com 
qualidade, e assim, por diversas vezes tive que me reinventar para 
transformar uma aula com poucos recursos em uma aula digna. Contudo, 
quando seu aluno compreende e leva esse conhecimento para sua vida. 
Não há nada mais gratificante. O mais importante é fazer com que o aluno 
se sinta acolhido e aprenda pra vida (PROFESSORA ANA). 

 

A professora continua dizendo: 

 

Leciono química e física, consideradas pelos alunos, as disciplinas mais 
complexas. 
Sempre observo que em algum momento da aula, quando grande parte da 
turma já está a par da matéria, sempre há algum aluno que não 
compreendeu, mas que não expõem suas dificuldades. Esse aluno acaba 
se excluindo dos colegas. Para que isso não aconteça, por diversas vezes, 
elaborei jogos, músicas e até “dancinhas” para que aquele aluno se soltasse 
e se sentisse mais à vontade para expor suas dúvidas. Hoje muitos desses 
alunos me procuram para dizer o quanto esse ato foi importante e que 
aquelas músicas os ajudaram em algumas questões no vestibular de 
medicina, direito, física, e isso é muito gratificante (PROFESSORA ANA).  

 



Essa professora fala de um futuro de qualidade, onde a escola não se eduque por si 

só, um futuro onde os alunos tenha sua família presente em suas vidas, e 

principalmente na vida escolar.  

 

 
Figura 11 – Lembrança de sua infância (Professora Ana) 

Fonte: ACERVO PRÓPRIO, 2016. 

 

 
Figura 12 - Lembranças de formatura (Professora Ana) 

Fonte: ACERVO PRÓPRIO, 2016. 

 



     
Figura 13 - Fotos de sala de aula (Professora Ana) 

Fonte: ACERVO PRÓPRIO, 2016. 

 

Afirmando a importância de ouvirmos o que os professores têm a nos dizer Alves 

(2010, p. 195) diz que:  

 „‟[...] realidade da educação é sempre algo imaginado e, portanto, algo 
possível de narrado, tanto imagética como textualmente. Mesmo quando 
aqueles que usam as quantidades pensam que estão nos dando a 
realidade, estão apenas contando uma outra parte da „história‟.‟‟ 

 

A terceira professora com quem conversei se chama Sônia. Fez magistério, tem 23 

anos de profissão. 

 

Essa professora já trabalhou em várias escolas, e atualmente trabalha na região 05 

da grande Terra Vermelha.  

 

Ela fala de uma escola construída em meio a uma comunidade marcada pelo alto 

índice de violência, e de crianças que todos os convivem e sente na pele os reflexos 

dessa violência que parece não ter fim.  

 

Diferente dos dois primeiros professores ela narra sua experiência e ao mesmo 

tempo faz um desabafo, ela acredita na educação, acredita nos meninos, mas teme 

pelo futuro dos mesmos.  

 

Ressalta a importância de uma boa formação, e diz que ser professora foi á opção 

mais acertada que ela já tomou. A formação que ela teve foi muito tradicional, e não 

permitia certos movimentos de mudanças, não poderia expressar e o que pensava o 

modelo já estava dado, e por isso teve dificuldades. Ela conta que quando foi pra 



sala de aula não teve muitos problemas porque as crianças daquela época tinham 

mais respeito pelos seus professores, era muito diferente do que se vê hoje. 

 

Segundo ela, o pior é o convívio com a família, ela conta que o respeito, o diálogo 

com a família é quase impossível, mas ela não perde a esperança de um futuro 

melhor para seus alunos, ela ressalta que um professor deve se preparar antes de ir 

para sua sala de aula, pois na escola pode-se encontrar de tudo, e o professor 

precisa estar preparado para enfrentar certas situações que surgem, e que só 

enrolar nem sempre dar certo. 

 

Cheguei nessa escola cheia de vontade de ensinar aos garotos, sobre o 
conhecimento do mundo, como devemos relacionar uns com os outros para 
que a vida se torne melhor, a importância de vivermos em paz com nossos 
colegas, vizinhos, pois eu já fui pra essa escola sabendo da realidade desse 
local, mas não imaginei que seria tão intenso a forma de viver daqueles 
meninos, lembro que no primeiro dia ao entrar na sala me deparei com uma 
cena de horror, a sala revirada, cadeiras em cima da mesa, eles gritando, e 
quando fui vê o que estava acontecendo, era um garoto de 15 anos com 
uma arma dentro da sala de aula, dizendo assim: “Aqui quem manda sou 
eu, e se não quiserem obedecer só lamento, vão ter que fazer o que eu 
quiser que vocês façam”. 
Fiquei sem ação naquele momento, sai e procurei ajuda na coordenação, 
como era meu primeiro dia tive medo de represaria, ou ameaça por parte do 
garoto. (PROFESSORA SÔNIA). 

 

Sônia continua o relato dizendo: 

 

No dia seguinte, procurei conversar com eles, saber como era a vida dos 
meus alunos, e notei que o desrespeito pela vida é muito grande, quando 
pedi que cada um contasse sua experiência com a vida deles naquele lugar, 
vi que suas experiências não eram as melhores, uns contavam que bebiam 
e fumavam para se sentir mais leve e esquecer os problemas, outros que 
fumam, vendem droga, por não terem alternativa de vida. Infelizmente 
alguns ameaçados de morte e dizem não terem nada a perder, há também 
aqueles que começaram a fumam escondido dos pais porque achava legal, 
e agora parar esta difícil, confesso que foi muito terrível  ouvir isso de 
adolescentes com tanta vida pela frente, precisei de tempo para ouvir, 
digerir e ver qual melhor metodologia a ser trabalhada com aqueles garotos 
para que os ajudasse de alguma forma. Na primeira semana de aula mal 
consegui dormir (PROFESSORA SÔNIA). 

 

Nessa hora a emoção tomou conta dessa professora, e eu também não consegui 

me conter, pois vivo dentro desse contexto e vejo que essa realidade é verídica. O 

mais bacana é a força a vontade que esses meninos têm, porque muitos, apesar de 

viverem em meio a tanta violência, não perdem a esperança de um dia melhor.  

 



Sobre o papel do professor, Sônia nos disse que:  

 

O papel do professor é mediar, mas também o bom professor deve se 
dedicar ser responsável, dar aula em um ambiente que ao mesmo tempo 
em que estou dando aula, sou obrigada a dispensar a turma porque lá fora 
esta acontecendo toque de recolher, e muitas vezes tiroteio, não é fácil. 
Mas mesmo assim eu acredito na docência, acredito que a educação muda 
tudo, faz a diferença, e é por isso que não deixo de acreditar nesses jovens, 
nos adolescentes, trago sempre atividades, onde eles possam se socializar, 
fazemos muito trabalho em grupo, tento sempre mostrar o quanto é 
importante o respeito, o afeto e a vida de cada um deles. Esses garotos me 
faz refletir todos os dias, sempre me pergunto qual é a falta? O que os 
levam a ser assim?  Talvez eles não tenham outra escolha dentro do 
contexto onde vivem, e com as condições socioeconômicas em que se 
encontram a desigualdade, o descuido dos nossos governantes, eles 
contam que quando vão arrumar trabalho muitas vezes é preciso mentir, se 
disserem onde moram perdem a vaga de trabalho. Isso pra mim é muito 
forte, sei que aqui o tráfico de drogas toma conta, mas acredito também que 
em sua grande maioria são pessoas de bem, e que vivem no esquecimento 
dos grandes lideres politico, e da sociedade, aqui tem os excluídos, os 
invisíveis, que lutam todos os dias pela sobrevivência (PROFESSORA 
SÔNIA). 

 

Finalizando, Sônia diz: 

 

Dou aula aqui, ou em qualquer outro lugar, porque sou apaixonada pelo que 
faço, e muita vontade para enfrentar as dificuldades que aparece. Nunca 
deixo de ir dar aula nessa escola me faz esquecer que tenho problemas, 
tenho um convívio muito bom com meus alunos, a cada ano que finda me 
emociono, e me pergunto o que vai ser desses meninos, será que vou voltar 
a vê-los? Sei que há muitos erros por parte de nossos governantes, mas sei 
também que a família quando não é bem estruturada, ela deixa brechas 
para que seu filho fuja do convívio familiar, por isso sempre passo deveres 
para ser feito em casa junto com a família, deixo sempre as portas da sala 
de aula aberta aos pais, para qualquer eventualidade, procuro sempre 
conversar com eles, orientando-os a acreditar nas suas crianças, a elogia-
los, eles precisam se sentir acolhidos e amados, isso faz toda a diferença. 
Vejo a docência como, uma prática que melhora a cada dia. Procuro me 
esforçar para achar uma forma de ajudá-los, o cotidiano da escola ajuda 
muito nos nossos processos de ensinar as crianças, e aprender com elas, 
nunca tive duvida sobre minha profissão, a escola foi um sonho, e hoje me 
vejo plena e realizada, não penso em fazer outra coisa na vida. A sala de 
aula é minha paixão! (PROFESSORA SÔNIA). 

 

Continuando sobre a afirmação da força das narrativas, Alves (2010, p. 196) nos 

ensina que “como todo ato humano, as narrativas [...] só ganham sentido porque são 

feitas em relação de praticantes, em situações culturais que têm sentido para todos 

os envolvidos”. 

 

Alves (2008, p. 142) ainda diz que: 

 



Nas ações de recordar e narrar tudo aquilo que vemos acontecer na escola 
e nos múltiplos processos educativos, ao compormos uma história cotidiana 
da escola, em tantos „retalhos‟ que geram composições tão diferenciadas, 
vamos descobrindo que surgem contradições entre o que uns e outros 
conta, entre o que se sabia antes e o que vamos ouvindo em certo 
momento, entre o que acreditávamos e estamos aprendendo no momento 
em que nos contam algo. 

 

Na tentativa de compreender relato dos três professores da rede municipal de 

ensino de Vila Velha, encontrei pistas e diferentes opiniões em relação ao motivo da 

escolha da formação de docente. No entanto, esses/as professores/as parecem 

concordar com a ideia de que uma vez professor, o essencial é desenvolver uma 

profissão que é tão importante, apostando na formação do indivíduo como cidadão 

com participação ativa na sociedade, de forma justa e igualitária.  

 

A educação é um direito de todos os cidadãos e está prevista na Constituição 

Federal, devendo ser fornecida de maneira acessível a todos e com qualidade. Pude 

compreender que, para eles, esse é o efetivo papel do professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 CONSIDERAÇÕES  

 

Neste estudo/pesquisa busquei problematizar os processos de constituição docente 

usando histórias de vida de professores. Dessa forma, a problemática aqui 

apresentada foi como as histórias de vida de professores da rede pública de ensino 

de Vila Velha/ES afetam suas escolhas e docências? Para responder a essa 

problemática propus como objetivo geral “compreender como os entrelaçamentos de 

redes que compõe histórias de vida de professores/as determinam uma escolha pela 

docência, a fim de ampliar os modos de pensar os processos de constituição 

docentes”.  Para atender as expectativas do estudo proposto, além de outros, usei 

carinhosamente os livros “Como me fiz professora” (VASCONCELOS, 2003), 

“Narrativas” (OLIVEIRA, 2010), Histórias de Vida e formação de professores 

(SOUZA; MIGNOT, 2008), Praticas de memórias docentes (CUNHA; MIGNOT, 

2003). 

   

Aproxima os caminhos percorridos até a faculdade e o processos que me levaram a 

escolher a docência como profissão, e posteriormente os fragmentos dos processos 

históricos de constituição das mulheres na sociedade brasileira, onde procurei tratar 

das influências dos movimentos feministas como lutas e conquistas das mulheres, 

em um papel ativo na sociedade. Trago essas histórias de mulheres como uma 

maneira e evidenciar outras tantas histórias que nos afetam e nos constituem como 

mulheres, considerando que somos maioria na profissão docente. 

 

As narrativas, como forma de compreender processos de constituição docentes, 

ganharam força durante a pesquisa, nas tentativas que fiz de ir ao encontro de 

professores da rede pública de ensino de Vila Velha.  

 

Percebi que quando narram suas histórias de vida essas se entrelaçam a sua 

formação docente, aos modos como pensam a educação, a profissão e como essas 

histórias de vida os ajudam a melhorar os diferentes modos de fazer e pensar um 

ensino de qualidade para todos/as.  Um ensino-aprendizagem onde todos se sintam 

acolhidos pelos professores.  

 



Nesses processos de investigação, a partir das práticas e narrativas vividas, os 

autores reconhecidos e os praticantes cotidianos (CERTEAU, 1994) tecerem redes 

que me ajuda a entender o quanto essas histórias são importantes para que 

possamos compreender processos de constituição docentes e para que outros 

estudantes da área de educação possam fazer suas escolhas... 

 

 A contribuição desses autores e praticantes ampliaram minha compreensão que, as 

histórias das práticas docentes podem ser conhecidas não somente assistindo as 

aulas, mas ouvindo o que é contado por esses praticantes sobre suas experiências 

pedagógicas, didáticas e curriculares. Essas histórias diferentes e complexas, com 

as quais aprendemos/ensinamos nossas práticas docentes, talvez sirvam a outros e 

a outras, que como nós, estão nas escolas trabalhando, aprendendo e ensinando, 

permitindo assim, uma intensa troca de experiências. 

 

Assim, nessas tentativas de concluir, afirmamos que não nascemos professores/as, 

tornamo-nos professores/as nos cotidianos, com as crianças, com outros/as 

docentes em nossas práticas escolares e com esses/as outros/as, vamos 

entendendo que o trabalho docente nos constituiu permanentemente... Um/a 

professor/a, não se constitui de uma forma mecânica, uma máquina de fazer coisas, 

que produz, onde apertamos botões e saem respostas prontas. Constitui-se 

professor/professora nos cotidianos escolares, nas salas de aulas com alunos, com 

as diferentes culturas, nas práticas docentes e jeitos de fazer. As docências falam 

dos diferentes sujeitos que estão nas salas de aula e, em suas narrativas, as/os 

professoras/es nos deram pistas de que um professor se coloca no mundo de modo 

encarnado e não, como um mero repetidor de coisa.  

 

Compreendi que ser professor não é transmitir conhecimentos como se fizesse uma 

transposição direta para os estudantes. Ser professor é ir além da sala de aula é 

estar sempre fazendo junto, porque as crianças são singulares, todas têm suas 

histórias, suas culturas. Nossas histórias de vidas influenciam às docências, e os/as 

professores/as lidam, o tempo todo, com uma mistura de sentidos: hora medo, hora 

coragem, esperança, desesperança, desafios e conquistas que vão mostrando  , que 

a docência tem força politica, na defesa da vida que flui para todas as pessoas.  

 



Desta maneira, com as narrativas desses/as professores/as que participaram da 

pesquisa, compreendi também que é preciso um diálogo com os alunos, apostando 

sempre em uma educação para vida, onde todos tenham os mesmos direitos e uma 

vida digna. Com eles/elas fui entendendo as docências estão impregnadas de 

apostas nas relações com o outro, no compromisso com o outro e que trabalhar com 

amor movimenta uma vida nas diferenças. Nessas relações com as/os 

professoras/es aprendi que é preciso trabalhar a ampliação da relação com o outro, 

e que a minha responsabilidade com o que falo e faço afeta as crianças. Passei a 

entender ainda que ninguém entra e sai da sala de aula da mesma forma... Somos 

sempre pesquisadores de nós mesmos e a cada dia nos tornamos outro nas 

relações que travamos os outros e outros, nas diferenças.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A - ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM AS PROFESSORAS 

 

Para começo de conversa, fale-me sobre você, sobre suas histórias de vida 

(infâncias, escolas, família, casamentos, namoros, amigos de escola, filhos.).. sua 

formação, onde estudou? Quanto tempo de profissão? Conte-me um pouco de 

você... 

 

1- O que te levou a escolher essa profissão de professora/professor? 

 

2- Em algum momento você teve dúvidas sobre sua escolha, ou algum fato que 

te levou a pensar em desistir de lecionar? 

 

3- Qual é a principal dificuldade enfrentada no seu dia-a-dia, e o que é mais 

gratificante na sua atuação? 

 

4- Ensinar exige do professor um ato de amor, de coragem, mas muitas vezes 

situações embaraçosas, conflitos, e desentendimentos acontecem e, nesses 

momentos, como fazer para que os atos de amor permaneçam, para que 

diante das adversidades os alunos sintam-se acolhidos? 

 

5- Quais são seus sonhos, suas inquietações? 

 

6- Diante de tantas mudanças, avanços na tecnologia, nas novas configurações 

de família, de infâncias, adolescências e juventudes, o que você espera da 

educação?  

 

7- Que apostas faz na docência? 

 

 


