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Também as palavras caem ao chão, 

como pássaros repentinamente enlouquecidos 

por seus próprios movimentos, 

como objetos que perdem de pronto seu equilíbrio, 

como homens que tropeçam sem que existam obstáculos, 

como bonecos estupefatos por sua rigidez. 

 

Então, do chão, 

as próprias palavras constroem uma escala, 

para ascender de novo ao discurso do homem, 

ao seu balbucio 

ou a sua frase final. 

 

Mas há algumas que permanecem caídas. 

E às vezes alguém as encontra 

em um quase larvado mimetismo, 

como se soubessem que alguém virá recolhê-las 

para construir com elas uma nova linguagem, 

uma linguagem feita somente com palavras caídas. 

 

Roberto Juarroz (LARROSA, 2004). 
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RESUMO 
 

 

Esse estudo tem como objeto a formação das professoras que cursaram Pedagogia no Projeto 

Salvador, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Salvador e a Faculdade de Educação da UFBA. 

Pretende analisar as narrativas escritas no gênero memorial de formação, trabalho final do curso, 

tomando como base como pensam sua própria formação e como entendem o “ser professor” na 

contemporaneidade. Para tal, o estudo se inspirou nas perspectivas autobiográficas (SOUZA e 

ABRAHÃO, 2006; SOUZA, 2006; NÓVOA, 2007; FERREIRA, FISCHER e PERES, 2009; 

ABRAHÃO, 2010; SOUZA, 2011) relativas aos aportes teórico-metodológicos; também se apoiou 

nas concepções de narrativas e memoriais de formação (BENJAMIN, 1987; BELTRÃO, 2005; 

ARAPIRACA, 2007; PRADO e SOLIGO, 2007; FERREIRA, FISCHER e PERES, 2009; 

CORDEIRO e SOUZA, 2010; SARTORI, 2010; BARBOSA e PASSEGGI, 2011a; BARBOSA e 

PASSEGGI, 2011b) e demais noções acerca da razão sensível (MAFFESOLI, 1998), da concepção 

de leitura e literatura (LARROSA 2002, 2004), entre outros autores, para dialogar com as narrativas 

das professoras que foram coletadas seguindo os eixos “eu-estudante”, “eu-professora” e “eu-

professora no curso de formação”. A perspectiva de análise se pautou na prioridade de cada 

memorial de formação como uma enunciação, como acontecimento, de modo que se buscou o 

entendimento de cada narrativa singularmente, seguindo como ponto da análise as marcas 

linguísticas que comprovaram a leitura desenvolvida nesses estudos, inspirando-se na perspectiva 

discursiva de análise. Buscou-se não estabelecer uma generalização, porém as narrativas foram 

cruzadas para a composição de um tecido, o do Projeto Salvador. Os estudos apontaram para uma 

necessidade de aprofundamento nas coletas e estudos das narrativas, visando captar os processos de 

pensamento, de sensação, de ação, de relação a que se submetem as professoras e seus saberes, 

aqueles que não se cristalizam, são fugazes, mas oferecem oportunidades de atuação para outros 

mestres. A formação pensada como desequilíbrio foi o que ficou patente nesse estudo, considerando 

que ao desequilibrar-se, a pessoa tende a buscar modos de manter-se no estado de equilíbrio.  

 

 

Palavras-chave: Formação de professor, escrita de si, narrativas, Projeto Salvador. 
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ABSTRACT 
 

This paper studied the formation of the teachers who attended the Pedagogy Projeto Salvador, one 

of the City initiative of Salvador and the School of Education at UFBA. Intends to analyze the 

narratives written in the formation of memorial gender, final course work, based on how they think 

their own training and they understand the "being a teacher" nowadays. To this end, the study was 

inspired by the autobiographical perspective (SOUZA and ABRAHÃO, 2006; SOUZA, 2006; 

NÓVOA, 2007; FERREIRA, FISCHER and PERES, 2009; ABRAHÃO, 2010; SOUZA, 2011) 

concerning the theoretical and methodological contributions; also based on the concepts of 

narratives and memorials training (BENJAMIN, 1984; BELTRÃO, 2005; ARAPIRACA, 2007; 

PRADO and SOLIGO, 2007; FERREIRA, FISCHER and PERES, 2009; CORDEIRO and SOUZA, 

2010; SARTORI, 2010; BARBOSA and PASSEGGI, 2011a; BARBOSA and PASSEGGI, 2011b) 

and other notions about sensible reason (MAFFESOLI, 1998), the design of reading and literature 

(LARROSA 2002, 2004), among other authors, to dialogue with the narratives of the teachers that 

were collected following the axis "i-student", "I-teacher" and "I-teacher in the training course". The 

prospect of analysis was based on the priority of each training as a memorial enunciation, as an 

event, so we sought to understand each uniquely narrative, following as a point of analysis the 

language tags that proved the reading developed in these studies, inspirando- in the discursive 

analysis perspective. We tried to not make a generalization, but the narratives were crossed for the 

composition of a tissue, the Projeto Salvador. The studies pointed to a need to strengthen the 

collection and study of narratives, in order to capture the processes of thought, feeling, action in 

relation to undergoing the teachers and their knowledge, those who do not crystallize, are fleeting, 

but provide performance opportunities for other teachers. The training was designed as unbalanced 

as demonstrated in this study, whereas when unbalance, one tends to look for ways to remain at 

steady state. 

 

 

Keywords: Teacher training , writing itself, narratives , Projeto Salvador. 
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RESUMEN 

 

En este trabajo se estudió la formación de los profesores que asistieron al Projeto Salvador 

Pedagogía, uno de la iniciativa de la ciudad de Salvador y de la Escuela de Educación de la UFBA. 

Pretende analizar las narrativas escritas en la formación del género conmemorativo, trabajo de final 

de curso, en función de cómo piensan que su propia formación y que entienden el "ser maestro" hoy 

en día. Para ello, el estudio se inspiró en la perspectiva autobiográfica (SOUZA y ABRAHÃO, 

2006; SOUZA, 2006; NOVOA, 2007; FERREIRA, FISCHER y PERES, 2009; ABRAHÃO, 2010; 

SOUZA, 2011) en los aportes teóricos y metodológicos; también se basa en los conceptos de relatos 

y memorias de formación (BENJAMIN, 1984; BELTRÃO, 2005; ARAPIRACA, 2007; PRADO y 

SOLIGO, 2007; FERREIRA, FISCHER y PERES, 2009; CORDEIRO y SOUZA, 2010; 

SARTORI, 2010; BARBOSA y PASSEGGI, 2011a; BARBOSA y PASSEGGI, 2011b) y otras 

nociones acerca de la razón sensible (MAFFESOLI, 1998), el diseño de la lectura y la literatura 

(LARROSA 2002, 2004), entre otros autores, para dialogar con los relatos de los profesores que 

fueron recogidos siguiendo el eje "i-estudiante", "I-maestro" y "I-profesor en el curso de 

formación". La perspectiva de análisis se basa en la prioridad de cada entrenamiento como 

enunciación memorial, como un evento, por lo que trató de entender cada uno de forma única 

narrativa, siguiendo como punto de análisis de las etiquetas de idioma que probaron la lectura 

desarrollada en estos estudios, inspirando- en la perspectiva de análisis discursivo. Tratamos de no 

hacer una generalización, pero los relatos fueron cruzados para la composición de un tejido, el 

Projeto Salvador. Los estudios apuntan a la necesidad de fortalecer la recopilación y estudio de las 

narraciones, a fin de captar los procesos de pensamiento, sentimiento, acción en relación a 

someterse a los maestros y sus conocimientos, los que no cristalizan, son fugaces, pero proporcionar 

oportunidades de rendimiento para otros profesores. La capacitación se diseñó como desequilibrada 

como se demuestra en este estudio, mientras que cuando el desequilibrio, uno tiende a buscar la 

manera de permanecer en estado de equilibrio. 

 

 

Palabras clave: formación del profesorado, la escritura misma, narraciones, Projeto Salvador. 
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1. “DAR A LER”1 AS NARRATIVAS DAS PROFESSORAS. 
 

“É o objeto que sugere a construção do modo de pesquisar”2. 

Lícia Beltrão. 

Tece... retece... une uma, duas, três...  

borda, pinta, transborda...  

remenda, corta, aumenta, reduz...  

E fui me transformando em costureira de palavras... 

(Ana Paula Albuquerque, 2012) 
 

 Essa tese surgiu de inquietações pessoais e sociais referentes à formação de professores bem 

como à convicção de que há potencialidades das narrativas escritas dos memoriais de formação, tal 

qual já anunciara Benjamin (1987) no ensaio sobre o narrador; potenciais de aconselhamento, de 

ensinamento. Daí, como bem destacou Arapiraca (2007), em artigo escrito em favor da escuta das 

narrativas (na oportunidade, o contexto abordava essa necessidade em relação às crianças), é 

preciso ouvir as histórias e permitir que a voz circule pelas salas de aula. O mesmo vale para os 

professores. Há uma disseminação de discursos “negativos” a respeito da profissão do professor; 

discursos estes que responsabilizam apenas os professores pelos insucessos na educação; discursos 

que negam a importância do “ser professor” diante dos valores capitalistas, principalmente 

relacionados ao império do dinheiro. E o que pensam sobre isso? Quem é "o professor"? 

É Nóvoa, citando Ball e Goodson (1989) e Woods (1991), que melhor sintetizou as atenções 

destinadas à profissão do professor, considerando a perspectiva cronológica. Ele se refere: 

 

[...] aos anos 60 como um período onde os professores foram ‘’ignorados’’, 

parecendo não terem existência própria enquanto factor determinante da dinâmica 

educativa; aos anos 70 como uma fase em que os professores foram ‘’esmagados’’, 

sob o peso da acusação de contribuírem para a reprodução das desigualdades 

sociais; aos anos 80 como uma década na qual se multiplicaram as instâncias de 

controlo dos professores, em paralelo com o desenvolvimento de práticas 

institucionais em avaliação. (2007, p. 15). 
 

E completa sua linha de raciocínio chamando a atenção para a obra de 1984, de Ada 

Abraham, O professor é uma pessoa, que impulsionou... 

 

                                                           
1 Expressão usada por Larrosa (2004) que será tratada em outra seção do texto da tese. 
2 Fala da professora num dos encontros da disciplina Projeto de Tese II, obrigatória do doutorado da Faculdade de 

Educação da UFBA. O encontro ocorreu no dia 02 de setembro de 2010, na sala Irecê, na própria Faculdade, das 8h30 

às 12h30, quando a profa. Lícia Beltrão foi convidada pela profa. Mary Arapiraca, regente da disciplina em questão, 

para apresentar sua tese: “A escrita e o outro: anúncios de uma alegria possível”. 
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[...] obras e estudos sobre a vida dos professores, as carreiras e os percursos 

profissionais, as biografias e autobiografias docentes ou o desenvolvimento 

pessoal dos professores; trata-se de uma produção heterogênea, de qualidade 

desigual, mas que teve um mérito indiscutível: recolocar os professores no centro 

dos debates educativos e das problemáticas da investigação. (NÓVOA, 2007, p. 

15). 
 

 A partir dessa necessidade de olhar para o professor e sua voz com singularidade, de 

enxergá-lo como pessoa; interessei-me por desfazer essas constantes representações negativas da 

prática deste. Aliado a essa problemática, associam-se as experiências nas disciplinas de Estágio do 

currículo do curso de Letras da UFBA, na Faculdade de Educação, as quais me permitiram reforçar 

essa constatação e perceber o quanto encontram alternativas, mesmo diante de todo o contexto 

contemporâneo desfavorável, isto é, das medidas governamentais nada favoráveis à 

profissionalização docente (alta carga horária, baixos salários, espaços improvisados para escola, 

salas amarrotadas de estudantes etc.). 

 Com isso, o trabalho em questão tem como objeto as experiências das professoras que 

cursaram o Projeto Salvador: Licenciatura em Pedagogia com Ênfase em Educação Infantil e 

Licenciatura em Pedagogia com Ênfase nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental para 

Professores em Exercício no Município de Salvador, proposta que integra o Programa de 

Formação da Faculdade de Educação da UFBA, na perspectiva de compreender como se 

constituíram e se constituem professoras e o que veem de formativo para essa constituição, 

considerando os dizeres escritos (memoriais de formação). A perspectiva a se considerar é a da 

leitura como “tradução” (LARROSA, 2004), no sentido de aproximação para perceber como as 

professoras narram o que vivenciaram e o que vivenciam, considerando não a necessidade de 

avaliação do Programa supracitado nem quaisquer necessidades de generalizações. Há sim uma 

busca pelo diálogo com as narrativas na perspectiva da “dispersão”, do estímulo às singularidades, a 

partir do momento em que ressignificam o que vivenciaram pelas narrativas. O que está em jogo 

nessa “tradução” não é reduzir ao comentário a experiência dessas professoras, mas sim 

“transportar” para o outro, disponibilizar, como vozes que contêm visões acerca do que seja 

formação, do que seja narrar (na escrita), do que seja formativo para os estudantes, do que se 

configura no “ser professor”; enfim, do que analisam como formativo dentro dos “percursos de 

formação”, conforme afirma Moita (NÓVOA, 2007).  



15 

 

 

 

 Formação, nesse ponto de vista, pode não corresponder apenas ao período compreendido ao 

desenvolvimento do Projeto Salvador3, e sim também à concepção empreendida pelos autores 

Gaston Pineu e Pierre Dominicé, interpretada por Maria da Conceição Moita: 

 

[...] o conceito de formação é tomado não só como uma actividade de 

aprendizagem situada em tempos e espaços limitados e precisos, mas também 

como a acção vital de construção de si próprio (Pineau, 1983) onde a relação entre 

os vários pólos de identificação é fundamental. 

Essa construção de si próprio é um processo de formação. Pineau [...] 

escreve que “a unidade do ser é atravessada e questionada por dois tipos de 

pluralidades: uma pluralidade sincrónica de trocas incessantes e de múltiplas 

componentes internas e externas e de uma pluralidade diacrónica de diferentes 

momentos, de diferentes fases da transformação do ser” (Pineau, 1983). [...] 

Dominicé (1985) trabalha largamente o conceito de processo de formação, 

identificando-o a um desenrolar complexo, um conjunto em movimento, uma 

globalidade própria à vida de cada pessoa. Para esse autor só é possível ter acesso a 

essa globalidade e complexidade a partir da identificação de processos parciais de 

formação enquanto “linhas de força, de componentes, de traços dominantes de uma 

história de vida”. É na confluência desses processos parciais que é possível 

encontrar uma lógica singular, um modo único de os gerir – a que Dominicé chama 

processo global de formação (NÓVOA, 2007, p. 114-115). 
 

Prefiro denominar como formação, o que, nas narrativas escritas desta tese, compõem não só 

o período em que as professoras experimentaram a graduação em Pedagogia pela proposta do 

Projeto Salvador, mas também o que abordaram da vida familiar e estudantil e que escreveram nos 

seus memoriais. Significa dizer que a direção é aquela proposta por Bakhtin e reforçada por Larrosa 

quando sugere: “lê o texto e depois escreve-o com tuas próprias palavras: dize o mesmo que o texto 

disse, mas não com as palavras do texto, senão com outras palavras, com tuas próprias palavras” 

(LARROSA, 2004, p. 107).  As palavras do texto das professoras desenharão as visões de 

formação, do “ser professor” (apresentando versões de agir em sala de aula, inclusive) que integram 

um repertório de possibilidades, que penso, há de ser educativa para o caminhar dos principiantes e 

dos “calejados”. Essa concepção está vinculada também ao que Maffesoli (1998) denomina de 

“razão aberta”, o que seria estudar as singularidades da formação de cada professora é valorizar os 

múltiplos modos de racionalidades, e não somente uma, a instrumental ou abstrata, que há muito a 

ciência fez uso exclusivo. É defender um processo formativo que passa pelas ontologias, e não 

somente pela epistemologia. 

As questões que se fiam ao trabalho são: como as professoras refletem sobre as experiências 

e sobre os saberes produzidos na Academia? Como textualizam sobre isso na escrita? O que 

                                                           
3 A opção é por denominar o Programa de formação supracitado de Projeto Salvador. 
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privilegiam nas suas histórias formativas? Como os saberes e experiências auxiliam-nas a 

entenderem a questão do “ser professor”? Que versões de si mesmas deixam “manifestar-se”? O 

que julgam formativo nessas histórias relatadas? O que julgam formativo para os estudantes das 

escolas? 

E para que estudar isso? Minhas intenções estão relacionadas à defesa da compreensão dos 

processos de formação dos professores, para que entendamos “os aconselhamentos” que as 

narrativas propiciam aos futuros e atuais mestres diante das demandas contemporâneas, cada vez 

mais complexas e para que desenvolvamos outros modos de olhar para o “ser professor” por meio 

de uma aproximação ainda maior de suas práticas profissionais. Alia-se a isso, a intencionalidade de 

estimular a formação pela via da escrita contínua de si. Larrosa (2002), na direção de Benjamim 

(1987), convida-nos a “pensar a educação a partir do par experiência/sentido”, isto é, entendermos 

que os processos educativos precisam priorizar as experiências. Diz-nos Larrosa que “A experiência 

é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o 

que toca” e mais adiante emenda “Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez 

mais rara”. Benjamin (1987) já afirmara que “as ações da experiência estão em baixa, e tudo indica 

que continuarão caindo até que seu valor desapareça de todo”. Pensar, pois, tal como os autores 

(BENJAMIN, 1987 e LARROSA, 2002), a educação a partir do par experiência/sentido é buscar 

compreender o singular, a diferença, uma vez que “a experiência é irrepetível”, destaca Larrosa 

(2002) – o que já é uma constatação histórico-filosófica, desde Heráclito – e completa “a 

experiência não é o caminho até um objetivo previsto, até uma meta que se conhece de antemão, 

mas é uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar nem ‘pré-ver’ nem pré-

dizer”. 

Santos (2000) contrapõe às narrativas, reafirmando o que já constatara Benjamim (1987) e 

Larrosa (2002), a informação. Revela que “O que é transmitido à maioria da humanidade é, de fato, 

uma informação manipulada que, em lugar de esclarecer, confunde” e mais adiante determina:  

 

Estamos diante de um novo “encantamento do mundo”, no qual o discurso 

e a retórica são o princípio e o fim. Esse imperativo e essa onipresença da 

informação são insidiosos, já que a informação atual tem dois rostos, um pelo qual 

ela busca instruir, e um outro, pelo qual ela busca convencer. Este é o trabalho da 

publicidade. Se a informação tem, hoje, essas duas caras, a cara do convencer se 

torna muito mais presente, na medida em que a publicidade se transformou em algo 

que antecipa a produção [...] O evento já é entregue maquiado ao leitor, ao ouvinte, 

ao telespectador, e é também por isso que se produzem no mundo de hoje, 

simultaneamente, fábulas e mitos.  
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[...] A informação sobre o que acontece não vem da interação entre as 

pessoas, mas do que é veiculado pela mídia, uma interpretação interessada, senão 

interesseira, dos fatos (SANTOS, 2000, p. 40-41). 
 

Puxando o fio para a costura, há que se destacar que, nessa tessitura, as informações sobre o 

trabalho do professor beiram uma memória discursiva de desintegração do papel do mestre, 

inclusive em observações e relatórios de estágio supervisionado.  

Por isso, se converte em objetivo principal compreender esses processos formativos das 

professoras do Projeto Salvador, para que as narrativas se constituam num instrumento investigativo 

e de formação para leitores que tenham a experiência de gerir uma sala de aula (em quaisquer 

modalidades de educação) ou não bem como de desconstrução dos discursos da moda, isto é, 

aqueles que “se acomodam sem conflito às intenções dos enunciadores do momento”, conforme 

afirmam Silvia Duschatzky e Carlos Skliar (LARROSA e SKLIAR, 2001, p. 119). São retóricas que 

fragilizam a ação do professor, porque promovem a culpa, bem como o protegem de buscar as 

mudanças para o campo educacional, em função de servirem de argumentação quando assim for 

conveniente. 

Antes, porém, de qualquer estudo da escrita das professoras, cabe destecer a proposta do 

Projeto Salvador bem como a minha convocação para integrar a equipe de orientadores, 

responsáveis pelo diálogo com as cursistas4. 

 

1.1 FIOS SOBRE EXPERIÊNCIAS DE “FORMAÇÃO DE PROFESSORES” 

 

 Para entendimento quanto a minha participação no processo de formação das professoras em 

questão, há que abordar minhas andanças para ingressar no Projeto Salvador. Além disso, e, com 

isso, revelar a proposta oficial do Programa que abriga o projeto, faz-se necessário também. 

Já havia participado de alguns outros programas de formação, tais como o UFBA em 

Campo, Universidade Solidária; tinha ministrado aulas de Estágio Supervisionado no curso de 

Letras na FACED bem como tive oportunidade de contribuir com o Projeto Irecê. Simultaneamente 

ao Projeto Salvador, inseri-me como oficineiro no Projeto de Tapiramutá. Depois, tive chances de 

tecer histórias com os professores da Plataforma Freire de Umburanas, em Jacobina-BA e estou 

                                                           
4 Esse texto fará referência às participantes do Projeto Salvador, ora como professoras-cursistas, ora como professoras, 

ora como cursistas, ora pelo primeiro nome, sendo que esta última referência denota certa familiaridade com as 

participantes. Essa oscilação é fruto das possibilidades criadas pela constante alteração de posição de sujeito dentro da 

experiência no curso e de escrita. Há uma intencionalidade de mostrar isso para os leitores. 
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professor da UNEB, campus XVI, em Irecê, contribuindo com as disciplinas de Estágio e Prática 

Pedagógica, no curso de graduação. 

Creio que as primeiras dessas vivências, o UFBA em Campo, o Universidade Solidária, as 

aulas de Estágio Supervisionado na UFBA e o Projeto Irecê, provocaram um convite para integrar a 

equipe dos orientadores e também de ministrante de atividades do Projeto Salvador.  

Quanto ao UFBA em Campo, como já textualizado por mim (SERPA, 2005) em outra 

oportunidade: 

[...] podemos dizer que foi idealizado por meu pai, Felippe Serpa e seu Pró-reitor 

de Extensão Paulo Lima, na época do seu reitorado (1994-98), e que consistiu em 

uma iniciativa organizada para desmistificar a visão de extensão como mero 

‘’apêndice da Universidade’’ e sim como grande estimuladora de novos espaços de 

aprendizagem, em sintonia com o universo sócioeconômico, político, cultural etc. 

dos diversos grupos humanos. 

A pretensão principal de Serpa era ‘’criar novos espaços de produção e reprodução 

do conhecimento, superando o caráter iluminista e autárquico da Universidade em 

relação à sociedade’’ (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 1998a, p. 16). 

A primeira versão, experimental, inovou ao colocar os estudantes como grandes 

condutores do diálogo universidade/ comunidade, permitindo que estes sentissem 

novos modos de aprendizagem. Denominada de ‘’Pulando a Fogueira’’, contou 

com a participação de, mais ou menos, duzentos estudantes de cursos diferentes 

(divididos em quatrilhos), distribuídos em cinqüenta municípios de regiões 

diferentes da Bahia. O período foi nos festejos juninos, durante dez dias. Só a 

coordenação era de professores, mas, no campo, apenas os estudantes conduziram 

o processo. 

A minha participação veio com a ‘’Caravana das Águas’’. Esta foi uma proposta de 

um grupo de estudantes, experimentando novos modos de participação no processo 

de produção do conhecimento, sem a coordenação de professores. Realizada em 

oito municípios, com trinta acadêmicos (dispostos em equipes interdisciplinares) e 

doze colaboradores das comunidades, centrou o olhar sobre os recursos hídricos. O 

período foi de quinze dias. Ficamos no município de Seabra. 

Focalizamos nossas ações, basicamente nas escolas de ensino médio, com o apoio 

de grupos ambientalistas e a prefeitura (SERPA, 2005, p. 30-31). 
 

 Essa foi a primeira oportunidade de lidar com o público de professores e de estudantes, no 

contexto de formação destes. Uma experiência interessante, mas focada em apenas um objetivo: 

discutir, com esse público, questões relativas aos recursos hídricos, fora do contexto de minha 

formação acadêmica. Foi uma aprendizagem no sentido de sair das minhas fronteiras e buscar 

novos modos de lidar com o conhecimento e com as pessoas. Do ponto de vista humanizador, 

consegui frutos indiscutíveis. Do ponto de vista da interação com o público, tive oportunidade de 

pensar sobre a relação dos saberes com o ambiente social. 

 Nas ações do Universidade Solidária, tive oportunidade de trocar experiências com 

professores da área de conhecimento coincidente e de entender as dinâmicas dos processos 
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educativos do interior, em Nova Olinda, Maranhão. Lá, tive de organizar minha fala, pela primeira 

vez, para os mestres da região e não foi nada fácil. Porém, senti-me útil. Senti que precisaria estudar 

um pouco mais, buscar o chão da experiência para entendê-los. 

 A disciplina Estágio Supervisionado me permitiu entrar em contato com um público misto, 

isto é, de sujeitos que já haviam acumulado alguma experiência em sala de aula e outros que não. 

Para tais formações acadêmicas, no curso de Letras especificamente, as normas de produção dos 

textos finais eram inflexíveis: o gênero de texto era o Relatório de Atividades. Somente no curso de 

Letras da UNEB, estou inserindo aos poucos o gênero textual Memorial de Formação. Tem sido 

uma luta para que, como bem afirma Soligo, em diálogos via e-mail, e posterior leitura de sua 

dissertação de mestrado5: 

[...] os gêneros narrativos [sirvam] para documentar os trabalhos de pesquisa 

acadêmica (pelo menos nas ciências humanas), o que, para mim, é um modo de 

lutar contra a ditadura do gênero expositivo formal que predomina nas 

monografias, dissertações e teses. Na esmagadora maioria das universidades, como 

você deve saber, só o que vale é o modelão (SOLIGO, 2009). 
 

 O que tem marcado minha atuação em sala de aula é o entendimento de como os estudantes 

se identificam com a profissão e como empreendem esforços para se constituir enquanto tal. A 

preocupação é a busca pelo que identificam na profissão e como se relacionam com as dúvidas, 

incertezas, os saberes produzidos, a escola (sua organização) e seus sujeitos. Os discursos que 

circulam em torno da profissão também são analisados e os conteúdos da academia dialogam com 

os conteúdos das escolas. Pouco ainda consigo em relação à escrita das narrativas de formação. Os 

Seminários de Estágio têm sido experiências enriquecedoras para os debates do “ser professor” em 

outra região, principalmente em localidades vizinhas de Irecê – quase sempre com muitas 

dificuldades de locomoção e de recursos. Talvez essa seja a grande contribuição dessas 

experiências, que coincidem com as que foram tecidas em Santiago do Iguape (no Projeto 

Paraguaçu, bem estudado em Serpa, 2005): a de tratar de formação de professores que atuam em 

povoados, distritos e pequenas localidades em que a realidade se complexifica ainda mais. O perfil 

dos professores para essas realidades tem exigido outras demandas. 

 Mas, as experiências com formação de professoras nos Projetos Irecê e Tapiramutá foram 

com o público de professoras em exercício, assim como na Plataforma Freire, um diferencial das 

outras situações, pois além de tudo envolveram mais tempo de contato com os sujeitos. Embora 

                                                           
5 Rosaura Soligo faz parte de um grupo da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), em São Paulo, 

denominado Gepec (Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação) e sua dissertação versou sobre a relação instituição-

sujeitos. Para maiores detalhes, leia SOLIGO (2007), disponível no sítio de banco de teses e dissertações da Unicamp. 
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tenha tido oportunidade de atuar, todas essas experiências exigiram menos envolvimento que o 

Projeto Salvador. Neste último, pude compreender qual era a proposta e acompanhar até o final do 

curso a mudança na postura, na relação com a linguagem acadêmica, na escrita do memorial bem 

como no envolvimento com algumas das oficinas e atividades que se repetiam. Essa mudança foi 

constatada na posição de orientador de algumas professoras e não na de pesquisador. Mas, foi um 

elemento importante para o entendimento da funcionalidade do Projeto. 

 Não tive oportunidade de participar do período de uma semana da seleção-inclusão, mas 

pelas narrativas produzidas pelos coordenadores, professores e orientadores participantes, sujeitos 

envolvidos, foi como se tivesse na semana da experiência. Foi uma preparação para iniciar a 

produção dos memoriais de formação. Uma semana de contato com a escrita, de desinibição e 

entendimento do gênero. 

 Aliás, uma marca do currículo do Projeto Salvador foi o contato constante com a leitura e 

escrita. Organizado em oficinas, atividades, seminários, grupos de estudos; o Projeto foi marcado 

pelo diálogo com as práticas das professoras, com as diversas linguagens (fílmicas, imagéticas, 

escritas, orais, videográficas etc.).  

 Nesse Programa, pude ter contato de perto com as narrativas orais e escritas desenvolvida 

pelas professoras. Foram diversos diálogos que me fizeram perceber, do ponto de vista de 

orientador, como as professoras se constituíam no universo do município, qual o ambiente que lhes 

era destinado para as práticas, como se relacionavam entre si e com os estudantes, quais condições 

de trabalho tinham à disposição para trabalhar e como os saberes acadêmicos estavam disponíveis 

para o trato com as demandas cotidianas. 

 Mas, do ponto de vista do discurso redigido na proposta encaminhada à Secretaria do 

Município, o que propunha o Projeto Salvador? Trago, pois, tal como está textualizado no livro 

divulgado, os pontos de ancoragem: a atitude investigativa, a diferença como fundante, a 

compreensão planetária, a postura solidária e processos cooperativos, a autonomia como base 

na crítica reflexiva e os processos horizontais: centros instáveis, a leitura como prática 

inerente a todas as práticas e o currículo hipertextual (PROJETO SALVADOR, 2003). O 

primeiro desses pontos consiste num “modo de estar permanentemente atento às manifestações da 

dinâmica sociocultural e também das dinâmicas apreendidas com os indivíduos com os quais está 

em constante interação” (PROJETO SALVADOR, 2003, p. 10). Nesse modo de vista, o professor 

busca a investigação contínua dos processos que envolvem o conhecer, sem ter que ir de um ponto a 

outro e também sem qualquer obrigação de se colocar como “dono do saber”.  
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 O segundo desses pontos remete à ideia de “estimular a diferença”, ou melhor, o professor 

se coloca na condição de perceber como “cada aluno, traduz o seu jeito singular de compreender, de 

estabelecer relações, de produzir respostas às demandas de natureza diversa, que lhe são dirigidas, 

de inventar, enfim soluções” (PROJETO SALVADOR, 2003, p. 11). O terceiro ponto converte o 

professor em alguém aberto ao mundo, considerando que  

 

[...] seu fazer pedagógico a serviço da quebra de barreiras epistemológicas, 

culturais, institucionais, geográficas, levado pelo propósito de vincular seu trabalho 

a um movimento, cada vez mais amplo, de reorganização da produção científica 

capaz de incluir o seu aluno numa rede cada vez mais ampla de relações. 

(PROJETO SALVADOR, 2003, p. 11). 
 

 O quarto ponto reafirma o que foi estudado em Serpa (2005) sobre a necessidade de 

cooperação num mundo em que o individualismo não beneficia, principalmente na área de 

educação. O quinto ponto aborda a autonomia, tomando como base que “o processo ação-reflexão-

ação-reflexão… constrói o pensamento e o organiza, a partir de um modo de ver e interpretar os 

processos educativos, sociais e culturais, o que, sem dúvida, favorece o desenvolvimento do 

comportamento autônomo” (PROJETO SALVADOR, 2003, p. 13). Há que estimular no professor a 

consciência de seus limites e possibilidades, para poder reconhecê-los nos seus alunos e 

desenvolver a autonomia deles. 

 O sexto ponto consiste no deslocamento dos centros dos processos pedagógicos, ora nas 

mãos do professor, ora em poder dos estudantes, ora num “elemento físico”: “É importante que 

sejam estabelecidas conexões múltiplas, laterais e não apenas sequenciais, ou seja, trata-se da 

presença de relações de sentidos simultâneos, do espaço sincronizado e do tempo espacializado” 

(PROJETO SALVADOR, 2003, p. 13). 

 Os dois últimos pontos de ancoragem referem-se à produção da leitura de modo contínuo, de 

modo que “o professor-cursista mova-se em direção aos livros e a outros suportes textuais, circule 

nos espaços nos quais se encontram, para lidarem e situarem-se neles com proficiência” (PROJETO 

SALVADOR, 2003, p. 14); e do estabelecimento de um currículo “capaz de dar conta da 

multiplicidade cultural e étnica sem perder de vista a qualificação para o trabalho. Enfim, um 

currículo que atenda às especificidades da multiplicidade cultural, racial, religiosa, fazendo-as 

dialogarem entre si” (PROJETO SALVADOR, 2003, p. 14). 

 Os objetivos abarcam os pontos de ancoragem listados e a organização curricular foi 

pensada com a dinâmica de ciclos com eixos articuladores e atividades curriculares. Os ciclos “se 

organizam com base na avaliação do ciclo anterior, nas demandas dos professores-cursistas e nas 
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proposições levantadas pelo Comitê Acadêmico”. O curso possui seis ciclos divididos em cinco 

eixos articuladores, a saber: Educação e Conhecimento no curso da História, Educação e 

Práticas de Ensino/Pesquisa/Extensão, Educação e Linguagens, Educação e Práticas Docentes, 

Educação e Políticas Públicas. Esses eixos “constituem o substrato epistemológico, sociocultural e 

metodológico que dá suporte teórico aos diversos campos e práticas do saber, sempre articulados às 

demandas dos sujeitos envolvidos e à necessidade de estimular o desenvolvimento de capacidades 

fundamentais ao fazer docente, na contemporaneidade” (PROJETO SALVADOR, 2003, p. 17). 

 Já as atividades curriculares estão vinculadas aos eixos já citados, e trazem elencadas as 

atividades previstas “para integrar o percurso de aprendizagem de cada professor-cursista”.  

 

Essa dinâmica – Atividades Curriculares/Eixos Articuladores – visa 

potencializar a concretização dos conteúdos/formas, na medida em que cada um 

dos conteúdos/forma das atividades curricular será ressignificado, 

contextualizadamente, a partir de um movimento circular de retorno da atividade 

ao eixo e desse à atividade. O histórico escolar do professor-cursista espelhará essa 

dinâmica (PROJETO SALVADOR, 2003, p. 17). 
 

 As atividades curriculares articulam três dimensões da formação do professor: a 

epistemológica, a sociocultural e a do fazer docente. Por isso, apresentam-se em três naturezas: as 

Atividades Curriculares Temáticas, as Atividades Curriculares em Exercício e as Atividades 

Curriculares de Registro e Produção. Nas primeiras, desenvolvem-se palestras, mesas redondas, 

seminários, oficinas, grupos de estudos, projetos articulados com ONGs, Associações, Empresas, 

Sindicatos; viagens de estudo, apresentação de trabalhos e/ou participação em eventos, missão de 

estudos, cursos básicos, cursos online fora do âmbito do Projeto e jogos cibernéticos. Nas segundas, 

articulam-se práticas pedagógicas em serviço com atividades na comunidade, pesquisa em contexto 

escolar, participação e observação de práticas de colegas, reflexão das práticas com os grupos de 

orientação, proposta de inovação na prática a partir do que foi desenvolvido nos ciclos, trabalho 

individual teórico de avaliação da própria prática, projeto pedagógico por escola, projeto coletivo 

por disciplina. Nas últimas, destacam-se a elaboração de monografia, memorial e produção textual 

diversificada (PROJETO SALVADOR, 2003). 

 Na atividade de elaboração de ensaio monográfico e memorial, além de acompanhamento 

do percurso acadêmico e profissional das professoras, foi constituída uma equipe de orientação, a 

qual integrei tanto na primeira quanto na segunda turma do Projeto Salvador6.  

                                                           
6 As experiências descritas dizem respeito a duas turmas: a primeira, de 98 professoras que se formaram em Pedagogia 

(no ano de 2007) e a segunda, de 36 professoras que se formaram em setembro de 2009. 
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 Com base nessas vivências relatadas, foi que me interessei em conhecer mais a fundo acerca 

dessa experiência com as professoras, segundo suas próprias narrativas. E, com algumas vivências 

acumuladas em propostas de trabalho com a formação, nada mais justo do que pesquisar aquela 

cujos fios foram mais consistentes e que forneceram retalhos para lidar com estudantes aspirantes a 

professores, hoje.  

Porém, não só de participações em Projetos de formação me alimentei para seguir tecendo 

esse percurso de pesquisa. Já havia notado a peculiaridade do Projeto Salvador, em relação aos 

experimentados anteriormente e posteriormente. Já notara, assim como fiz na pesquisa de mestrado, 

a singularidade dos escritos memorialísticos das professoras, em relação à proposta do próprio 

gênero discursivo memorial de formação. Faltava, entretanto, buscar entender o que de tão 

significativo guardavam essas narrativas escritas. Por que estavam “tão na moda” nesse contexto 

contemporâneo? Por que a professora Mary Arapiraca teria solicitado que fossem estudados de 

algum modo? Fui buscar fios de inspiração nos estudos autobiográficos.  

 

1.2 INSPIRAÇÕES AUTOBIOGRÁFICAS. 

 

Precisei frequentar, como ouvinte, a disciplina TEE028 – Abordagem (Auto)biográfica e 

formação de professores, vinculada ao Programa de Pós Graduação em Educação e 

Contemporaneidade – PPGEDUC/UNEB (Universidade do Estado da Bahia), que consistiu na 

realização de entrevistas narrativas com educadores baianos que tiveram seus percursos de vida-

formação, considerando o período de 1940 a 1980 e o modo como estes vivenciaram as diferentes 

transformações no contexto da educação na Bahia. Os professores responsáveis pela proposta, Dr. 

Elizeu Clementino de Souza, Dra. Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios, 

Dra. Verbena Maria Rocha Cordeiro me aproximaram do que até então era desconhecido para 

mim. Conceitos “rondaram a minha cabeça” e consegui definir, por exemplo, um tipo de técnica 

que já empregara algum tempo atrás, no trabalho de extensão e que nomeava como entrevista. 

Guardada as devidas proporções, algumas etapas da entrevista me pareceram familiares quando da 

leitura do texto de Paul Thompson, sobre essa técnica na história oral. O não deixar o gravador ser 

notado, a naturalidade na entrevista, a pouca interferência, a elaboração de perguntas simples e não 

indutivas me fizeram recordar dos tempos de Projeto Paraguaçu7, quando uma coordenadora de 

imagens e de campo de nome Nalva Santos, não por acaso minha mãe, tinha uma empatia com as 

                                                           
7 Para aprofundamento, consultar SERPA (2005) cuja referência completa está no final da tese. 
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pessoas e uma familiaridade com a coleta de depoimentos que eu sempre admirei. Mesmo sem 

qualquer carreira acadêmica ou conhecimento acerca da técnica de entrevista narrativa, da 

abordagem autobiográfica, minha mãe sabia como orientar estudantes de áreas diferentes da 

universidade. 

 No primeiro momento em contato com o método autobiográfico, algumas linhas se 

cruzaram, mas não pude ter certeza do como fazer nem como me inspirar para seguir a pesquisa. 

Escolhera, num primeiro impulso que o memorial de formação seria o objeto de análise, mas não 

tinha noção do como e do que procurar nesses materiais. Porém, já entendi, com a disciplina e com 

o professor Elizeu Clementino de Souza que: 

 

A escrita da narrativa potencializa no sujeito o contato com sua singularidade e o 

mergulho na interioridade do conhecimento de si, ao configurar-se como atividade 

formadora porque remete o sujeito para uma posição de aprendente e questiona 

suas identidades a partir de diferentes modalidades de registro que realiza sobre 

suas aprendizagens experienciais. Desta forma, enquanto atividade formadora, a 

narrativa de si e das experiências vividas ao longo da vida caracterizam-se como 

processo de formação e de conhecimento, porque se ancora nos recursos 

experienciais engendrados nas marcas acumuladas das experiências construídas e 

de mudanças identitárias vividas pelos sujeitos em processo de formação e 

desenvolvimento (SOUZA e ABRAHÃO, 2006, p. 135-136). 
 

 Percebi, com o tempo, que trabalhar com as narrativas dos sujeitos da educação era um 

modo diferente de conceber a própria educação e a formação. Era, tal como afirma Souza, construir 

e re-construir as histórias pessoais, sociais, coletivas e individuais desses atores que integram a 

cultura escolar, o cotidiano dos processos educativos. Souza completa: 

 

Por isso, a narrativa é tanto um fenômeno quanto uma abordagem de investigação-

formação, porque parte das experiências e dos fenômenos humanos advindos das 

mesmas. O que é a educação senão a construção sócio-histórica e cotidiana das 

narrativas pessoal e social? O cotidiano humano é, sobremaneira, marcado pela 

troca de experiências, pelas narrativas que ouvimos e que falamos, pelas formas 

como contamos as histórias vividas. Daí a emergência e a utilização, cada vez mais 

crescente, das autobiografias e das biografias educativas em contextos de pesquisas 

na área educacional. A crescente utilização da abordagem biográfica em educação 

busca evidenciar e aprofundar representações sobre as experiências educativas e 

educacionais dos sujeitos, bem como potencializa entender diferentes mecanismos 

e processos históricos relativos à educação em seus diferentes tempos. Também 

porque as biografias educativas permitem adentrar num campo subjetivo e 

concreto, através do texto narrativo, das representações de professores sobre as 

relações ensino-aprendizagem, sobre a identidade profissional, os ciclos de vida e, 

por fim, busca entender os sujeitos e os sentidos e situações do/no contexto escolar 

(SOUZA e ABRAHÃO, 2006, p. 136). 
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Mas, essa percepção não foi sempre assim. Demorei a compreender a importância das 

narrativas como fenômeno e como objeto de investigação-formação.  

Antes, precisei entender que a abordagem (auto)biográfica aparece na Alemanha, com 

Wilhelm Dilthey (1992) que aponta para a reflexividade do modelo hermenêutico de compreensão 

das Ciências Humanas e Sociais em detrimento do modelo positivista. Situa Passeggi: 

 

No início do século XX, sociólogos da Escola de Chicago, formandos na 

Alemanha, estabelecem as bases do método biográfico em estudos clássicos sobre 

migrantes e a marginalidade. Os pesquisadores tomam como fonte de investigação 

as histórias de vida, correspondências e documentos pessoais dos sujeitos da 

pesquisa, que podem ser convidados a participar do processo de interpretação dos 

dados. O avanço dos métodos quantitativos, entre os anos 1940 e 1970, marcou um 

recuo dessa abordagem, que parecia então irreversível. Após trinta anos de recesso, 

o retorno do sujeito permite a redescoberta das fontes biográficas e reabilita a 

orientação hermenêutica, interpretativista, na análise dos fatos sociais. 

É nesse contexto de renovação do método (auto)biográfico que se 

desenvolve o movimento das histórias de vida em Educação. Os estudos de Franco 

Ferrarotti (1983, 1988), que se situam numa perspectiva crítica condenam o uso das 

histórias de vida como mera ilustração dos fatos sociais e evidenciam o seu alcance 

epistemológico. Para Ferrarotti (1988, p. 26), não se trata de saber, por exemplo: 

Quantas biografias são precisas para uma verdade sociológica? ou Que material 

biográfico será mais representativo e nos proporcionará mais verdades gerais? 

Essas são perguntas que não têm sentido, pois se admite como hipótese que o 

sistema social “[...] encontra-se integralmente em cada um dos nossos actos, em 

cada um dos nossos sonhos, delírios, obras, comportamentos. E a história deste 

sistema está contida por inteiro na história de nossa vida individual”. (CORDEIRO 

e SOUZA, 2010, p. 28-29). 
 

Com a leitura de Bueno, Chamlian, Sousa e Catani (2006) aprendi que o crescimento de uma 

abordagem de estudo pode trazer contribuições científicas admiráveis, porém podem implicar numa 

ausência de aprofundamento conceitual, de um rigor maior no referencial teórico e da falta de 

clareza quanto aos procedimentos de pesquisa adotados. Essa foi a conclusão a que chegaram diante 

de um levantamento feito acerca dos trabalhos realizados na área de Educação que utilizaram as 

histórias de vida e os estudos autobiográficos como métodos de investigação científica. Para tal, 

consideraram dois recortes, a saber: “um temporal e outro temático, para focalizar um período de 

aproximadamente duas décadas (1985 a 2003) e privilegiar dois temas – formação de professores e 

profissão docente” (2006, p. 387). Com Souza, Sousa e Catani (2008) consegui entender que os 

relatos das pessoas (alunos, professores, idosos, ex-alunos e profissionais de diversas áreas) não 

podem ser coletados apenas com a intenção de ilustrar, ou dito de outro modo, “com vistas a 
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exemplificar idéias acerca de experiências, valores, procedimentos de formação”8 [sic]. Era preciso 

tomar cuidado com as apropriações das narrativas de formação de outrem bem como dos autores 

tais como António Nóvoa, Marie-Christine Josso, Pierre Dominicé e Gaston Pineau, evitando o uso 

inadequado de concepções, práticas, técnicas e análises na abordagem autobiográfica. 

Então, como não cometer equívocos? Para alguém que se iniciava na experiência de coleta e 

análise das narrativas de formação, isso poderia ocorrer. Ficou um receio de seguir adiante na tarefa 

de apreender algo novo, para mim. Mas, quando a gente se inquieta e vislumbra possibilidades 

de empreender uma narrativa rica, fica difícil não prosseguir e retornar alguns fios de leituras. 

Algumas distinções entre história oral, história de vida, narrativas autobiográficas, narrativas 

de formação e conceitos relacionados a esse universo foram aos poucos se tornando mais 

íntimos para mim.  

Aprendi que o movimento biográfico se instaura numa tríade que envolve a história da 

educação, a didática bem como a formação de professores. Depois, entretanto, outras áreas se 

apropriam das narrativas para construir percursos de investigação. Com a criação do Grupo de 

Estudos Docência, Memória e Gênero (GEDOMGE-FEUSP), surgem “as primeiras experiências 

com pesquisas (auto)biográficas como práticas de formação, através das aproximações das 

memórias e trajetórias de professoras com seus percursos de aprendizagens da docência, 

entrecruzando com questões de gênero” (SOUZA, SOUSA e CATANI, 2008, p.34). Há que se 

destacarem dois eventos importantes: o 1º Seminário Memória, Docência e Gênero para identificar 

as pesquisas relacionadas com o tema. Os Congressos Internacionais sobre Pesquisas 

(Auto)biográficas vão marcar as tentativas de reunir discussões férteis acerca de “reflexões 

epistemológicas e teórico-metodológicas das pesquisas sobre histórias de vida e suas implicações 

como prática de formação e de investigação” (SOUZA, SOUSA e CATANI, 2008, p. 34). 

Publicações futuras resultantes dos CIPAs e também de outros estudos em outras regiões do Brasil 

vão “engordar” o repertório de possibilidades de entendimento do cenário da pesquisa 

autobiográfica no Brasil (SOUZA e ABRAHÃO, 2006; SOUZA, 2006; ABRAHÃO, 2010; 

BARBOSA e PASSEGGI, 2011a e 2011b; CORDEIRO e SOUZA, 2010; entre outras). 

Pude perceber que as histórias de vida “querem fazer falar os ‘povos do silêncio’” 

(POIRIER, CLAPIER-VALLADON e RAYBAUT, 1999, p. 12). Os “povos do silêncio” podem se 

expressar de diversos modos. Cabe outra postura para dar conta desses modos de expressão. As 

                                                           
8 Para maiores detalhes, consultar Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 17, n. 29, p. 31-

42, jan./jun., 2008. 
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autobiografias, ou outras formas de expressão, passaram a ganhar fôlego diante da nova necessidade 

de entendimento dos processos educativos e culturais, tal como afirma Souza: 

 

A revalorização das autobiografias instaura-se no campo da história social, 

especificamente, com a viragem e contribuições teórico-epistemológicas da história 

cultural (CHARTIER, 1990) e seu interesse pelo cotidiano, o pessoal, o privado, o 

familiar e suas representações e apropriações, seja na história da educação ou em 

outros campos educacionais, a partir do estudo da história do currículo, das 

reformas educativas, das práticas culturais escolares, da feminização da profissão, 

do processo de profissionalização e das práticas docentes. (SOUZA e ABRAHÃO, 

2006, p. 138). 
 

Com base em Pineau (1999, apud SOUZA em SOUZA e ABRAHÃO, 2006) quatro 

categorias terminológicas estão presentes nos trabalhos desenvolvidos do final dos anos 80 com a 

abordagem biográfica, fruto do avanço dos estudos sobre histórias de vida: a biografia, a 

autobiografia, os relatos orais e as histórias de vida. A biografia seria o “escrito da vida do outro” 

(Dominicé reconhece como “biografia educativa” e Josso denomina como “biografia formativa”); a 

autobiografia seria o “escrito da própria vida”; o relato de vida “insiste sobre ‘o enunciado de uma 

intriga’ em privilegiar o escrito ou o oral”; a história de vida… (SOUZA e ABRAHÃO, 2006). 

 

[...] corresponde a uma denominação genérica em formação e em investigação, 

visto que se revela como pertinente para a autocompreensão do que somos, das 

aprendizagens que construímos ao longo da vida, das nossas experiências e de um 

processo de conhecimento de si e dos significados que atribuímos aos diferentes 

fenômenos que mobilizam e tecem a nossa vida individual/coletiva. Tal categoria 

integra uma diversidade de pesquisas ou de projetos de formação, a partir das vozes 

dos atores sobre uma vida singular, vidas plurais ou vidas profissionais, no 

particular e no geral, através da tomada da palavra como estatuto da singularidade, 

da subjetividade e dos contextos dos sujeitos (SOUZA e ABRAHÃO, 2006, p. 

139). 
 

A essas terminologias, percebi, com a leitura de Souza que acompanham modelos de 

projetos de investigação/formação: o modelo biográfico, o modelo autobiográfico e o modelo 

interativo ou dialógico. No primeiro, “existe um distanciamento entre o sujeito e o pesquisador, 

tendo em vista construir um saber objetivo e disciplinar exercido pelo pesquisador”; no segundo, 

“existe uma eliminação do pesquisador, porque a expressão de sentido e a construção da 

experiência centram-se na singularidade e subjetividade do sujeito”; no terceiro, há “uma nova 

relação de lugar entre o pesquisador e os atores sociais, tendo em vista uma co-construção de 

sentido, porque não é redutível à consciência que tem dela o sujeito e também à análise construída 

pelo pesquisador” (SOUZA e ABRAHÃO, 2006, p. 139-140). 
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Percebo, agora, que a inserção das narrativas de formação das professoras tem uma ligação 

com as pesquisas de investigação/formação que incluem o diálogo e a interação, a co-construção, 

uma vez que mesmo na produção dos memoriais de formação, houve estímulo por parte da equipe 

de coordenação do Projeto. O texto que ali se textualiza é fruto de um diálogo entre orientador e 

orientando. 

Mas, existe um paradoxo preocupante. Ao lado da revalorização as autobiografias e o estudo 

intenso destas, há o perigo da “fragilidade conceitual” de alguns trabalhos que provocam críticas 

ferrenhas em relação à validade científica, fruto de uma inconsistência metodológica (NÓVOA, 

2007). É inegável o sucesso dessa corrente de estudos, na contemporaneidade, mas um “sucesso 

perigoso”, porque provoca “efeitos de moda” e “tende a dar guarida a experiências pouco 

consistentes e até eticamente reprováveis”; além disso, propicia “uma apropriação acrítica” 

(NÓVOA, 2007).  

Essa mesma preocupação é apontada por Christine Delory-Momberger, quando escreve um 

artigo sobre os desafios atuais da pesquisa biográfica em educação e aponta três lutas incessantes de 

quem quer se arriscar no terreno: 

 

1 para se auto-definir; para dizer a ela mesma o que ela é e o que ela faz; para 

fixar suas próprias referências teóricas e metodológicas; 

2 para se fazer reconhecer “internamente” no espaço de posições teóricas e 

práticas ao qual ela está ligada, a saber a “corrente das histórias de vida em 

formação”; 

3 para se fazer reconhecer “externamente”, encontrar seu lugar e existir 

enquanto uma abordagem autônoma no campo das ciências humanas e sociais. 

(SOUZA, 2011, p. 43-44). 
 

Esses gritos de alerta me tomaram de preocupação acerca da responsabilidade com os 

estudos das histórias de formação das professoras, muito embora não me fizesse desviar 

de intenção. Entendi com firmeza que era preciso considerar teórica e metodologicamente esse 

objeto de pesquisa para indicar as potencialidades que as narrativas traziam/trazem, visando sua 

validação. E a validação, numa pesquisa dessa natureza, é dada tanto pela comunidade acadêmica, 

como pelas próprias autoras das narrativas. 

Depois das leituras e aprendizagens em uma disciplina de pós-graduação, reforcei o 

repertório com o Trabalho Individual Orientado – disciplina prevista no Doutorado em Educação. O 

professor Elizeu Clementino de Souza indicou-me três leituras importantes: a obra de Poirier, 

Clapier-Valladon e Raybaut (1999); o texto “Os desafios da pesquisa biográfica em educação”, de 
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Christine Delory Momberger (SOUZA, 2011, p. 43-58); bem como o livro de Ricouer (2009). Além 

disso, tive acesso ainda à teoria de Huberman (NÓVOA, 2007, p. 31-62). 

 A primeira leitura ofereceu pistas metodológicas em relação aos tipos de narrativas 

recolhidas, sobre a coleta das entrevistas (intenção inicial dessa pesquisa), acerca da possibilidade 

de análise. Em relação ao guia de entrevista mesmo, busquei dar um formato seguindo as 

orientações da obra: 

 

Um conjunto de interrogações possíveis serve de fio condutor ao entrevistador, de 

forma a facilitar a orientação das suas intervenções para aprofundar cada tema e 

completar a informação. O guião [ou guia de entrevista] é indicativo e revela-se 

útil, sobretudo com os entrevistados reticentes, com os tagarelas confusos que 

saltam de tema para tema, com os narradores que exigem um questionamento 

constante e para qualquer inquiridor principiante, que domine ainda 

insuficientemente a técnica da história de vida, ou que esteja pouco à vontade 

perante certas dificuldades técnicas do registro (POIRIER, CLAPIER-

VALLADON, RAYBAUT, 1999, p. 105). 
 

Com a teoria dos ciclos de vida profissional dos professores secundários, encontrei-me com 

Michaël Huberman (NÓVOA, 2007), e imaginei que isso poderia ser critério para escolha de quais 

memoriais de formação e quais professoras integrariam a pesquisa. Essa teoria traçava fases ou 

sequências para a carreira das professoras, conforme especificação a seguir: 

 

Fase 01 – de 1 a 3 anos de carreira (entrada; tateamento) 

Fase 02 – de 4 a 6 anos (estabilização; construção do repertório pedagógico) 

Fase 03 – de 7 a 25 anos (diversificação, ativismo; questionamento) 

Fase 04 – de 25 a 35 anos (serenidade, distanciamento afetivo; conservantismo) 

Fase 05 – de 35 a 40 anos (desinvestimento – amargo ou sereno) 

 

Em linhas gerais, a primeira fase marca-se pela “sobrevivência” e pela “descoberta”; em que 

o primeiro termo encontra-se atrelado ao “choque de realidade” diante da complexidade da 

profissão e o segundo estaria vinculado ao entusiasmo diante da possibilidade de experimentação. A 

segunda fase caracteriza-se pela “estabilização”, “libertação”, “afirmação”, “emancipação”, 

“conforto”; isto é, “estabilizar significa acentuar o seu grau de liberdade, as suas prerrogativas, o 

seu modo próprio de funcionamento”, tal como destaca Huberman (NÓVOA, 2007, p. 40). O 

professor encontra seu estilo de gestão da turma e não se responsabiliza pelos insucessos. Na fase 

três, algumas palavras são essenciais tais como “diversificação”, “ativismo” e “questionamento”. 
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Aqui o que importa é não deixar a rotina tomar conta da carreira de modo que se buscam atividades 

coletivas para construir outros percursos; ao mesmo tempo, podem surgir duas outras tendências: 

uma que se caracterizaria pelo ataque ao sistema que impede essas diversificações com seus rituais 

institucionais e outra que beira ao questionamento da própria condição de professor, numa espécie 

de crise existencial. Na quarta fase, os professores se veem como menos vulneráveis à avaliação dos 

colegas e dos gestores; distanciam-se afetivamente dos estudantes; passam a ser eles mesmos e não 

o que querem que eles sejam. Na última fase, há um desinvestimento nas questões relativas ao 

pessoal e ao profissional.  

 Diante dessas leituras e vivências com a abordagem autobiográfica, fui definindo o que 

serviria para recolha e análise das narrativas colhidas. Algo complicado que foi se tecendo, na 

medida em que mergulhava no próprio objeto. Descobri que, com as pesquisas que utilizam os 

aportes teórico-metodológicos desse tipo de abordagem, há uma necessidade de recolher as 

narrativas, lê-las muitas vezes assim como analisá-las quase que simultaneamente. O objeto vai se 

desenhando e a teoria bem como a ação metodológica vão se encaixando no processo de confecção 

do trabalho. 

 A seguir, retomo o objeto de pesquisa, arrematando alguns fios soltos do desenho 

metodológico. 

 

 

1.3 RECOLHENDO OS FIOS SOLTOS: ARREMATANDO A METODOLOGIA 

 

Antes de iniciar o arremate, gostaria de usar para argumentação a citação que se segue: 

 

Na vida cotidiana as pessoas conversam trocando suas histórias, enquanto que na 

situação da pesquisa tradicional aquele que entrevista não acrescenta efetivamente 

conteúdos e informações aos entrevistados. O professor, por exemplo, conta tudo o 

que pode ao pesquisador, este entretanto apenas o parafraseia. Assim, ao se 

comportar como autosensor, o pesquisador conta relativamente muito pouco sobre 

suas histórias e, em consequência, acaba por quase nunca dizer o que realmente 

quer (BUENO, CATANI e SOUSA, 2003, p. 12). 

 

 Filiando-me ao “desabafo” das autoras, construo minha metodologia, narrando um pouco 

das minhas histórias de pesquisador. Como procedi até alcançar esse arremate? O que tinha em 

mente antes e o que mudou, a partir da necessidade de mergulhar investigativamente (e seriamente) 

nas narrativas de formação das professoras? Por uma questão de solidariedade com os leitores 
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pesquisadores bem como com as professoras que se envolveram no processo de pesquisa-formação, 

mas não aparecem nesse texto da tese, aponto os “defeitos de costura” e arremato-os. 

 Pois, com algumas intenções definidas e construção de um aporte teórico, aproximei-me de 

algumas outras necessidades: a de definição das professoras que seriam pesquisadas, o como me 

aproximaria delas, que critérios definiria, como construiria instrumentos de recolha, como buscaria 

analisar.  

 Para definir as participantes da pesquisa, passei por algumas tentativas até alcançar o critério 

fundamental. Inicialmente, fiz o convite geral, na lista dos dois grupos de professoras – que como já 

havia afirmado somavam 136, no total – considerando como critério o tempo de carreira no 

exercício profissional, conforme orientava a teoria de Huberman. A intenção era elegê-las de acordo 

com as fases consideradas, mas predominou o tempo de carreira na faixa compreendida de 9 a 11 

anos, o que não constituiu um critério distintivo. Percebi que, na verdade, a disponibilidade para 

responder emails bem como para encontrar comigo foi tomando ares de critério imperioso. E assim 

ocorreu. Deixei de lado a teoria de Huberman, que não funcionara, e adotei o critério de 

disponibilidade. 

Precisei entender que a pesquisa não poderia partir antes do contato com as professoras e 

suas narrativas. Eu precisava contatá-las imediatamente, colher suas narrativas para construir minha 

pesquisa.  

A disponibilidade possibilitou a escolha, inicial, de Cláudia Carvalho, Célia Leal de Jesus, 

Elenice Conceição Alves, Fabislane dos Reis Rebouças Barbosa, Luzia Barbosa Lima, Maria Íris 

Souza, Tânia Valadares Anjos dos Santos, Wilmara Silva. Dessas, quatro haviam sido minhas 

orientandas, critério determinante para a facilidade de contato, considerando que as professoras em 

questão estavam na rede municipal 40h de seu tempo. Lembro bem do professor Elizeu Clementino 

de Souza desafiando a minha resistência em aceitar minhas orientandas como parte da pesquisa. 

Ora, se os estudos autobiográficos inseriam o sujeito professor no cenário das pesquisas em 

educação, por que manter um afastamento que poderia confrontar minha atividade de orientador 

com a de pesquisador? Aceitei o desafio. 

 Tais escolhas se reduziram ainda mais, diante dos tempos descompassados para se 

encontrar, diante dos imprevistos na recolha das narrativas orais e considerando o tempo reduzido 

(cada vez mais) para a produção de uma tese. Diante disso, permaneceram as seguintes professoras: 

Fabislane dos Reis Rebouças Barbosa, Luzia Barbosa Lima, Maria Íris Souza Gonçalves e 

Tânia Valadares Anjos dos Santos, de modo que a questão da divisão delas por turma passou a 
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não ser tão importante, uma vez que eram narrativas recolhidas de períodos de formação acadêmica 

com a mesma proposta de currículo. 

 Aproximei-me de todas as professoras elaborando uma carta de explicação da pesquisa 

(anexo) que pudesse fazê-las saber em que consistiria a tese.  

Então, foi só agendar as entrevistas orais e, antes, elaborar um guia de entrevista, ou roteiro, 

que respeitasse as orientações teórico-metodológicas da abordagem autobiográfica. Este não era 

uma enumeração de perguntas, mas sim um guia mesmo para que o próprio sujeito organizasse o 

discurso ao seu modo. A organização do discurso já significava: a escolha do que dizer, a ordem do 

discurso, o não revelado; enfim, tudo daria sentido à narrativa. Já tinha praticado na disciplina como 

aluno especial (em trio, não individualmente, mas já oferecia algum direcionamento). 

 Pautado nisso, organizei o seguinte guia de entrevista: 

 

Como lido com as minhas narrativas… 

Como vejo minha formação no Projeto Salvador: eu antes, eu durante (como 

estudante, como professora). 

Como lido com as narrativas que escutei, li, produzi antes do Projessa. 

Como lido com as narrativas que escutei, li e produzi no Projessa. 

Como lido com as narrativas dos meus estudantes (antes, durante e depois do 

Projessa). 
 

 O uso dos memoriais de formação como fonte de coleta de dados foi algo que ficou a 

critério das cursistas. Elas optavam se queriam reler a narrativa escrita antes da entrevista ou não. 

Numa fase anterior, uma preocupação se impôs: criar condições para que os sujeitos da pesquisa se 

confrontassem com os próprios discursos escritos nos memoriais e com isso se sentissem 

estimuladas à produção das narrativas orais. Envolvimento em uma mesma experiência eu, 

pesquisador, tinha com as professoras. Isso tornava a entrevista narrativa uma ocorrência sem 

grandes formalidades. Procurei, desde o início, ser cúmplice das cursistas, contando sobre as 

intenções de pesquisa; acerca das gravações das entrevistas, das transcrições; e contando com elas 

para lerem as análises bem como para decidir o que fazer a partir da negociação de “fechamento da 

pesquisa”. Só que isso não foi possível pelas atribuições de cada um dos envolvidos no processo de 

pesquisa. O que pude cumprir foi a revelação das intenções de pesquisa.  

 Determinados os modos de coletar as narrativas, foram agendadas as entrevistas. Agendei 

com Fabislane Rebouças no dia 18 de novembro de 2011; com Maria Íris, no dia 21 de novembro 

de 2011; com Tânia Valadares, no dia 20 de maio de 2013 e com Luzia Barbosa, no dia 31 de maio 

de 2013. Alguns contratempos com o aparelho e com os áudios já gravados forçaram-me a marcar 
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outros encontros. Os tempos de gravação foram aproximadamente de 1h, para as duas primeiras 

professoras e de 35min para as duas últimas. Não determinei tempos, mas pesou o interesse que a 

conversa pode ter proporcionado, o tempo conseguido para realizar a entrevista, além da facilidade 

em falar diante do gravador. 

Para a aproximação dialógica com o texto oral e escrito, busquei ler autores associados aos 

estudos acerca da formação do professor (MIGNOT e CUNHA, 2003; NÓVOA, 2007; GUEDES-

PINTO, GOMES e SILVA, 2008; SOUZA, SOUSA e CATANI, 2008; SOUZA e MIGNOT, 2008; 

CAMPOS e PRADO, 2013), voltados para a escrita, as narrativas ou memoriais de formação 

(BENJAMIN, 1987; SOARES, 2001; BELTRÃO, 2005; ARAPIRACA, 2007; PRADO e SOLIGO, 

2007; FERREIRA, FISCHER e PERES, 2009; CORDEIRO e SOUZA, 2010; SARTORI, 2010; 

BARBOSA e PASSEGGI, 2011a; BARBOSA e PASSEGGI, 2011b) e para a abordagem 

autobiográfica (SOUZA e ABRAHÃO, 2006; SOUZA, 2006; NÓVOA, 2007; SOUZA, SOUSA e 

CATANI, 2008; FERREIRA, FISCHER e PERES, 2009; ABRAHÃO, 2010; JOSSO, 2010; 

SOUZA, PASSEGGI, DELORY-MOMBERGER e SUARÉZ, 2011; SOUZA, 2011). Além disso, 

busquei outras leituras que tiveram uma relevância no decorrer dos estudos e da escrita tais como 

Maffesoli (1998), Santos (2000), Larrosa e Skliar (2001), Larrosa (2002, 2004), Ricoeur (2009). 

Para cumprir, pois, os objetivos gerais, li os memoriais de formação, diversas vezes e busquei 

analisá-los considerando os modos de dizer (o que priorizaram da formação para ser contado, em 

que ordem dispuseram, isto é,  como construíram discursivamente o texto) e os conteúdos temáticos 

relatados (que “acontecimentos marcantes” (Levinson, 1978 apud NÓVOA, 2007) elegem para 

marcar a transformação de percurso; que enunciadores colocaram na voz do sujeito que escreve, as 

posições que ocupam no momento da enunciação, e qual a linha da narrativa).  

Foi importante saber o que se escolhe para escrever, como se escreve, qual ordem se 

privilegia, qual relação entre os saberes produzidos na universidade e na vida. Para entender quem 

diz o que diz, inspirei-me na perspectiva subjetiva da história de vida de que o sujeito se constitui 

pelo que diz, pelo que relata, pelo que reflete sobre o que diz. O sujeito é construído pelas suas 

escolhas do dizer e dos modos de dizer. Isso faz “manifestar” dizeres distintos, a depender dos 

lugares de fala, dos tempos de fala.  

A análise das narrativas foi feita tomando como base, ainda, as marcas linguísticas que 

anunciaram alguma visão de formação e do ser professor antes, durante e depois do curso. Para tal, 

o método foi a referência na relação com a escrita do memorial, as atividades do curso bem como as 
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práticas em sala de aula. Vale ressaltar que o ensaio monográfico foi alvo de análise, pois trazia 

elementos para o entendimento do eixo da narrativa. 

Há que se destacar que, para esse espaço textual, mesmo descrevendo as etapas para coleta 

das narrativas orais, estas não foram contempladas pela análise, uma vez que o tempo cronológico 

de pesquisa bem como o potencial das narrativas de formação demandaram uma negociação com o 

fechamento da tese, visando não reforçar as críticas feitas pelos autores (NÓVOA, 2007; SOUZA, 

SOUSA e CATANI, 2008; SOUZA, 2011) de que as pesquisas centram-se ou na ilustração das 

narrativas autobiográficas ou na superficialidade das análises. 

As narrativas estudadas foram analisadas como fenômeno, destacando, tal como Abrahão 

(SOUZA e ABRAHÃO, 2006, p. 150), que estas “contem a totalidade de uma experiência de vida 

que é comunicada ao investigador, não sem que, no justo momento da narração, se ressignifique 

o(os) acontecimento(os) narrado(s)”. Desse modo, foi possível entender a complexidade e a 

potencialidade formativa destas.  

 

A escrita da narrativa, enquanto “aprendizagem experiencial”, implica colocar o 

sujeito numa prática subjetiva e intersubjetiva do processo de formação, a partir 

das experiências e aprendizagens construídas ao longo da vida e expressas no texto 

narrativo, porque as experiências que tratam de recordações-referências são 

constitutivas das narrativas de formação, contam sobre o que a vida ensinou e, 

também, no que concerne às aprendizagens experienciais em circunstâncias da vida 

dos sujeitos em processo de formação. A escrita da narrativa congrega e carrega 

experiências diferentes e diversas, através das próprias escolhas, das dinâmicas e 

singularidades de cada vida. A construção do texto narrativo nasce, 

paradoxalmente, da dialética entre o vivido – passado -, as prospecções do futuro, 

mas potencializa-se nas reflexões e perguntas do presente em função das 

aprendizagens, saber-fazer e conhecimentos implicados na transformação e 

autotransformação do sujeito em formação inicial ou continuada (SOUZA e 

ABRAHÃO, 2006, p. 141-142). 
 

 As narrativas escritas dos memoriais de formação foram percebidas a partir dos seus 

contextos de produção: sempre dialógicos, com o orientador. O memorial de formação teve um 

contexto de produção diferenciado, sendo redigido na época do curso de formação, envolvendo 

essas temporalidades já descritas por Souza anteriormente. Já a entrevista narrativa: 

 

[…] forma de entrevista não estruturada, de profundidade, com características 

específicas. Conceitualmente, a ideia da entrevista narrativa é motivada por uma 

crítica do esquema pergunta-resposta da maioria das entrevistas. […] a influência 

do entrevistador deve ser mínima e um ambiente deve ser preparado para se 

conseguir esta minimização da influência do entrevistador. (JOVCHELOVITCH e 

BAUER, 2002, p. 95). 
 



35 

 

 

 

Arrematando os fios, posso considerar que o objeto desenhado ficou sendo a formação e o 

ser professor pelas narrativas das professoras do Projeto Salvador, com o objetivo principal 

Compreender como as professoras dão sentido à construção do “ser professor”, a partir da 

conexão entre saberes acadêmicos e não acadêmicos, usando como dispositivo as narrativas 

escritas (e orais) para desconstruir as retóricas da moda que promovem um contexto de 

culpabilização do professor e uma noção de formação atrelada aos saberes acadêmicos e 

escolares, apenas; além disso, disseminam a impossibilidade de transformação dos processos 

educativos. Para desconstruir também a noção do professor como aquele que deve sempre usar a 

razão em prol das emoções. Tal objetivo pretende responder as questões postas a partir do objeto: 

Como as professoras mobilizaram/mobilizam os saberes produzidos durante e após o curso para 

construir sentidos acerca das experiências de ‘ser professor’? Como se relacionam com as 

diferentes “posições de sujeito” nessa produção de sentidos? Que palavras teceram/tecem para 

atribuir sentidos à formação? Qual a potência das narrativas escritas (e orais) para a formação? 

A metodologia, portanto, as etapas cumpridas para responder tais questões e para alcançar o 

objetivo é, primeiramente, trazer as vozes das professoras para o estudo, sem qualquer ilustração, 

mas para construir as categorias do trabalho. Isto significa que os memoriais de formação são os 

instrumentos de coleta de dados, de investigação e análise das questões. O procedimento de análise 

envolve a identificação das marcas linguísticas que reforçam o argumento construído pelas 

professoras. A formação foi analisada considerando a relação com a escrita do memorial, com as 

atividades do curso bem como com as práticas em sala de aula. Há que acrescentar as vivências 

relatadas na infância, em família e no ambiente sociocultural. Não se considera apenas o conteúdo 

temático dos fragmentos, mas também as implicações linguísticas e discursivas. 

 Dito isso, podemos seguir tecendo... O próximo capitulo irá trazer algumas peculiaridades 

das produções dos memoriais de formação das professoras escolhidas bem como as análises 

dialógicas, isto é, a leitura enquanto tradução, dispersão; revelando as singularidades presentes a 

partir das linhas já enumeradas. 
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2 TECENDO “FORMAÇÃO” COM AS PALAVRAS ALHEIAS   

 

 Nesse capítulo, continuo a leitura dos memoriais de formação, considerando as tramas de 

produção bem como as peculiaridades dessa escrita. Para tal intento, foram realizados diversos 

gestos de leitura, considerando a compreensão do conjunto, a eleição de tópicos e subtópicos bem 

como a composição do título e a escolha da linha da narrativa. Tudo isso foi essencial para o retorno 

ao texto das professoras bem como para firmar a postura de pesquisador diante da visível tensão 

entre o sujeito que vivenciou como participante direto no processo de orientação da escrita do texto 

e aquele que se arvora a ler com olhos de pesquisa para fazer soar as palavras “formação” e “ser 

professor” nas narrativas.  

 Antes, porém, julgo necessário o diálogo com Prado e Soligo (2007), ao oferecerem suas 

narrativas acerca do gênero em questão: 

 

Sendo o memorial de formação, já se tem aí, ao mesmo tempo uma explicitação e 

um fator limitante: o conteúdo, de modo geral, é nossa formação, mais nossas 

experiências e partes da história de vida que se relacionam com essas duas 

dimensões. Mesmo que se opte por um texto mais livre, ainda assim estará 

referenciado no fato de que trata-se de um memorial que é de formação.  

Dessa perspectiva, pode-se trazer elementos da formação humana que ‘entram’ na 

formação profissional: as reflexões que tiveram lugar a partir do curso do qual se 

participa/participou – e as mudanças decorrentes – representam os pontos mais 

significativos a serem abordados. É importante explicitar a relação entre formação 

humana e profissional e, estando já na profissão, o que contribuiu para as 

transformações que foram acontecendo.  

Quando os autores são profissionais já em exercício, a questão principal é tratar 

articuladamente da formação e da prática profissional, porque, nesse caso, quem 

está escrevendo o texto é um sujeito que ao mesmo tempo trabalha e está em 

processo de formação. Isso possibilita a emergência de um conjunto de 

conhecimentos advindo da ação, a emergência de um conjunto de conhecimentos 

advindo da formação e a inter-relação de ambos. Qualquer que seja o formato 

(mais livre, ou mais circunscrito), o essencial é relatar o que, do trabalho de 

formação, interferiu de alguma maneira na atuação profissional e o que, da 

experiência profissional, colocou elementos ou interferiu no trabalho de formação. 

Assim, trata-se de um texto reflexivo de crítica e autocrítica. [grifo dos autores] 

(PRADO E SOLIGO, 2007, p. 56). 

 

Há que se revelar também que, tal como Passeggi (2006) sinaliza, o gênero memorial de 

formação configura-se como “um trabalho de conclusão de curso (TCC), escrito por professores em 

situação de formação, inicial ou continuada, no ensino superior, para fins de obtenção do grau 

acadêmico’’ (p. 205). Há, portanto, “todo o ritual acadêmico, com uma banca examinadora, 

responsável pela avaliação e com possibilidades de ser objeto de consulta posterior. Essas condições 
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de produção da escrita, do universo acadêmico, revelaram uma tensão que se constituiu criativa no 

processo de construção dos textos” (CORDEIRO e SOUZA, 2010, p. 46). 

Vivenciei o memorial com a experiência das próprias professoras. Ao lado delas. Lendo e 

dividindo dúvidas e oferecendo caminhos para que escolhessem. Colher experiências e oferecê-las é 

formar narradores? Benjamin (1987) semeia pistas quando salienta que “Cada manhã recebemos 

notícias de todo o mundo. E, no entanto, somos pobres em histórias surpreendentes. A razão é que 

os fatos já nos chegam acompanhados de explicações” (BENJAMIN, 1987, p. 203). A informação 

já vem explicada; às vezes, a explicação nos alcança primeiro e, depois, nos chega a informação. A 

experiência oferece matéria-prima para a produção de narrativas e, consequentemente, para 

produção de sentidos. Quanto mais lidamos com o singular, mais próximos estamos de produzir 

narrativas. Os processos educativos estão transmitindo conhecimentos, como o jornal transmite 

informação. Precisamos produzir conhecimentos e saberes e não somente informá-los. A 

experiência é fonte de produção, conforme Almeida “[...] As pessoas que fazem as coisas têm muito 

o  que contar”. A produção de memoriais, narrativas escritas de si a partir de contextos coletivos era 

a oportunidade de orientador e cursistas mergulharem, na medida do possível, no misterioso 

universo de aflições, angústias, surpresas, aprendizagens, leituras de vidas em “formação” que iam 

se revelando nas escritas. E eu ingressei nisso. E foi uma experiência incrível. O salto de lá para cá, 

do movimento dialógico de produção dos memoriais de formação para produção de uma tese de 

doutorado tornou-se minha mais pungente inquietação. Como encontrar aportes que me ajudassem a 

lidar com essas histórias, tantas histórias dos outros? Como produzir algo com tais novelos de 

experiências? Eram experiências que eu não tinha e que poderiam render boas narrativas. Como 

lidar com isso? 

 Comecei a desenhar um entendimento quando escolhi uma disciplina de doutorado, como 

aluno especial, na UNEB, tal como já referido anteriormente. Fui descobrindo a importância do 

registro na vida do professor. Li, certa feita, sobre o registro na prática docente, em artigo publicado 

na Revista CEAP: 

 

Registrar para lembrar, para pensar sobre, para aprimorar, para aprender. 

Registrar para refletir. E o que entendemos por reflexão? O ato de refletir implica 

distanciamento, aprofundamento e pode ser caracterizado como o esforço de 

voltar-se à realidade com clareza, profundidade e abrangência. Ver claro, re-fletir, 

re-olhar, ver com profundidade – e não se contentar simplesmente com as 

aparências –; atitude radical, de ir às raízes, analisar a fundo; ver largo, na 

totalidade, no contexto. Nem todo pensamento é reflexão, e o registro favorece, 

então, a construção de uma prática sistemática de reflexão. 
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Pelos caminhos da formação em serviço, o registro passou a fazer parte de 

minha prática, servindo como instrumento de reflexão, avaliação e reformulação de 

minha atuação junto aos alunos. Escrevendo, relembro atitudes, fatos, falas, 

comportamentos e, desse modo, avalio, aponto aspectos positivos e aspectos 

negativos, revejo posturas, atividades, metodologias, o que contribui para a 

melhoria da prática. Registrando, o professor conversa consigo mesmo, interage, 

reflete e vai além, busca vencer dificuldades, procura aperfeiçoar sua ação, percebe 

problemas e elabora meios para superá-los. Sua ação se torna mais intencional, 

mais consciente, mais clara, pois tem como ponto central a reflexão, que possibilita 

a transformação (LOPES, 2003, p. 45-46). 
 

 Estava justificada a necessidade de buscar uma “validação” (?) daquelas experiências do 

Projeto Salvador, visando incluir na Academia outros modos de escrever, de narrar experiências. 

Esse era um começo rendoso. Bastaria deixá-las “falar”, ou melhor, “escrever”. Somente aí estaria 

apontando a diversidade de dizeres e a constante atualização de versões de professores, visando 

romper com a tendência ao generalizante, ao homogeneizador. Pois esse foi o método escolhido. 

Resolvi deixá-las dizer. 

 No entanto, não significou uma postura de passividade ou de populismo em relação ao dizer 

do outro. Pelo contrário, deixar que os fragmentos dos memoriais tragam as pistas de sentido a 

partir das marcas linguísticas e extrapolá-las é estar na direção da compreensão que quer Ricoeur: 

 

[...] o que é que num texto se deve compreender – e, por conseguinte, apropriar? 

Não é a intenção do autor, que se encontra supostamente oculta por detrás do texto; 

não é a situação histórica comum ao autor e aos seus leitores originais; não são as 

expectativas ou sentimentos desses leitores originais; nem sequer a compreensão 

que de si tinham como fenómenos históricos e culturais. Aquilo de que importa 

apropriar-se é o sentido do próprio texto, concebido de um modo dinâmico como a 

direcção do pensamento aberta pelo texto. Por outras palavras, aquilo de que 

importa apropriar-se nada mais é do que o poder de desvelar um mundo, que 

constitui a referência do texto (RICOEUR, 2009, p. 129). 

 

 Para começar a perceber o mundo que o texto aponta, revelo um pouco acerca das condições 

de produção do texto das professoras cursistas. 

 

2.1 O TRAÇADO DOS MEMORIAIS.  

 

Desde o traçado do memorial na fase de seleção-inclusão, as cursistas foram estimuladas a 

escrever seguindo as linhas propostas pela equipe de coordenação do projeto: eu-estudante, eu-

professora e eu-professora-estudante no curso de formação, sendo que no primeiro momento, de 
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seleção-inclusão, não se desenvolveu a terceira linha de escrita. A partir daí, a tendência era centrar 

a escrita numa espécie de cruzamento entre passado, presente e futuro.  

Ora, um passado acadêmico não poderia ainda ser “a fonte” do memorial de formação das 

professoras cursistas, logo, era preciso alertá-las de que, apesar da importância indiscutível do 

curso, o relato não poderia se converter num relatório de atividades desenvolvidas, incluindo aí 

todas as oficinas, grupos de estudos, seminários, palestras, saraus vivenciados.  Era preciso dar um 

sentido ao que era vivenciado, isto é, viver, pensar e sentir o vivido; viver, apaixonar-se 

e refletir acerca do vivido. Nem sempre isso ocorre simultaneamente. Como sempre diz Mary, viver 

não é simples, imagina viver e ao mesmo tempo estabelecer juízo de valor sobre o vivido?! O 

tempo, grande mestre, é sempre um balizador de nossas histórias. Com esse entendimento, tinha 

adotado a estratégia de trazer para a costura, os fios orais do presente, visando compreender a 

percepção que as cursistas têm, hoje, sobre o processo vivido anteriormente. E os tenho registrado, 

embora não seja, por enquanto, o tempo de estudá-las. 

Cada produção textual teve um apoio de um orientador, responsável por propiciar um 

conhecimento das cursistas acerca da dinâmica de escrita de um memorial de formação. Encontros 

de “Produção Livre” bem como de acompanhamento foram estabelecidos. Os primeiros 

alimentaram a desinibição para a escrita. O processo de orientação foi alimentado por uma 

semelhança nas linhas e cores do percurso (des)tecido pela autora Passeggi (SOUZA e ABRAHÃO, 

2006): de “acompanhamento”, de “explicitação biográfica” e de “clínica”. Tais confecções teóricas 

estão relacionadas a três modos de mediação: a “iniciática”, a “maiêutica” e a “hermenêutica”. 

Obviamente, essas teorizações tomam como base as experiências da autora Passeggi (e seus 

cúmplices), mas servem de inspiração, de “aconselhamento” para futuros pesquisadoras da área. É 

por isso que, pela ressonância das experiências, é possível trazer contribuições para a leitura das 

narrativas das professoras.  

Passeggi afirma que a fase de “acompanhamento” consiste numa “participação não diretiva” 

como um “fio no labirinto, que o próprio sujeito desenrola para se re-encontrar”; aqui a autora vai 

apontar a função da mediação iniciática, quando as professoras que escrevem o memorial de 

formação precisam compreender as questões relativas ao gênero discursivo (memorial) e também 

necessitam estar desinibidas para narrar a própria história. Diz-nos Passeggi: “A sensação 

identificada é a de um pensamento nebuloso diante de fatos completamente desordenados e 

inseparáveis da vida pessoal e profissional do narrador. Ou tudo é importante ou nada tem valor” 

(SOUZA e ABRAHÃO, 2006, p. 211-212). Um pouco como a voz de Maria Íris deixa transparecer: 
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Tenho-me esforçado para compreender como desenvolver um memorial, 

significativo, não apenas para mim. É claro que falar das minhas memórias não é 

tão difícil assim, pois as lembro muito bem, o difícil é narrar neste memorial, 

fatos acontecimentos e sentimentos que possam se comunicar com os leitores e 

atraí-los. (GONÇALVES, 2009, p. 8)9 [grifo meu]. 
 

A professora revela um pouco da dificuldade ao lidar com o rito iniciático de escrita do 

gênero proposto no Projeto Salvador. Esse rito inicial de entendimento do memorial provoca um 

conflito grande entre o que de sua história seria digno de escrita e o que não seria; em relação aos 

fantasmas que atormentam as professoras no ato de escrever e seus enfrentamentos; e acerca das 

dúvidas quanto ao que cabe na Academia, ou como é esse “dizer especializado”. 

 A autora prossegue trazendo uma outra fase, a de explicitação biográfica, “proposta por 

Francis Lesourd” (apud PASSEGGI in: SOUZA e ABRAHÃO, 2006, p. 209), que culmina com a 

“entrevista de explicitação” visando  

 

[...] propor ao sujeito formas de fazer um zoom cada vez mais preciso sobre um 

momento charneira, aquele em que a vida “deu uma guinada”. O interesse é levá-lo 

a precisar cada vez mais as condições dessa virada, para explorar os micro-

momentos significativos. Nesse percurso, o sujeito constrói uma compreensão cada 

vez mais esclarecedora do que foi “realmente” trans-formador. De modo que a 

explicitação biográfica visa a aguçar o olhar do sujeito para focalizar e construir 

experiências trans/formadoras (SOUZA e ABRAHÃO, 2006, p. 209). 

 

 Para essa fase, a autora relaciona um outro tipo de mediação, a maiêutica, que consistiria 

numa reelaboração sucessiva de “versões de seus memoriais”, de modo que elas poderiam se 

apropriar do gênero propriamente dito. “A ideia seria ajudá-lo [o narrador] a descrever em detalhes 

ações evocadas, para que se opere a tomada de consciência do que foi realmente formador, e a 

partir de então reconceituá-las” (SOUZA e ABRAHÃO, 2006, p. 212)10. Ou escolhendo as palavras 

de Freire (apud PASSEGGI in: SOUZA e ABRAHÃO, 2006, p. 212), trata-se de “superar a 

‘curiosidade ingênua’ sobre si mesmo, para alcançar uma ‘curiosidade epistemológica’, crítica, 

sobre o que se faz e o que se está sendo”. Algumas professoras alcançam essa consciência só 

                                                           
9 A referência à professora como Maria Íris se dá pela aproximação criada e isso permanecerá no corpo do texto. Porém, 

ao fazer referência em citação do texto da autora, usarei as regras da ABNT, com o último sobrenome de Maria Íris de 

Souza Gonçalves. Isso irá ocorrer também com Fabislane dos Reis Rebouças Barbosa, Luzia Barbosa Lima e Tânia 

Valadares Anjos dos Santos. A opção de grifar em itálico as passagens dos memoriais é proposital, visando diferenciar 

o discurso dos autores acadêmicos citados e os discursos dos memoriais de formação ou das entrevistas orais. 
10 Grifo da autora. 
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depois da experiência vivida. Tânia se coloca diante da re-construção de si, com desejo de 

continuidade: 

 

Quero deixar registrada a importância deste curso para a minha vida e para o 

meu fazer pedagógico. Fazer parte deste grupo, durante os três longos e curtos 

anos, foi muito marcante. Foram longos anos, porque momentaneamente tive que 

privar minhas adoradas filhas da minha atenção, já que grande parte do meu 

tempo eu dividia entre o trabalho e o estudo. Não apenas elas, como meu esposo, 

familiares e amigos.  Curtos anos, pois gostaria de ler conhecer, debater, 

descobrir e experimentar mais. Tempos de rever todo o meu trabalho e também 

de muitas reflexões, tentando entender o valor que estava implícito nas atividades 

pedagógicas (SANTOS, 2009, p. 40) [sic] [grifo meu]. 

 

 O desejo de continuidade é construído pela consciência da importância da escrita como 

atividade de revelação sobre si e sobre o que se faz. Trata-se de uma “desautomatização” 

(LARROSA, 2004) do que se é e do que se faz. Por isso, ao final da experiência, o que se 

assemelhava a uma “curiosidade ingênua” se converte numa “curiosidade epistemológica”, que 

integra essa fase de explicitação biográfica.  

 Na terceira fase enumerada por Passeggi, “a clínica da educação”, há espaço para a “escuta 

sensível” e a co-construção da desautomatização do olhar para si e suas experiências. A mediação é 

a hermenêutica, ou seja, de “negociação do sentido sobre as experiências formadoras”. Aqui, a 

própria Luzia consegue teorizar, numa espécie de diálogo com as considerações de Passeggi, 

quando faz um “balanço” das suas experiências: 

Foi muito importante o período de vivências do Projeto Salvador para o meu 

crescimento como pessoa e profissional atuante da área de educação. Foram 

momentos de muita reciprocidade entre nós professores e orientadores. O 

interessante deste curso foi a possibilidade das trocas de experiências, das 

intervenções, das problematizações e das atividades serem pautadas na nossa 

própria prática pedagógica e de nos permitir a conquista da autonomia, além do 

contato constante com as leis e teorias da educação.  

Através das minhas memórias continuo vendo a importância da escola hoje com 

os mesmos “olhos” de quando iniciei a vida estudantil, porém com uma visão 

crítica e profissional. Tenho consciência de que a escola ainda é o espaço que 

todos devem freqüentar, mas este espaço precisa ser revisto, pois há a necessidade 

da ressignificação das práticas pedagógicas, a fim de atender a nova demanda 

social do século XXI. (LIMA, 2007, p. 36) [grifo meu]. 

 

 A professora entende que o que vivenciou e o que escreveu sobre o que vivenciou foi um 

processo de cumplicidade com os orientadores, porém com uma produção de autonomia para as 

cursistas. A professora aponta para uma necessidade de reconfiguração da escola para atender as 

demandas contemporâneas. Sinaliza, pois, que “o professor precisa atuar como mola propulsora 
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para” o “desenvolvimento sócio-político e cultural da sociedade” (LIMA, 2007, p. 36). Isto implica 

num envolvimento com as questões que circulam na sociedade bem como com aquilo que configura 

o seu microcosmo, a sala de aula. 

 Essas foram as tramas que envolveram a produção dos memoriais de formação. A seguir, 

mais um pouco das palavras das cursistas, visando dispor as atualizações sobre “formação” e acerca 

das “versões de professores”. 

 

 

2.2 RESSONÂNCIAS DO “SER PROFESSOR” E DA “FORMAÇÃO” NAS NARRATIVAS 

ESCRITAS. 

 

 A seguir, estabeleço um diálogo com as narrativas de Fabislane dos Reis Rebouças Barbosa 

(orientadora: Maíta Andrade), de Tânia Valadares Anjos dos Santos (orientador: Luiz Felippe 

Serpa), de Luzia Barbosa Lima (orientador: Luiz Felippe Serpa) e de Maria Íris de Souza Gonçalves 

(orientadora: Maíta Andrade).  

Nos diálogos estabelecidos, procuro lançar o olhar em três direções: as experiências que 

envolvem a escrita do texto (incluindo aí marcas linguísticas importantes); as que englobam a 

vivência no curso de formação; as que incluem as práticas em sala de aula. É uma questão de opção, 

para não se perder na dispersão – e aí talvez resida um pouco do resquício da tradição. Obviamente 

os olhares se cruzam em várias oportunidades, durante a leitura, tal como quando lemos hipertextos 

(com suas direções nada lineares). Inclusive, as experiências de estudante cruzam, em diversos 

momentos, as outras direções apontadas. Tais olhares têm tonalidades de fios em um labirinto que é 

a história de “formação” das professoras. 

Em todas as direções, há que se considerar que as palavras da tese estarão como sombras a 

perseguir o pesquisador: as atualizações sobre “professor” e “formação”. 

Destecendo um pouco mais os modos de aproximação dos textos, vou propor ao leitor uma 

ação de "dar a ler", tal como Larrosa (2004): 

 

- Receber as palavras, e dá-las. 

- Para que as palavras durem dizendo cada vez coisas distintas, para que 

uma eternidade sem consolo abra o intervalo entre cada um de seus passos, para 

que o devir do que é o mesmo seja, em sua volta ao começo, de uma riqueza 

infinita, para que o porvir seja lido como o que nunca foi escrito... há que se dar as 

palavras que recebemos. 

- Talvez dar a ler? 



43 

 

 

 

- “Dar a ler... talvez.” 

- Mas reservamos o “talvez” para o final, porque talvez esta conversa não 

seja outra coisa que um caminho ao talvez, quer dizer, a um final que seja como um 

começo ou que ao menos, talvez, anuncie um começo. Assim que deixemos de 

momento a palavra talvez e a reservemos de um lado, palavra já escrita, mas só 

como anúncio e ainda sem escrever para escrevê-la de novo como a última palavra 

(LARROSA, 2004, p. 15-16). 
 

 

2.2.1 COMO FABISLANE TECEU SUAS EXPERIÊNCIAS NA ESCRITA? 

 

 O primeiro fio dialógico será traçado considerando o primeiro olhar, referente à 

experiência de escrita do texto. 

Inicio pelo título em que a professora Fabislane dos Reis Rebouças Barbosa anuncia a 

consciência da temporalidade tripla da escrita do gênero: Relembrando o passado, ressignificando o 

presente e rascunhando o futuro. Obviamente, essa consciência foi sendo tecida no decorrer da 

própria escrita do texto, até porque a simultaneidade da produção e da experiência no curso 

dificultou essa compreensão logo na fase iniciática, a de “acompanhamento” (PASSEGI in: 

SOUZA e ABRAHÃO, 2006). Abrahão já sinalizara para a inevitável construção da narrativa 

como: 

 

[...] [essa] tríplice dimensão do tempo narrado que se faz presente em um mesmo 

fragmento do discurso, evidenciando que a narração comporta uma memória em 

que passado, presente e futuro estão imbricados nas significações com que os 

sujeitos da enunciação operam ao rememorar os fatos por eles vivenciados 

(SOUZA e ABRAHÃO, 2006, p. 153). 
 

 Como, quando dialogando com essa perspectiva, Fabislane revela a consciência sobre a 

escrita e exercita, com as marcas linguísticas, o jogo temporal a que está sujeita: 

 

[...] ao passo que escrevia esse Memorial, fervilhavam em minha mente vários 

acontecimentos, fragrâncias, fisionomias, tudo quanto eu até jurava ter 

esquecido. E, ao passo que fervilhavam as lembranças, aconteciam também as 

associações entre o novo e o velho, entre minhas experiências e o que ia 

aprendendo na Universidade, casando uma coisa com outra e desconstruindo 

muitos conceitos e atitudes E, agora mais do que nunca, todo esse trabalho de 

memória ficará para sempre documentado, pois pertence a este Memorial, um 

documento contendo ricas lembranças de minha preciosa vida (BARBOSA, 2009, 

p. 8). [grifo meu]. 
 

 A professora usa o verbo no passado para revelar a busca pelo que vivenciou e que “até 

jurava ter esquecido”, atualizando uma concepção de formação pela escrita que desnaturaliza o que 
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estava cristalizado e a faz compreender o processo de lembrança como algo necessário para as 

“associações” entre o que está “aprendendo na Universidade” e o que se vivenciou (e se vivencia). 

A formação é também uma desconstrução de “conceitos e atitudes”. O advérbio de tempo “agora”, 

acompanhado com o verbo no futuro do presente, revela uma percepção do memorial como 

documento, algo perene, que poderá ser consultado para entender as “ricas lembranças de [...] vida”.  

 Esse entendimento do jogo temporal que envolve a escrita só foi algo revelado na fase 

denominada por Passeggi de “explicitação biográfica”, ou mesmo na fase de “escuta sensível” 

(SOUZA e ABRAHÃO, 2006). Isso é explicado pelas experiências com escrita e leitura 

desenvolvidas no tempo de estudante, quando, apesar de leitora ávida, não teve o estímulo 

necessário por parte da escola, para saciar a avidez. Há, então, uma inevitável associação com o que 

discute Beltrão, quando afirma que existe: 

 

[...] [uma] desconsideração do fato de que a escrita, como invenção, fez surgir um 

dispositivo de comunicação no qual as mensagens muito freqüentemente estão 

separadas no tempo e no espaço de sua fonte de emissão e, por isso, sua 

recepção é quase que sempre realizada fora do contexto de sua produção, o que 

impõe ao homem, no caso da escola, ao estudante, engendrar sistemas enunciativos 

auto-suficientes, independentes do contexto (BELTRÃO, 2005, p. 13) [grifo 

meu]. 
 

 A escrita escolar provoca uma (de)formação, isto é, o estudante não se familiariza com 

produções de texto que estão dentro de uma situação específica, envolvendo o para quem, com que 

intencionalidades, visando provocar algun(s) efeito(s). Fabislane chama atenção para essa influência 

que a fez ter dificuldades na produção do gênero memorial de formação.  

As “associações”, a que ela se refere, também não surgiram nos primeiros momentos de 

escrita. Foi preciso investir em leituras e escritas com essas linhas memorialísticas, visando auxiliar 

na produção das versões do seu texto. Reconhece a força da formação escolar interferindo nas 

práticas como professora: 

 

A atitude fechada da escola em que estudei e, infelizmente, de muitas escolas hoje, 

vem contribuindo para um bloqueio na produção escrita e uma falta de estímulo à 

leitura. Constatei que a escola não me ensinou a escrever, nem despertou em mim 

o prazer de ler e, com certeza, houve um reflexo disso tudo em minha prática 

(BARBOSA, 2009, p. 27). 

  

A autora percebe que a narrativa ou o ato de narrar constitui o sujeito. Isso é flagrado no 

trecho escolhido por ela para servir de epígrafe: 
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(...) Mais difícil do que escrever ficção é, certamente, escrever sobre a realidade. 

Mais difícil do que inventar é, na certa, lembrar, juntar, relacionar, interpretar-se. 

Explicar-se é mais difícil do que ser. 

E escrever é sempre uma ato de existência. Quando se escreve conta-se o que se é. 

Parece que se inventa, mas não: vive-se. Parece que se cria, mas na verdade 

aproveita-se a história como que está pronta dentro da gente. 

(...) A história é mais real do que qualquer explicação. (...) (Ruth Rocha, 1983) 11 

(BARBOSA, 2009, p. 5) [sic] [grifo meu]. 
 

 Dialogando com Souza, posso afirmar que o que se torna “real” para o sujeito são:  

 

[...] experiências significativas e formadoras [que] leva-o a interpretar 

aprendizagens construídas ao longo da vida, buscando uma compreensão sobre si, e 

remete a narrativa para uma incompletude, exatamente porque a entrada da escrita 

não tenciona abraçar a totalidade das vivências e aprendizagens formadoras do 

sujeito, mas sim, aquilo que cada um elegeu como conhecimento de si e como 

formador na sua vivência pessoal e social (SOUZA e ABRAHÃO, 2006, p. 144).  
 

Mais adiante, acrescenta: “É na interface com a objetividade escrita da narrativa e no face-a-

face consigo próprio que o ator começa a vivenciar o estranhamento de si e a estranheza do outro, a 

partir do deslocamento que faz de sua própria história” (SOUZA e ABRAHÃO, 2006, p. 144). Já 

nas primeiras linhas, na entrada do texto de Fabislane, o leitor tem oportunidade de entender que a 

narrativa, para ela, é um ato de formação. A escolha de Ruth Rocha para expressar a dificuldade de 

revelar-se, de viver a si no ato de composição do memorial é um sintoma de que encara esse modo 

de dizer como uma estreia, já que implica num esforço por “lembrar, juntar, relacionar, interpretar-

se”. Essas ações seriam a ressonância do que consiste a escrita do texto em questão para essa 

cursista. 

 Mais uma vez chama atenção para o potencial da narrativa e a escrita como documento do 

que se revela. Suárez contribui com o diálogo quando considera que: 

 

Al contar sus historias de enseñanza, los docentes autores descubren sentidos 

pedagógicos parcialmente ocultos o ignorados, cuestiones pedagógicas todavia sin 

nombrar o nombradas de maneras poco adecuadas. Y cuando logran posicionarse 

como ‘antropólogos’ de su propia práctica, cuando consiguen distanciarse de ella 

para tornarla objeto de pensamiento y pueden documentar algunos de sus 

dimensiones ‘no documentadas’ (ROCKWELL, 1987), se dan cuenta de lo que 

saben y de lo que no conocen o no pueden nombrar. Convierten su conciencia 

práctica en discursiva, la ponen en tensión, la componen y recomponen, la 

objetivan, la fijan en escritura, la comunican, la critican (FERREIRA, FISHER e 

PERES, 2009, p. 18). 

                                                           
11 Para maior entendimento do leitor, optei por destacar em itálico as citações retiradas dos memoriais e entrevistas das 

professoras, visando diferenciar das citações teóricas dos autores estudados. 
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 Esse é o processo de reconstituição do ser, de busca de entendimento de como se tornou 

professora, pelo discurso, e como irá se constituir a partir da experiência vivenciada. Obviamente 

que a experiência de elaboração de versões provisórias do memorial de formação no decorrer do 

curso – algo peculiar desse Projeto Salvador – favoreceu essa compreensão das aprendizagens na 

medida em que a escrita acontecia, como já se destacou antes. Essa foi uma singularidade do 

processo de formação que permitiu o uso de alguns gerúndios para marcar textualmente essa 

percepção em funcionamento, além de fortalecer o entendimento de que a escrita em si, e o 

memorial de formação em particular, converteram-se num processo formativo, num rever a si e as 

suas práticas. Instala-se aqui a primeira atualização da concepção de formação como algo que se 

pretende contínuo, que se estabelece pela escrita. Antes do estímulo à escrita contínua sobre si, a 

autora sinaliza para a necessidade de esclarecimentos acerca dos gêneros e da dinâmica de 

funcionamento da própria escrita, tal como estudado por Beltrão (2005). A professora revela: 

 

Voltei a sentir na pele a angústia de ver meus escritos sendo lidos por outros 

quando entrei na Universidade, em especial, durante a escrita do Memorial. 

Entretanto, os professores me ajudaram a estabelecer com a escrita uma relação 

afetuosa e, não só isso, me ajudaram também a escrever para outros lerem. Essa 

experiência não teria sido tão desafiadora e dolorosa se tais atitudes tivessem sido 

despertadas e cultivadas em mim desde bem cedo (BARBOSA, 2009, p. 28). 

 

 Há que considerar ainda, mais dois pontos merecedores de realce para provocar uma 

ressonância nos leitores: o que indica um gesto de escrita-leitura da cursista e está relacionado ao 

modo de dizer; e o que aponta para um fio de possibilidade dentro do labirinto de escrita do 

memorial, considerando a escritura do texto como acontecimento e sua implicação. 

 Acerca do gesto de escrita-leitura de Fabislane, cabe destacar a inserção de poesias em dois 

momentos do texto, uma de Olavo Bilac, para expressar o cenário do pensamento de seu tempo de 

estudante; outra de autoria própria, para tentar expressar as experiências vividas em algumas 

atividades do curso do Projeto Salvador. Esta última vale compartilhar: 

 

Professor é um artista 

E na arte de ensinar 

No seu palco, com amor 

Ele se põe a labutar. 

 

Alfabetizar e letrar 

Dois processos relevantes 

E para o professor-letrador 
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Há um empenho constante. 

 

Nos livros, na Internet 

O negócio é pesquisar 

Na busca pelo crescimento 

E com o prazer em estudar. 

 

Prosódia, paródia, paráfrase 

São tantos esclarecimentos 

Definições, conceitos 

E, sobretudo instigamentos. 

                               

Entrevista, cordel, poema 

A bola da vez é a criação 

Muitas vezes de improviso 

Provocando quem não tem o dom, não. 

                                 

Dom, competência, apetência 

Foram todos bem discutidos e explicados 

Mas se você não foi estimulado 

Não vai sair dos pequenos traçados. 

 

Na Literatura, viajamos 

Pelas memórias alheias, entramos 

Passeamos pela Rua da Paciência 

Tudo sem muita ciência. 

 

O prazer pela leitura 

Não é algo que se ensina 

Pelo exemplo, pelo zelo, pela paixão 

O outro também se fascina. 

 

Criar não é nada fácil 

Assim como muitas coisas da vida 

Porém com carinho, empenho e cuidado 

Encontramos sempre alguma saída. (BARBOSA, 2009, p. 23-24) [grifo meu]. 
 

 O ato de trazer as poesias para auxiliar na composição do texto revela uma desconstrução da 

timidez da autora. A sedução de se reinventar começa a aparecer com o uso paulatino de discursos 

literários e não apenas teóricos. Tal como a afirmação de Maria da Conceição Passeggi: “[...] o 

memorial é, antes de tudo, um espaço-tempo de tensões contraditórias: o da injunção a falar de si e 

o da sedução de se reinventar pela narrativa” (BARBOSA e PASSEGGI, 2011a, p. 20). Mas, ao 

contrário da injunção discutida no artigo em questão, essa é a de constituir o memorial em contato 

com o texto escrito bem como com o questionamento constante de “o que cabe no memorial?”. 

Além disso, também a questão de ser um texto para ser avaliado restringe os desejos de inserção de 

outras vozes, que não as frequentes na Academia. A cursista demonstra uma semente de 



48 

 

 

 

aprendizagem e anuncia que ainda há muito o que aprender e trans-formar. E a inserção da 

Literatura no texto acadêmico confirma essa atualização de si.  

 

O mais importante não é o que eu fiz com a literatura, mas o que a literatura fez 

comigo, o que me passou, qual foi minha experiência em minha maneira de pensar, 

de ler e de escrever no campo pedagógico. Direi, para começar, que a literatura tem 

sido para mim uma experiência de linguagem e uma experiência de pensamento. 

Ao mesmo tempo. E é aí, nessa experiência de duas caras, nessa experiência na 

qual ler e escrever de outro modo é indissoluvelmente pensar de outro modo, e 

ao inverso, é aí, nessa experiência dupla, onde Literatura e Filosofia não são outra 

coisa que os pólos que tensionam tanto o espaço do que nos é possível pensar como 

o âmbito do que nos é possível dizer, também, naturalmente, o que nos é possível 

pensar e o que nos é possível dizer em relação a isso que a todos nos ocupa e nos 

preocupa e que chamamos educação (LARROSA, 2004, p. 345) [grifo meu]. 

 

 A esse depoimento de Larrosa, em entrevista, quando perguntado sobre a relação entre 

Literatura e Pedagogia, está ligado um outro, o da professora Fabislane, quando aborda a pluri-

formação provocada pelas atividades do Sarau Literário. 

 

Algo também, que não poderia deixar de mencionar é minha experiência no 

Sarau. Desde meu primeiro contato com ele, fiquei encantada. Mas não me via ali, 

na frente de todos, interpretando os textos, afinal, eu ainda não estou 

completamente curada da timidez. A desculpa que arranjei, foi a de que devido a 

estar fazendo parte da primeira turma do Rascunho Digital12, não teria como 

ensaiar com Pinduca13. 

 Assisti aos primeiros Saraus das minhas colegas, e fui me empolgando 

tanto, tanto, a ponto de solicitar um texto para o próximo, independente de estar 

no Rascunho. 

 Ensaiava praticamente todas as noites, usando minha mãe e irmãs como 

platéia, e no ensaio com Pinduca, fiquei bastante entusiasmada com seus elogios. 

 Nunca esquecerei o dia de minha primeira apresentação. O texto era uma 

fábula interessantíssima do Millôr Fernandes; “O problema educacional ou 

sacrifícios de mãe”. Apesar do nervosismo, achei que tive êxito, sobretudo, 

devido aos cumprimentos das colegas e do professor. 

 Realmente, como Pinduca adverte, o Sarau deixa a pessoa dependente, 

com vontade de experimentar sempre mais. Sinto-me, assim, motivada a 

participar freqüentemente nessa oficina fascinante, notando meu progresso 

(BARBOSA, 2009, p. 22). 

 

                                                           
12 “Rascunho Digital” é uma página hospedada no site da Faculdade de Educação da UFBA que consiste em, como o 

próprio nome sugere, escrever textos que são rascunhos de pensamentos. Para integrar o espaço virtual, a pessoa deve se 

cadastrar com o professor Menandro Ramos para acessar os textos dos outros e escrever seus próprios. No enunciado 

trazido por Fabislane, “estar no Rascunho Digital” significa estar em atividade voltada para tecnologia e, portanto, em 

contato com o site Rascunho Digital. 
13 Professor José Carlos Rego, carinhosamente conhecido como Pinduca. 
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 No depoimento, percebe-se que a cursista traz o processo de “manifestação” de outras 

possibilidades de subjetividade com atividades que se centrem na leitura de textos. A pluri-

formação mais imediata é sentida a partir das ressonâncias provocadas pelas atividades de Sarau 

Literário, porém ela não deixa de lado a importância de outras que a fizeram romper as barreiras da 

timidez. O texto de autoria própria que ela insere tem algumas palavras e expressões que valem uma 

leitura mais cuidadosa: “professor-letrador”, “criar” e “saída”. Palavras que podem auxiliar no “dar 

a ler” acompanhando um outro fio dialógico, o segundo olhar, que se refere à vivência no curso 

de formação (no sentido cronológico do termo). O que seria um professor-letrador, segundo 

Fabislane? Como criar a partir do vivido? Quais seriam as saídas para as demandas 

contemporâneas? 

 Para abordar sobre as experiências no curso, a cursista cria um capítulo intitulado “Um 

sonho, uma meta”, visando passar aos leitores toda a expectativa que envolveu o ingresso na 

Universidade. Textualiza: “Mesmo com toda frustração e desespero, enfrentei vestibulares, desde 

então, porém sem lograr aprovação” (BARBOSA, 2009, p. 20). Mas, então, a dúvida surge com 

alguma força: 

 

Reconheço que, de início, questionei-me quanto ao valor do curso; se seria 

equivalente ao curso de Pedagogia normal, se não ficaríamos carecendo de algo, 

se o reconhecimento seria o mesmo... Fiquei algum tempo sem respostas para 

todos os meus questionamentos, mas admito que, desde o princípio, foi 

enriquecedor para minha prática (BARBOSA, 2009, p. 21).  

 

 Depois, apesar do receio, no decorrer da escrita, somos tentados a ler a palavra “formação” 

no texto de Fabislane de outros modos, a partir dos seus próprios dizeres acerca das experiências 

construídas com o tempo de funcionamento do Projeto Salvador: “Logo na primeira semana, alguns 

encontros calaram fundo, levando-me a refletir não só em meu fazer pedagógico, como também em 

minha atuação enquanto aluna” (BARBOSA, 2009, p. 21). E continua: “Em minha iniciante 

caminhada acadêmica, o que mais tem ficado patente, até então, é o importante papel 

desempenhado pelo professor na sala de aula” (BARBOSA, 2009, p. 22). 

 

[...] tenho buscado prestar bem mais atenção à minha postura, enquanto 

educadora, e à qualidade do ensino que ofereço, afinal, completando as palavras 

de Teresa Cristina Rego, “os bons professores ninguém esquece” (BARBOSA, 

2009, p. 22). 

 

Com é gostoso estudar, descobrir coisas novas, clarear entendimentos, chegar a 

conclusões. Por meio dos meus estudos sobre currículo, pude descobrir o quanto 
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ele tem poder, o quanto ele atende a uma classe privilegiada. Realmente pude 

retirar um véu de ingenuidade e, assim, passei a analisar o currículo de forma 

mais crítica. Por exemplo, os conhecimentos que compõem o currículo necessitam 

de avaliação e investigação, pois com certeza, há valores e interesses envolvidos 

no processo seletivo (BARBOSA, 2009, p. 26). 

 

 Tais passagens, que partem de uma seleção proposital, podem indicar caminhos para 

perceber como o curso e suas atividades foram ressoando na narrativa escrita da professora. A 

aproximação do gênero memorial de formação com a dinâmica do diário, uma vez que as escritas 

eram, senão semanais, semestrais; fez com que as cursistas percebessem a “multidão íntima” 

(ORNSTEIN, 1987 apud HOLLY)14 presente na constituição subjetiva. Isso provocou algumas 

mudanças de perspectiva relacionadas ao julgamento do curso, à escrita do memorial, à atuação dos 

professores do tempo da escola bem como das próprias professoras em sala de aula. A cursista 

reconhece essa mudança na lente com que elas passaram a perceber a experiência do curso: 

 

No início deste Memorial, expus meus sentimentos sobre o curso, minhas angústias 

a cerca da sua credibilidade, aceitação e, por que não dizer, valor. Ser ele 

chamado de ‘curso especial’ me deixava ainda mais ansiosa, receosa e com um pé 

atrás. Entretanto, ao longo do curso, fui percebendo o quanto o mesmo me 

proporcionava um novo olhar sobre minha prática. O curso ampliou meus 

horizontes de entendimentos, esclarecimentos e estratégias. Levou-me a leituras 

diversas que só serviram de pontapé iniciais na minha iniciante caminhada rumo 

as mudanças. Amadureci profissionalmente e pessoalmente, evidenciando esse 

avanço a cada dia (BARBOSA, 2009, p. 32) [sic] [grifo meu]. 

 

 Na linha narrativa que esboçou um estudo monográfico, a cursista preocupou-se em 

entender a dificuldade de escrita por parte dos alunos. Nas suas “Memórias de uma estudante”, a 

autora evocou práticas associadas à vivência no Projeto Salvador. Quando abordou o período de 

alfabetização e letramento, trouxe bons fios para dialogar com tais experiências do curso de 

formação: 

 

Estava na primeira série do ensino fundamental aos seis anos e já lia tudo. Mesmo 

com esse precedente, a professora marcava pedacinho por pedacinho das 

histórias, o que me deixava bastante chateada, afinal, eu já tinha lido quase todos 

os textos. Hoje, penso que ela deveria aproveitar meu desempenho e me levar a 

novas descobertas, não tolher meu desenvolvimento (BARBOSA, 2009, p. 9) 

[grifo meu]. 
 

Refletindo sobre as aulas de Alfabetização em Contexto de Letramento e Língua 

Portuguesa em Verso e Prosa, onde nesta última, pude analisar o livro de Magda 

                                                           
14 NÓVOA, 2007, p. 108 
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Soares, Letramento: um tema em três gêneros, comecei a compreender a 

importância do alfabetizar letrando, de, desde bem cedo, inserir a criança no 

mundo da leitura. Como seria mais gostoso e prazeroso aprender a ler num 

ambiente assim! Entretanto, minha alfabetização se baseou única e exclusivamente 

em cartilhas que fornecem textos fragmentados, artificiais e totalmente 

desinteressantes. Se, ao contrário, tivesse sido imersa no mundo letrado desde 

cedo por meio de textos reais, tais como, jornais, revistas, livros, textos atuais, 

com certeza teria a função da escrita estimulada pela escola (idem) [grifo meu]. 
 

 A professora-cursista analisa a prática da professora na época de estudante. Destaca o não 

aproveitamento do conhecimento de mundo e classifica seu processo de alfabetização como algo 

tolhido, artificial. Manifesta uma das possibilidades do “ser professor”, o que busca o letramento, e 

não o que busca a alfabetização, apenas como sinônimo de aquisição do código. Mas, não para por 

aí. Segue argumentando: aciona a experiência de professora-estudante, referente à miniantologia, 

especificando que até quem não conhece o código pode aprender a ler, pelo letramento. Nesse ponto 

da escrita, valoriza o saber da experiência para convencer:  

 

A escolha, pelo professor, de textos atraentes, textos que ele mesmo considere 

“gostosos”, é mais um incentivo à leitura. Pude confirmar esse fato por pôr em 

prática a sugestão da professora Mary Arapiraca, de criar uma mini-antologia. A 

seleção de textos interessantes, e serem estes colocados à disposição das crianças, 

vêm despertando a sua curiosidade, e até aquelas que têm dificuldades em 

compreender o código escrito são motivadas a se desenvolverem. A caixa onde 

guardo a mini-antologia é acessível a todos, tornando o ato de ler algo rotineiro. 

Talvez minha entrada no mundo das leituras não tivesse caído nas memórias 

esquecidas, caso eu houvesse sido alfabetizada por um professor-letrador. 

Entretanto, tenho boas recordações dessa fase, lembrando-me sempre com carinho 

e respeito da minha primeira professora (BARBOSA, 2009, p. 9-10) [grifo meu]. 
 

 Ao mencionar a experiência com Matemática, ainda há um distanciamento em relação à 

reflexão mais concreta do que se pode experimentar na Academia e o que se pode buscar praticar 

em sala de aula. Tem relação, mas não corresponde literalmente, ao que nomeia Passeggi (citando 

Lesourd, 2005) sobre a “explicitação biográfica”, ou seja, a necessidade de “fazer um zoom” em 

uma experiência, de o sujeito “aguçar o olhar” para “o que foi ‘realmente’ trans-formador”, num 

momento de “tomada de consciência” (SOUZA e ABRAHÃO, 2006, p. 209). Ela focaliza o fato de 

a Matemática ter de ser ensinada de outro modo, mas não consegue resgatar experiências ou saberes 

acadêmicos que constituiriam o que Passeggi (citando Lesourd, 2005), denomina “micro-momentos 

significativos”.  

 

Minha outra alfabetização, a alfabetização matemática – que possui muitas 

similaridades com a alfabetização lingüística -, também não foi muito atraente. 
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Pude fazer um retrospecto dela nas aulas de Matemática Todo Risco [...] tenho a 

certeza de que a maneira como aprendi Matemática contribuiu para encará-la 

como um bicho-de-sete-cabeças.  

Pensando nesse fato, não pude deixar de refletir sobre minha maneira de ensinar 

a Matemática, e cheguei à triste conclusão de que acabei repetindo meus 

mestres, repetindo seus métodos que tanto repudiei. Como “memória não é sonho, 

é trabalho”, tenho buscado, desde então, fazer diferente, tirar a máscara de bicho 

da Matemática, para assim puder apresentá-la aos meus alunos, desmistificando-

a e fazendo diferente. Para tanto, tive também de aprender a não me culpar pelos 

“erros” que cometi, acreditando que a professora que sou hoje é melhor que a que 

fui ontem e que a de amanhã será bem melhor que a de hoje (BARBOSA, 2009, p. 

10) [grifo meu]. 

 

 Apesar de reconhecer a necessidade de transformação e de fazer diferente, ela ainda não 

textualiza isso no memorial de formação, talvez pela dificuldade de criar alternativas ou de 

compreender o que vivenciou no Projeto Salvador. Em relação à vivência da alfabetização e 

letramento, a cursista revela uma ressonância maior, pois consegue criar uma categoria, a de 

“professor-letrador”. Além disso, por ter familiaridade com o tema de estudo no Ensaio 

Monográfico, ela se sente mais à vontade para posicionar-se. 

 Há ainda que considerar que a autora do memorial relativiza as críticas e as classificações 

redutórias; sinaliza para a compreensão de uma identidade móvel. Começa a se desmistificar o 

discurso condenatório da ação do professor. O ato de narrar, por meio da escrita, revela a dimensão 

formativa, uma vez que o a professora começa a se perceber no lugar do outro. A questão do olhar, 

do “horizonte de visão” (BAKHTIN, 1997) é que relativiza o julgamento excessivo da atividade 

docente. A cursista começa a entender que sempre há tempo para mudança, que “com carinho, 

empenho e cuidado/ Encontramos sempre alguma saída” (BARBOSA, 2009, p. 23-24). 

 Outra passagem importante do texto da autora é quando ela insere experiências de cunho 

humanizadoras mediadas pela professora do tempo de estudante. A atualização em relação ao “ser 

professor”, nesse ponto de vista, é também construída por pequenos gestos que podem marcar toda 

uma vida de um estudante. A dimensão humana, como argumento, no conjunto da escrita do 

memorial, serve para relativizar o tom de crítica ao ideal de “professor”. Cada um que se coloque 

no lugar de fala do outro (o criticado) pode relativizar o julgamento. 

 

Contraí hepatite aos quatro anos e, devido a isso, não pude freqüentar as aulas, 

apesar de sentir muita falta da escola, dos meus colegas e da minha professora.  

A doença me deixava muito debilitada e sem alegria. Constantemente sentia enjôos 

e uma agonia que não sei descrever. Mas um dia, toda aquela sensação ruim deu 

lugar, pelo menos por algum tempo, a um contentamento, pois minha professora 

levou todos os meus colegas para me visitar. Lembro-me até da posição em que 
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todos se sentaram e como estavam posicionados os sofás. A professora não sabe o 

bem que ela me fez com aquela visita inesperada [grifo meu] (BARBOSA, 2009, 

p. 11). 

 

 Esse é mais um ingrediente para compor as atualizações que faz a cursista sobre o “ser 

professor” e as experiências acumuladas que compõem o ser-entender acerca da “formação”, ou da 

pluri-formação. 

 Tais fios que vão tecendo essa teia podem ser embaraçados com o terceiro olhar a ser 

considerado na composição dessa colcha-tese: o referente às práticas de sala de aula. 

 Nesse ponto, vale trazer para diálogo provocativo, três experiências que podem render 

“aconselhamentos”: a que faz menção à ressonância da atividade de contação de histórias; a que se 

refere ao caso de um aluno com deficiência e, por último, a que Fabislane reflete sobre sua condição 

de avaliadora do texto dos seus alunos – isso ao buscar dialogar acerca da escrita dos estudantes na 

escola. 

 Antes, porém, cabem alguns trechos acerca da relação da cursista com sua condição de “ser 

professora”: 

 

Optar pelo curso de Magistério não foi escolha minha. Tinha, na ocasião, 

catorze anos e muitos sonhos, entre eles cursar Patologia, que naquela época 

achava ser minha vocação. Como minha mãe não gostava da idéia, e a escola que 

eu teria de cursar ficava longe de minha residência, fui matriculada no curso de 

Magistério. 

 De início fiquei chateada, não me agradava à hipótese de ser professora, 

mesmo com as boas experiências e relatos de minha irmã, que já estava iniciando 

a carreira. Com o passar do tempo, porém, fui atraída e acabei gostando e me 

beneficiando do curso. Um dos benefícios mais relevantes foi a minha melhora no 

relacionamento com outros, pois era muito tímida, retraída, conversava pouco e 

temia falar em público. Com o curso de Magistério fui obrigada a me soltar mais, 

afinal tínhamos trabalhos e mais trabalhos para apresentar, aulas e mais aulas 

para dar, sem falar nos estágios [grifo meu] (BARBOSA, 2009, p. 12). 

 

 Apesar das boas experiências da irmã e do gosto da mãe pela profissão, a cursista confessa 

que não tinha desejo por se tornar professora. Com a interferência direta em uma das características 

de sua personalidade, ela foi aprendendo a gostar. Também as referências importantes no decorrer 

do seu processo de formação influenciaram na convicção de ser professora, conforme sugerem dois 

fragmentos trazidos para o ato de leitura: 

 

A turma que escolhi foi uma segunda série do ensino fundamental, que tinha 

uma professora muito criativa e atenciosa. Passei a admirá-la muito pelo trabalho 
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desenvolvido, embora não tivesse tantos recursos disponíveis. A professora, 

mesmo sendo uma senhora, era muito ativa, e também muito querida pelos 

alunos. Ela conseguia transformar coisas simples, em coisas inesquecíveis. 

 Todo o trabalho da professora Jandira, sua imensa criatividade e 

inventividade, me impulsionaram a desenvolver um trabalho similar. Aprendi 

muito com ela, sobretudo, que nossa motivação para consolidar um bom trabalho 

deve sobrepujar as dificuldades. Embora nem tudo fosse favorável na execução da 

sua função, a professora Jandira conseguia criar um ambiente satisfatório 

(BARBOSA, 2009, p. 14) [grifo meu]. 

 

 Nessa minha ainda curta trajetória como professora de escola municipal, 

meus êxitos devem-se também ao apoio, incentivo e colaboração de colegas que se 

tornaram para mim inestimáveis. Dentre elas, não poderia deixar de mencionar a 

professora Georgina Camila, que me acolheu como filha, me orientando, me 

incentivando e me corrigindo quando algo não estava caminhando tão bem como 

deveria. Sua prontidão para receber e acatar sugestões, embora tenha tantos 

anos de experiência, também faz dela uma pessoa admirável. Outra colega é a 

coordenadora já mencionada, Isabela Albuquerque. Embora não esteja mais 

conosco, pois fora convidada para trabalhar na Coordenadoria Regional de 

Ensino (CRE), da Cidade Baixa, nossos laços permanecem inalterados 

(BARBOSA, 2009, p. 19) [grifo meu]. 

 

 Há, mais uma vez, o destaque das características que a fazem atualizar uma proposta do que 

seja professor, a partir do seu relato. Tornar inesquecíveis coisas simples bem como buscar a 

criatividade e inventividade, apesar das dificuldades, parecem ser os fios necessários para compor 

uma atualização dos gestos do “ser professor”. Tais gestos flagrados durante a formação 

cronológica foram fundamentais para que ela criasse as referências necessárias que a decidisse se 

tornar uma professora da rede municipal. Interessante é perceber a associação da idade das 

professoras-referências às características do ser “muita ativa” e “muito querida” além do fato de ter 

“prontidão para receber e acatar sugestões”. Por que não podem ser professoras idosas e ter esse 

perfil? Isso integra a construção discursiva em torno do estereótipo que dificulta entender as mestras 

como elas são. Integra o conjunto de “fabulações” (SANTOS, 2000) produzidas pelo contexto 

globalizado. 

 Em tom de quem “aconselha”, ela, a partir de uma experiência no Projeto Salvador, com a 

atividade da professora Jacy Soares, traz outra reflexão:  

 

[...] pude avaliar o quão imprescindível é a escuta pedagógica. Ela se torna o 

meio, pelo qual, o professor pode se tornar conhecedor dos anseios e problemas 

que porventura seus estudantes tenham anseios esses que dificultam à 

aprendizagem. Dessa forma, o professor terá um novo olhar para sua turma, um 

olhar direcionado, não um olhar plural, mas singular, visto que cada estudante é 

um ser com suas próprias especificidades (BARBOSA, 2009, p. 25) [grifo meu]. 
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 Esse pressuposto está contido na realização teórica de Joan-Carles Mèlich, quando ele 

aborda a educação (po)ética e a relaciona com o uso que se faz da palavra. Fabislane dialoga com o 

autor numa espécie de ressonância que favorece o gesto de leitura do memorial de formação em 

questão. Assim, afirma Mèlich: “A palavra humana é plural. Nunca há uma só palavra humana, mas 

palavras, todo um conjunto de formas expressivas, distintas, diversas. O ser humano é o ser que 

fala, porém que fala de diferentes maneiras” (LARROSA e SKLIAR, 2001, p. 269). O falar de 

diferentes formas requer que se tenha atenção, na forma de escuta. Mary Arapiraca amplia a grande 

tessitura trazendo ainda a afirmação fundante dessa tese: 

 

Nada mais apropriado para efetivar a arte de narrar do que torná-la um ofício 

artesanal, prolongado, colocando tempo no tempo que não se tem na atualidade, em 

face das muitas tarefas da vida. Faz sentido, então, considerar que uma das 

fundamentais tarefas de quem se dedica à educação (pais, professores, 

sacerdotes...) é a de estimular e acolher narrativas que, apesar de não serem 

explicativas, explicam o modo de ser de cada qual e de seu entorno (ARAPIRACA, 

2007, p. 20). 

 

 Acolhendo, pois, narrativas de Fabislane que envolvem a experiência em sala de aula, 

destaco dois trechos que “traduzem” um pouco das condições necessárias para apoiar os gestos de 

formação, as tentativas de ressignificação de si: a que envolve a prática pedagógica relacionada ao 

estudante com deficiência bem como a que se relaciona à aplicação de um projeto de leitura na 

escola. Esse fio está sendo puxado mais uma vez, para não perdermos o percurso investigativo. 

 
O ano posterior foi realmente desafiador, pois entre meus alunos havia um com 

sérios problemas psicológicos, o C. A15. Seu humor variava rapidamente, 

chegando a se tornar bastante violento. Existiam ocasiões em que as aulas tinham 

de ser interrompidas devido às suas crises. De início, sinceramente, imaginava ir à 

escola. 

Quando penso nas minhas primeiras experiências com crianças especiais, 

recordo das disciplinas “Polêmicas Contemporâneas I” e “Educação Especial”, 

que me levaram a pesquisas referentes ao polêmico tema: inclusão de crianças 

especiais na escola regular. Mesmo cheio de boa vontade e desprovido de todo e 

qualquer preconceito, o professor sozinho e sem nenhum aperfeiçoamento e 

conhecimento dos problemas das crianças, não tem condições de realizar um 

trabalho satisfatório. Sei, por experiência própria, da angústia que surge por 

andar em um terreno totalmente desconhecido. Realmente, pensar na inclusão de 

crianças especiais na escola regular sem possibilitar aos educadores e toda 

comunidade escolar suportes necessários ao trabalho, seria apenas incluir mais 

carteiras nas salas de aula, contudo, sem integrar seus ocupantes.  

                                                           
15 Nesse caso, optei por resguardar o nome do aluno, uma vez que a sua menção envolve autorização de outros sujeitos. 

Na primeira menção ele está textualizado como C.A., já na segunda, apenas A., pois a professora faz referência ao 

segundo nome, apenas. 
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 Entretanto, por incrível que pareça, devido a esse problema, a turma e eu 

consolidamos nossas relações de afeto. Em geral, as crianças eram compreensivas 

e pacientes, em especial nos momentos de crise do colega. 

 Apesar dos problemas, A. não tinha grandes dificuldades de aprendizagem, 

o que contribuiu muito no processo. 

 Reconheço o quanto aquele ano foi difícil, entretanto, as chaves para 

conseguirmos êxito foram o amor e o respeito. Embora com todos os desafios 

existentes, a atmosfera da sala de aula era pacífica, proporcionando-nos 

driblarmos nossos anseios, receios e temores (BARBOSA, 2009, p. 17-18) [grifo 

meu]. 

  

 Essa primeira experiência traz algumas palavras fundamentais que traduzem sentimentos e 

necessidades e que ressoam em qualquer pessoa que exerce a função de professor. Ao ler esse 

fragmento, lembrei-me da condição de professor no ensino superior com uma estudante cega em 

sala. Tive que rever as certezas, repensar o planejamento, explorar os potenciais da oralidade, 

visando conseguir os “suportes necessários ao trabalho”. Foi desafiador. Embrenhei-me num 

terreno completamente desconhecido, apesar de toda a leitura envolvendo essa área. Busquei o 

apoio de colegas e do Núcleo de Educação Especial da UNEB (NEDE) para não ficar sozinho nessa 

tarefa. E, sobretudo, tive uma relação de afeto, respeito e amor com a estudante, visando escutá-la e 

compreendê-la.  

 A segunda experiência se refere ao projeto elaborado com a ajuda de uma coordenadora da 

escola que Fabislane lecionava na época: 

 

 Com a ajuda da coordenadora da escola, a professora Isabela 

Albuquerque, que aprendi a respeitar e admirar profundamente desenvolvi um 

projeto de leitura. 

 Trabalhamos com diversos tipos de textos (contos, poemas, fábulas, 

receitas, parlendas, e outros), e regularmente produzíamos também tais textos. A 

culminância do projeto seria um concurso de leituras, e o lançamento de um livro 

produzido pela turma.  

 Como as crianças não foram obrigadas a participar do concurso, temia que 

poucos tomassem a iniciativa. Fiquei realmente surpresa, e feliz com a quantidade 

dos inscritos e a qualidade das leituras apresentadas. Deu trabalho para minhas 

colegas julgarem o produto final. 

 A produção do livro deixou-os também animados. Recordo que, quando 

finalmente chegou o dia para todos assinarem como autores das histórias, eles não 

conseguiam esconder a euforia, o contentamento e o orgulho. E eu, claro, também 

não (BARBOSA, 2009, p. 18-19). 

 

 Aqui chama atenção a busca pela escrita funcional desde a época das primeiras caminhadas 

na trajetória de ser professora. Algo reforçado pela experiência no Projeto Salvador, com a 
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atividade de Contação de Histórias, ministrada pela professora Regina Campana, em que ela 

confessa “Voltei a ser criança!”. Escreve, ainda: 

 

[...] Regina reforçou meu desejo de ler e contar histórias para meus alunos, pois 

devido ao dia-a-dia tão corrido, freqüente indisciplina e defasagem idade-série, 

esse desejo havia sido suprimido. Regina deu-me uma anestesia de ânimo, e recebi 

o incentivo de pôr suas sugestões em prática. Comprar e usar o livro Contos 

Desenhados de Per Gustavson foi uma dessas sugestões. De início fiquei receosa, 

não acreditando que meus alunos do quinto ano se interessariam pelos contos. 

Assim relutei em usá-los, e qual foi minha surpresa quando finalmente contei e eles 

reagiram favoravelmente; ficaram simplesmente fascinados.  

 Regina ainda deu o pontapé inicial em meus estudos sobre a fundamentação 

teórica da prática de contar histórias, estudo este que tem grande relevância nessa 

atividade (BARBOSA, 2009, p. 11-12). 

 

Esse estímulo provocado por uma atividade pontual reforça o argumento do texto escrito no 

Ensaio Monográfico, que, não por acaso, explorou a escrita dos estudantes. A linha narrativa da 

cursista girou em torno da leitura e da escrita, compondo um eixo de onde partiram outros fios, 

necessários para a confecção da tessitura da história de formação. Trago, pois, o primeiro fragmento 

em que a cursista avalia o resultado das visitas às escolas da Rede Municipal, que geraram o tema 

do ensaio: 

 

[...] analisando não só as escolas em que lecionei como também outras que visitei 

devido às aulas de Projeto de Ensino e Práticas Formativas, observo quanto 

caminho ainda temos pela frente. Partindo do princípio de que muitas vezes o 

problema está em nós professores, pois enquanto estudantes não fomos educados 

para gostar de ler, afinal muitas experiências são de leituras e escritas forçadas e 

impostas, fica evidente a premência de avanços significativos, avanços no que diz 

respeito ao por que fazer nossos alunos lerem e escreverem e, os mecanismos 

usados para isso (BARBOSA, 2009, p. 27). 

 

 Aí, tal como antes, ela reconhece que os processos de formação que temos no tempo de 

estudante interferem em nossas concepções e práticas. Porém, ainda assim, é possível, pela 

atividade de escrita de si, acionando o que se viveu e buscando um outro olhar, ressignificar o que 

se fez e buscar trans-formar. Mèlich considera que “o sujeito necessita da palavra para se constituir, 

para se formar, e necessita da palavra para se orientar no mundo, para se situar na vida” 

(LARROSA e SKLIAR, 2001, p. 274). E continua: 

 

A educação poética se situa em uma tradição, em um texto, em um dito. Porém não 

está fixada nesta tradição, neste texto. Seu modo de existir é interpretando e 

traduzindo. Portanto, educador e educando tomam o dito, o texto, e o voltam a 
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dizer, o leem, o interpretam, o traduzem, se desdizem dele, o redizem de outro 

modo... e assim até o final, até a morte (LARROSA e SKLIAR, 2001, p. 280). 

 

 Então, o indivíduo segue trans-formando o seu dizer o tempo todo. E é com essa convicção 

de incompletude, de fluxo formativo que a professora dialoga com o autor citado. Ela aborda o texto 

como “bem cultural”, como aquilo que guarda “as marcas” do escrevente, do sujeito. Considera que 

é preciso entender a discursividade que envolve o texto. 

 

Fazendo um cotejo da professora que fui e da que sou, analiso o quanto minha 

prática estava maculada com as práticas dos meus professores. A redação escolar 

com temas nada atraentes e que não garante o conhecimento necessário para a 

produção de textos ao longo da vida do estudante prevalecia, tornando o ato de 

escrever mecânico e repetitivo. Acredito que os estudantes devem ser levados a 

participar de forma eficiente em atividades da vida social que envolva ler e 

escrever, afinal, tais escritos terão destinatários. Assim, venho buscando 

trabalhar a produção textual com este enfoque, proporcionando também um 

repertório de leituras para os aprendizes, pois leitura e escrita caminham lado a 

lado. Um desafio? Sim, com certeza! Entretanto, cabe a escola a tarefa de tornar a 

produção textual agradável e prazerosa. Cabe a escola ajudar o estudante a 

planejar, escrever, revisar e re-escrever seu texto. Acredito que este também seja 

o desejo de todo professor (BARBOSA, 2009, p. 30-31) [grifo meu]. 

 

Aprofundando, acrescento que, para o professor compreender um texto se faz 

necessário entender como se realiza a discursividade que o forma, compreender 

que um texto é um conjunto de relações significativas de um sujeito, cheio de suas 

marcas. Requer que o professor compreenda as marcas que se fazem presentes 

no texto dos aprendizes para, dessa maneira, começar a receber a palavra do 

outro e, também, a partir daí, usar o texto do estudante como ferramenta para o 

seu planejamento, observando o que precisa ensinar. 

Uma atitude de interação e cumplicidade deve ser iniciada nos primeiros anos 

escolares. O aprendiz deve ser imerso na produção de textos significativos desde 

cedo. Deve ser assegurado ao pequeno estudante que a escrita é um bem cultural 

(BARBOSA, 2009, p. 31) [grifo meu]. 

 

 A reflexão provocada pelo ensaio monográfico estimula a rememoração das atividades que 

se faziam, no caso da cursista, em relação à escrita dos alunos. Ela resgata as lembranças de quando 

era estudante e associa as suas práticas em sala. O uso do verbo no tempo passado e, depois, no 

tempo presente contínuo faz com que percebamos que a professora está tentando se trans-formar. 

Ela teoriza sobre as formas de interagir com o texto do estudante e escolhe a “cumplicidade”, a 

“interação” como prática de momento. Aconselha aos professores que localizem no texto as marcas 

do sujeito presentes e tente dialogar com estas. E, no fundo, é o que ela espera também que se faça 

na atividade de orientação do seu memorial. Somente assim, a escrita deste será tida como “algo 

prazeroso e enriquecedor” (BARBOSA, 2009, p. 33). 
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 Do que ficou lido, sublinhado, dialogado, há uma proximidade das palavras “formação” e 

“professor” com a palavra “acontecimento”. Dos destaques do memorial de formação da cursista 

Fabislane, há que realçar os fluxos formativos que orquestram fatos pessoais, profissionais e sociais, 

que culminam com aquilo que Maffesoli propõe: “uma consideração das situações (ta deonta) 

naquilo que elas têm de efêmero, de sombrio, de equívoco, mas também de grandioso” (1998, p. 

10); ou dito de outro modo, “As coisas e as pessoas são o que são; procedem e organizam-se de 

acordo com uma disposição que lhes é própria. Assim em vez de desejar pegá-las no conceito, 

talvez valha mais a pena acompanhar a energia interna que está em ação em tal propensão” 

(MAFFESOLI, 1998, p. 21-22). Acompanhei, pois, a energia interna da escrita de Fabislane 

Barbosa para ouvir a sua voz autêntica e fazer ressoar nos/nas leitores/as a formação para além de 

um tempo/espaço marcados e restritos a um acontecimento determinado: O Projeto Salvador. Há 

que considerar que ela nos sugere uma pluriformação ou uma outra nomeação que passa pela ideia 

de fluxos formativos, construídos pelas experiências com a linguagem (escrita e oral) e com as 

pessoas (no trabalho, na vida pessoal, no seio familiar etc.). Daí decorre uma outra sugestão: a de 

que se segue constituindo professor no decorrer da própria experiência de ser professor, de modo 

que há que saber lidar com a experiência enquanto acontecimento único, singular. O que nos passa, 

o que nos afeta é exatamente as experiências que são vividas intensamente, com uma troca que gera 

ressonância. Viver intensamente significa envolver-se emocionalmente e racionalmente, produzindo 

um sentido pela linguagem. Por isso, procurei tal como sugere Maffesoli, “pôr em ação um 

pensamento de acompanhamento, uma ‘metanóia’ (que pensa ao lado), por oposição à 

‘paranóia’(que pensa de um modo impositivo)” (1998, p. 22).  

 Continuarei, pois, com uma metanoia guiando a leitura que farei dos demais memoriais de 

formação.  

 

 

2.2.2 COMO TÂNIA TECEU SUAS EXPERIÊNCIAS NA ESCRITA? 

 

Retomando a proposta inicial, procurei lançar o olhar, nos escritos de Tânia, nas três 

direções já mencionadas: as experiências que envolvem a escrita do texto; as relativas ao curso de 

formação do Projeto Salvador; as que se referem às práticas em sala de aula. 

O primeiro olhar, acerca da escrita do texto, traz alguns elementos para perceber a 

ressonância do que seja “formação” e “professor” na visão da cursista em questão. 
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Acredito que meu encontro com as letras, teve início mais ou menos aos três 

anos de idade, antes mesmo de ir á escola, pois era curiosa e bisbilhotava as 

coisas de minha irmã, seis anos mais velha, que generosamente compartilhava 

comigo seus tesouros, os livros de histórias ou revistinhas. Às vezes lia para mim, 

outras vezes permitia que eu pegasse, porém me fazia muitas recomendações. 

Ela lia para mim toda tarde. Era quase um ritual, depois do almoço, 

deitadas, eu ouvia atentamente as histórias, até mesmo os textos do seu livro 

didático. De vez em quando ela arrancava folhas de seu caderno para que eu 

pudesse escrever e desenhar. Tenho certeza que neste momento comecei a 

desenvolver o interesse pela escrita. Eveline Charmeux (1997, p.118) chama a 

atenção para a necessidade de fazer leituras para as crianças desde cedo, como 

uma maneira singular de troca de afeto, e enriquecimento do vocabulário: “a 

criança vai poder construir, através do prazer que lhe dão as histórias ouvidas, o 

desejo de tornar-se capaz de se dar ela mesma esse prazer aprendendo a ler”. 

Ficava encantada como ela podia entender todos aqueles rabiscos, achava 

mágico e comecei a pedir a minha mãe para ir para a escola também (SANTOS, 

2009, p. 8) [grifo meu]. 
 

Ao lermos esse trecho, fica evidente a influência exercida pela irmã no interesse pela leitura, 

escrita e pela escola. Havia um estímulo à curiosidade da criança Tânia bem como à vontade de 

escrever os “rabiscos”. Desenvolvia-se um ritual de leitura para que a ação de ouvir as histórias 

provocasse um “enriquecimento de vocabulário” e reforçasse a curiosidade para “entender todos 

aqueles rabiscos”. Tais pistas podem contribuir para traçar os sentidos das palavras “formação” e 

“professor” costurados pela cursista. 

O desejo por estar na escola aumentou com o tempo, comprovando que as primeiras 

experiências influenciam a sua constituição identitária. O que ocorre é uma aparente 

“harmonização” (MOITA in: NÓVOA, 2007, p. 131) entre a vida familiar e o que ela-criança 

imagina que seja a escola. Logo, as experiências vividas no espaço escolar vão revelar alguns 

conflitos. Já nos trechos abaixo, é possível notar uma descrição detalhada do espaço da escola e da 

professora que caracterizam o quanto foi marcante a primeira entrada no universo formal de 

aprendizagem. A linguagem utilizada pela cursista denota um desejo de cultivar a tal “voz 

autêntica” (PINAR, 1988 apud NÓVOA, 2007, p. 108)16, definida como uma estratégia contrária a 

das escolas que “criam desvios constantes em relação a este destino do eu autêntico. Para maior 

parte das crianças que frequentam as escolas públicas e privadas, os modelos de ‘aluno’ 

apresentados colidem com quem eles são e com as identidades encorajadas pela família”. 

 

                                                           
16 Artigo escrito por Mary Louise Holly, intitulado “Investigando a vida profissional dos professores: diários 

biográficos”, que está no livro de Nóvoa citado. 
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A escolinha era composta de uma única sala de aula que acolhia crianças 

do pré-escolar até a 4ª série do ensino fundamental, a professora e uma ajudante 

que era sua filha adolescente. O mobiliário consistia em dois quadros, um grande 

e outro pequeno; a mesa da professora, a da ajudante, e longos bancos com a 

mesa encaixada na frente. Assim as séries eram divididas. 

Eu estava ansiosa para estudar, na minha cabeça, assim que eu começasse 

a freqüentar a escola já iria aprender a ler e escrever. A professora era uma 

senhora forte, usava óculos tinha uma voz firme e era de poucos sorrisos. Em 

cima de sua mesa uma enorme régua de madeira acompanhada de uma grossa 

palmatória (SANTOS, 2009, p. 9) [grifo meu]. 

 
Ah! Não posso esquecer minha espetacular lancheira, uma casinha rosa de telhado 

azul. 

Todo o meu material escolar era composto de dois cadernos, um lápis com 

borracha, uma caixa de lápis de cor, um caderno de desenho pequeno, uma 

cartilha do ABC, e uma linda cartilha de Alice; primeiro eu usaria o ABC e depois 

passaria para a cartilha (SANTOS, 2009, p. 9). 

 

Ao lermos esses trechos, há uma sugestão de que a descrição do espaço, dos materiais, da 

professora e seu método se configura na única maneira da cursista de dar sentido ao que lhe foi 

marcante. Há que ressaltar ainda que o universo das leituras empreendidas pela irmã, quando 

criança, passam para sua relação com o ato de escrever de modo que ela busca imprimir as 

sensações de momento, encarando a escrita das memórias como uma oportunidade de reviver as 

experiências. A cursista deseja que o leitor sinta o mesmo que ela, quando estudante, pôde sentir.  

 

O que me marcou nesta primeira fase de minha aprendizagem realmente foi a 

leitura, pois pude perceber o quanto é bom poder desvendar os mistérios das 

palavras. Eu lia tudo o que encontrava pela frente, placas e letreiros na rua, 

nomes nos ônibus, rótulos de qualquer produto, eu era mesmo uma exibida, pois 

até mesmo as correspondências da casa eu queria abrir e ler. E assim, fazendo uso 

da escrita, mandava cartinhas e bilhetinhos para todos, como demonstração de 

carinho e também como demonstração das capacidades adquiridas! (SANTOS, 

2009, p. 11). 

 

A relação com a leitura e escrita era de “exibição”, ou dito de outro modo, para mostrar que 

podia se comunicar com o mundo das palavras. A autora imprime a sensação da criança na sua 

narrativa de modo que as exclamações e as descrições detalhadas fazem o leitor reviver o momento 

importante. Tais experiências irão interferir no modo como ela se relacionou, depois, com a escrita 

e leitura. As palavras, até então desconhecidas, passaram a integrar o universo da professora.  

Inclusive na sequência das passagens em destaque para serem lidas, é perceptível a 

aproximação que a autora vai desenvolvendo, a partir do curso do Projeto Salvador, com o ato de 

escrever, a ponto de revelar alguns dos seus textos no próprio memorial de formação, documento 
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acadêmico e sujeito a avaliação. A possibilidade de flagrar esse fluxo formativo é real e resultado 

da ação de escrever enquanto se vivencia, singularidade presente na proposta de memorial de 

formação desenvolvida pelo Projeto Salvador. A mediação da escrita desse gênero textual confere à 

tarefa um ar de “subordinação negociada”, tal como destaca Josso (apud Passeggi in: SOUZA e 

ABRAHÃO, 2006, p. 2004): o formador bem como o formando ficam entre a cultura acadêmica 

que implica determinadas práticas para se manter e a liberdade do cursista diante desse instituído 

(instigado pela figura do orientador). Isso transparece na escrita do texto de Tânia, de modo que a 

concepção de escrita como interação vai se desenhando de modo mais claro.  

A seguir, a autora do memorial se posiciona em relação ao ato de escrever: 

 

Sempre gostei de ler, porém não apreciava muito minha escrita. Na 

grande maioria das vezes tinha vergonha de compartilhar meus escritos. 

Enquanto criança e jovem estudante, só permitia que o professor fizesse a leitura 

para depois jogar fora, com medo que outros pudessem ver e criticar, debochar, 

rir. Agora na minha nova fase de estudante universitária estou tentando mudar 

(SANTOS, 2009, p. 30) [grifo meu]. 

 

Como estou tentando mudar, aqui na UFBA, qualquer oportunidade que 

tenho respiro fundo, busco coragem e vou arriscando. Em Práticas Formativas, 

por exemplo, no momento oportuno, onde apresentava um trabalho em grupo, a tal 

inspiração chegou; escrevi, fiz a transparência e depois é que comuniquei ao 

grupo, explicitando o desejo de compartilhar com todos no final da apresentação. 

Como nada é perfeito fiz a leitura, mas omiti a autora, o que foi imediatamente 

corrigido pelas colegas, e realmente me constrangeu.  O escrito fala da relação 

professor/aluno (SANTOS, 2009, p. 31) [grifo meu]. 

 

Os verbos no passado marcam uma sensação do passado que vai “tentando mudar” com a 

experiência do curso da UFBA. Ainda assim, as sensações são graduais, pois ela confessa que para 

arriscar, respira fundo e busca coragem. Relata acerca da prática de apresentação numa atividade 

em que fez a leitura, mas não revelou a autoria e foi capaz de se constranger quando as colegas 

corrigiram-na. Vale ressaltar que por ocasião das vivências no tempo de estudante, quando seus 

escritos não eram reconhecidos na sua singularidade, ela trouxe isso para o momento em que cursou 

o Projeto Salvador. Depois, no decorrer da produção do memorial de formação, Tânia apresenta 

seus escritos para os/as leitores/as, um gesto que caracteriza a trans-formação que se vai ocorrendo 

ao registrar suas experiências. 

 

Aluno... o que recebe instrução. 

Professor... o que ensina. 

Diálogo... conversação. 
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Para haver educação, 

tem que ter disposição, 

persistência, 

fantasia, 

determinação.  

 

Para haver educação, 

tem que ter conhecimento,  

competência, 

consciência, 

emoção. 

 

Para haver educação  

tem que ter persuasão, 

entendimento, 

informação, 

alegria, 

imaginação. 

 

Só então, 

 com a mistura de aluno, conversa e professor  

onde todos  recebem e todos dão, 

 ficará bem mais fácil, garantir ao educando um futuro promissor (SANTOS, 

2009, p. 31). [grifo meu]. 

 

Como Holly (NÓVOA, 2007, p. 83) salienta, “Parece que muitos professores [...] se 

debatem entre o sentimento e a razão, entre o equilíbrio pessoal e a auto-estima”, numa composição 

textual que envereda pelo aconselhamento de Maffesoli, segundo o qual, “talvez seja melhor pôr em 

prática uma ‘deontologia’ que saiba reconhecer em cada situação a ambivalência que a compõe: a 

sombra e a luz entremeadas assim como o corpo e o espírito, interpenetram-se numa organicidade 

fecunda” (MAFFESOLI, 1998, p. 23). 

Ainda na produção compartilhada, a cursista enumera uma sequência de palavras que 

entende serem essenciais para o processo educativo. Palavras que certamente integraram sua 

experiência de modo radical, a ponto de fazê-las circular para a noção de fluxos formativos que 

dialogam com a palavra “professor”. Destaque para a relação professor-conversa-aluno que, na 

percepção da cursista embasa os processos que envolvem a educação. 

Mais adiante, Tânia continuou ofertando um pouco de sua escrita e/ou um pouco de si. De 

que forma ressoam as palavras “escrever” e “ler” em seu ser. Como os/as leitores/as podem sentir 

essas práticas, do ponto de vista da narrativa da professora: 

 

Escrever é prazer, é querer, é poder. 
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É marcar, é guardar, é mostrar, compartilhar. 

Prazer de ler o que já foi escrito; querer fixar o pensamento, 

o conhecimento, as idéias, a alegria, a poesia. 

Escrever para que possam ler, e assim continuar a magia. 

Ler para refletir, crescer, mudar, influenciar. 

E assim, vai a ciranda da escrita e da leitura: 

juntas rodando, falando, encantando, mudando... 

Escrever é querer, querer é poder, poder é prazer. 

O que cada dia se torna mais raro é o querer (SANTOS, 2009, p. 34) [grifo meu]. 

 

Escrever, para Tânia, assim como o ler, tem aproximação com o que nos traz Larrosa, ao 

citar María Zambrano: “pensar é antes de tudo – como raiz, como ato – decifrar o que se sente” 

(LARROSA, 2004, p. 39). Há uma ressonância com a passagem dessa mesma obra que enuncia: 

 

A partir dessa relação, uma palavra pensante que contenha só o articulado 

da palavra, só o meramente inteligível, seria uma palavra sem voz, uma palavra 

afônica, e sua afonia estaria produzida pelo silenciamento do que na voz é símbolo 

dos padecimentos da alma, quer dizer, o tom. Por conseguinte uma palavra apática, 

ou antipática, uma palavra não-passional, em suma seria o sintoma de um pensar 

também apático, cuja apatia só se poderia expressar em um tom sem tom, em um 

tom atonal ou monótono, no tom dogmático desse pensamento que recusa o 

padecer para limitar-se a compreender. María Zambrano estaria recordando, então, 

que um pensar passional, um pensar que seja ‘decifrar o que se sente’, pôr em letra 

e em cifra os padecimentos da alma, exige uma palavra tonal, ou melhor, politonal, 

tem de ser capaz de se expressar com um amplo registro de tons todos os matizes 

‘do que se sente’. Uma palavra, em suma, que conserva sua dimensão musical-

passional, [...] e que é o que nos dá o tom da voz, a mudança de tom, o contraste 

entre os tons, tudo o que a palavra tem de voz, o que se perde ao tomá-la ao pé-da-

letra, sem atender à música, sem atender ao tom, calando nela tudo o que não seja 

inteligível (LARROSA, 2004, p. 39-40). 

 

Palavras sem tons são usadas o tempo todo para nomear a alteridade (Duschatzky e Skliar 

in: LARROSA e SKLIAR, 2001) ou fazer referência à diversidade. Esses modos de nomear 

integram as “retóricas da moda” e servem para que façamos uso tornando as nossas narrativas 

paráfrases de outras – discursos sociais e acadêmicos disseminados com muita naturalidade e sem 

nenhum “custo” para quem os assume (Duschatzky e Skliar in: LARROSA e SKLIAR, 2001). 

Dizer de outro modo, tal como fez Tânia, mas não só ela – vide a narrativa anterior de 

Fabislane e das cursistas que sucedem – implica um estabelecimento de um tom singular, de uma 

voz própria. E, desse modo, as palavras ecoam como gritos da alma, como ressonância do “que se 

sente”. Tânia vai desenhando essa percepção do que ocorreu com seus comportamentos, suas 

atitudes, suas sensações ao experimentar o Projeto Salvador. Faz um “balanço” do “que sentiu” 
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quando traz suas perspectivas reveladas com a escrita (estudante e professora) e sua inter-ação com 

pessoas e ofertas do curso: 

 

É, no decorrer deste curso, fiz novas descobertas, até mesmo do que já conhecia e 

estava adormecido. Posso dizer que aprender é essencial. Aprender é 

indispensável, vital. Aprender é tudo. Mais uma etapa de aprendizagem escolar, 

pois fui estudante e ao mesmo tempo fui professora. Foi uma experiência 

maravilhosa, pois fui mudando e ajudando outros a mudar. Isso é aprendizagem 

para mim (SANTOS, 2009, p. 31-32). 

 

Passemos ao segundo olhar, acerca das experiências no curso do Projeto Salvador. Logo 

de no início do curso, ela se deparou com um acontecimento decisivo necessário para definir seu 

caminhar, à semelhança dos “momentos-charneira” (ABRAHÃO, 2010, p. 114), que provocam 

rupturas ou trans-formação nos caminhos do sujeito: 

 

Um grande combate se travou no meu íntimo. Estava no final de uma gravidez, e 

ao que parecia o curso iniciaria bem no período que o bebê nasceria. Cheguei a 

pensar em não efetivar a matrícula e terminar meu curso de letras. Meu esposo e 

meus irmãos me incentivaram a não fazer assim. Aproveitar a oportunidade. 

Terminei me convencendo e fiz o que me pareceu a melhor escolha. (SANTOS, 

2009, p. 19) [grifo meu]. 

 

A influência da família no processo de decisão dos caminhos a serem trilhados parece ser 

algo marcante na vida pessoal e profissional de Tânia. O envolvimento da sua irmã no seu processo 

de alfabetização e letramento é evidente na narrativa bem como a escolha pelo Programa de 

formação. Desconsiderar a voz da família na constituição das identidades dos sujeitos é 

desconsiderar um viés determinante no entendimento dos fluxos formativos dos professores. 

Tais fluxos explicam, por exemplo, as escolhas estabelecidas no Projeto Salvador e 

determinam o interesse pela pesquisa ou o reconhecimento dos processos identitários relativos à 

profissão. 

 

Na sexta-feira também acontecia a contação de história do livro grande 

amarelo; para falar a verdade, não era tão legal como quando minha irmã 

contava, pois ela fazia suspense, mudava de voz, ficava interessante. A professora 

não, só lia e era muito chato.  

Penso na professora Luciene Santos contando sua romântica história de 

“Helena e o peixe Tumbador”... Quanta diferença! No auge dos 34 anos, sentada 

em um auditório da Faculdade de Educação da UFBA, ouvindo a historinha 

nem piscava os olhos. E ainda pude ter o prazer de ter minha irmã querida 

juntinho, desfrutando desse momento tão gostoso. Avalio como a formação amplia 

o conhecimento e aperfeiçoa a prática, pois tenho certeza que se a minha pró 
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Eloína tivesse conhecimento, ela seria bem mais feliz em suas contações! 

(SANTOS, 2009, p. 10) [grifo meu]. 

 

 Nesse fragmento, a cursista tensiona duas perspectivas distintas: a de estudante bem como a 

de cursista do Projeto Salvador. Há uma menção de três modelos de contação de histórias por ela 

experimentados: a de criança (quando escutava a irmã contando e quando escutava a professora 

contando) e a de cursista (quando escutou a professora e contadora Luciene Santos contando). A 

partir do potencial de “aconselhamento” do fragmento, é possível associar a palavra “formação” à 

“contação” assim como à necessidade de referências, modelos, que possibilitem escolhas para 

constituição de caminhos para os processos educativos. Somente interagindo com as narrativas 

disponíveis, há oportunidades de ampliar os repertórios de fluxos formativos. 

 “Projetos de Ensino e Práticas Formativas” foi um componente que, segundo relato de 

Tânia, possibilitou a trans-formação do seu olhar para a instituição escolar, da rede municipal: 

 

Em minhas aulas práticas pude observar a escola pública de outro ângulo, 

agora com visão docente. Fiz estágios de observação em várias escolas, e lembro 

sempre das professoras querendo passar a impressão de alunos disciplinados, 

obedientes, perfeitinhos. Hoje imagino que elas sentiam-se fiscalizadas, inseguras 

talvez.  

Durante dois anos de observação em diversas escolas municipais, em 

apenas uma percebi como existia motivação nos funcionários para trabalhar, 

dedicação e disposição, era uma escola bem pequena, com salas cheias, mas 

existia um trabalho organizado e coeso. Agora estava observando escolas 

municipais através da disciplina Projeto de Ensino e Práticas Formativas, e às 

vezes, tenho a mesma sensação que as professoras julgam estar sendo 

fiscalizadas. É um pouco diferente, pois antes, no magistério, éramos garotas 

inexperientes, e queríamos conhecer a realidade do professor; agora somos 

colegas de profissão, trabalhamos na mesma rede, conhecemos a realidade, 

mesmo assim em determinadas escolas o comportamento de algumas professoras 

é idêntico ao de anos atrás (SANTOS, 2009, p. 15). 

 

 Aqui o depoimento é de quem teve as três formas de experiência com as escolas: de 

estudante-estagiária, de professora-cursista anfitriã e de professora-cursista visitante. Vale ressaltar 

uma pista que surge na escrita de Tânia e que pode explicar a dificuldade de trabalho em conjunto 

da categoria “professor”. Tal dificuldade pode ser decorrente da sensação de “estar sendo 

fiscalizada” pelo/a colega. A imagem de “alunos disciplinados, obedientes, perfeitinhos” é o que 

vale. Daí, quando isso não ocorre, a saída é estereotipar a turma e seus sujeitos, com palavras que 

depreciam a estima. A pesquisadora Tânia oferece uma explicação para uma característica que 

integra os processos identitários do professor. 
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Nunca havia trabalhado com material dourado e sinceramente, não sabia 

como usá-lo, apesar de conhecer. Fiquei relutante e temerosa, quando a 

professora Olga Claro começou a demonstração de como utilizá-lo. Toda 

mudança gera resistência, e, portanto, estava resistente. Se para mim era difícil, 

quanto mais para as crianças! Pensava com os meus botões. Não conseguia 

imaginar como um monte de quadradinhos serviria para facilitar a aprendizagem. 

Comecei a entrar em desespero, pois cada vez mais a coisa se complicava para 

mim. Não foi fácil ter que admitir que estivesse com dificuldades para aprender. 

  Finalmente consegui a compreensão de como utilizar o material e admito 

que realmente ele facilita  a aprendizagem, pois trabalha com o concreto.   Essa 

aprendizagem só ficou clara para mim, quando pude perceber que deveria 

desconstruir algumas concepções que possuía, para assim reconstruí-las de 

maneira diferenciada. Deu certo. Comecei a pôr em prática no meu laboratório 

domiciliar, com minha filha Brenda, e qual não foi a minha surpresa, quando ela 

falou tranquilamente que já sabia tudo, pois sua professora sempre levava o 

material dourado para as aulas de matemática. Como não era novidade para ela, 

imediatamente se prontificou a me ajudar, para que eu também ficasse craque. 

Como é interessante esse universo de ensinar e aprender. Quem ensina e quem 

aprende? (SANTOS, 2009, p. 21-22) [grifo meu] 

 

 Neste trecho, ela fortalece a convicção de Josso (apud MOITA in: NÓVOA, 2007, p. 116) 

quando esta afirma que as histórias de vida (ou as narrativas de formação, nesse caso específico) 

guardam “as potencialidades do diálogo entre o individual e o sociocultural”. Moita complementa 

considerando que só ao ler tais narrativas ou histórias de vida, podemos “captar o modo como cada 

pessoa, permanecendo ela própria, se transforma”, ou melhor, podemos saber “como cada pessoa 

mobiliza os seus conhecimentos, os seus valores, as suas energias, para ir dando forma à sua 

identidade, num diálogo com os seus contextos”; conseguimos, sim, ao dar a ler tais narrativas 

perceber “as continuidades e as rupturas, as coincidências no tempo e no espaço, as ‘transferências’ 

de preocupações e de interesses, os quadros de referência presentes nos vários espaços do 

quotidiano” (NÓVOA, 2007, p. 116-117). 

 Nos trechos anteriores, revela-se o processo de transformação, inclusive com as sensações 

que foram tomando conta da professora. Ela fica “relutante e temerosa”, faz julgamentos quanto à 

recepção das crianças, entra em desespero e “finalmente” consegue entender, depois de algumas 

desconstruções de concepções que tinha, a importância do que lhe era novo para aplicação em sala, 

mas não do ponto de vista da informação. Por isso, minha opção por se referir à “formação” como 

fluxos formativos. São instantes que podem “nos passar” imediatamente ou não, ao participarmos, 

cronologicamente, de um curso. Quando a palavra “formação” ressoar nos professores de um outro 

modo, entendendo que se tratam de fluxos formativos e que esse é um processo de idas e vindas, de 
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“continuidades e rupturas”, então aí, o “ficar craque” não será uma obrigação na relação professores 

e estudantes. 

 

Reaprender. Novamente ficar sabendo. Tomar conhecimento e reter na 

memória. No decorrer das oficinas, principalmente na confecção de material para 

alfabetização fazia muitos planos. Não apenas para a prática pedagógica, mas 

também para o exercício da maternidade, pois tenho mais uma filha e faço 

questão de alfabetizá-la também. Como essas informações são úteis no meu dia a 

dia. Daqui para frente será descobrir e experimentar; espero que fazendo assim 

meu crescimento seja maior e mais rápido, e os resultados sejam positivos 

(SANTOS, 2009, p. 22-23) [grifo meu]. 

 

 As sensações permanecem em toda a narrativa da cursista. “Fazer planos” é natural ainda 

mais quando ela está dividida entre a atenção a seus alunos e a suas filhas. Quando as informações 

são úteis para o professor? Quando estão em alinhamento com seus planos? Quando envolvem 

contribuições para a vida pessoal e profissional? Tânia oferece uma alternativa para o método, que 

tem funcionado para seu crescimento e que espera que funcione adiante, no futuro: “descobrir e 

experimentar”. Experimentar significa arriscar, tentar e não ter certeza de.  

 No entanto, ainda paira uma ansiedade pelos resultados positivos “mais rápidos”, fruto de 

um contexto contemporâneo de velocidade e superexcessos, como bem apontou Augé (1994). 

Devido aos discursos que envolvem a pessoa do professor e a imposição social pela resolução dos 

problemas que assolam a escola, a pressa pela busca de receitas rápidas e práticas passa a ser uma 

obsessão, de modo que alguns dos cursos de formação se abraçam à necessidade do método 

milagroso e se esquecem de investir na produção, criação, invenção de caminhos; no arriscar-se. 

 Em seguida, a cursista traz elementos importantes que contribuíram para que a pedagogia da 

interrogação se estabelecesse no íntimo da professora. Ela passou de uma educação da transmissão 

para uma educação pautada na pergunta, no questionamento. Hoje, há mais espaço não para a 

hegemonia da ação de engolir o conhecimento ou informação, mas para interrogar, para duvidar, 

para suspeitar. Para tal, a razão é outra, tal como já apontado por Maffesoli (1998), ou as razões são 

outras que estabelecem uma cumplicidade com as sensações.  

 

Tive a oportunidade de assistir ao filme “Escritores da Liberdade” e assim fazer 

uma breve associação com minha prática neste aspecto; quando eu consigo atiçar 

o senso crítico de meus alunos, mesmo que deixe de lado momentaneamente algum 

conteúdo, não estou perdendo tempo, afinal as crianças precisam aprender valores 

e não apenas o que está contido nos livros (SANTOS, 2009, p. 24).  

 

[...] De forma provocativa o professor Roberto Machado com os seus 

questionamentos, instigou mudanças no meu pensar e no agir. Aumentou a 
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certeza de que devemos trabalhar para fazer acontecer as mudanças sem esperar 

que elas cheguem através de outros (SANTOS, 2009, p. 25) [grifo meu]. 

 

Diálogo foi um dos temas estudados nas aulas de Práticas Formativas, o que me 

levou a refletir: E em minha sala de aula, como anda o diálogo? O que mudou? 

Era necessário mudar? Mudança sempre é necessário em todos os aspectos da 

vida. Interação, alegria, respeito e construção, são peças fundamentais para uma 

relação dialógica dentro da sala de aula (SANTOS, 2009, p. 25). [grifo meu]. 

 

 Palavras que nos “tocam” e passam a sugerir caminhos para o que a professora compreende 

como “formação” e como “professor” hoje. Palavras que vão de encontro às usadas até então para 

nomear os processos educativos e para flagrar acontecimentos. Ou, dito de outro modo, palavras 

mencionadas em contextos variados, mas não “encarnadas”, pois utilizadas com o objetivo de 

filiação às retóricas da moda. As perguntas conduzem o “pensar sensível” da cursista quando se 

propõe a estudar monograficamente um tema, fruto das visitações na atividade “Projetos de Ensino 

e Práticas Formativas”. 

 

Penso que modificar a minha prática não significa abandonar de uma vez tudo 

aquilo que já faz parte da cultura escolar. Novas práticas não se instalam de um 

momento para o outro, e sei que ainda haverá momentos em que repetirei em 

sala de aula aquilo que em algum momento vivi como aluna. Porém, depois de 

tantas descobertas, reflexões e ações, tenho plena convicção da importância do 

meu trabalho na vida de outros. Por isso, finalizando esta etapa em minha vida, 

sinto que estou mais fortalecida, mais preparada, e sigo buscando me 

aperfeiçoar, iniciando outras etapas para meu crescimento; fazendo o meu 

trabalho com acertos e erros, certamente.  

Pensando sobre esse tempo na UFBA, eu escrevi: 

 

Desafio a vencer, coisas pra escrever. 

Lembrar, contar, imaginar, experimentar... 

Esperando um momento pra mudar, 

Embasadas em tudo que aprendemos, 

Práticas transformar, vivências modificar 

Com nossos alunos compartilhar 

Conhecimento e sabedoria assim duplicar 

Sem abandonar a fantasia querida, 

Escrevendo memorial, dizendo da vida (SANTOS, 2009, p. 39). [grifo meu]. 

 

 Novamente as linguagens distintas exploradas no Projeto Salvador se trans-formam em 

palavras que vão compondo uma teia textual acerca das concepções e sensações de ser professor. À 

exigência pelo “acerto” nas práticas de sala, contrapõe-se uma postura de reconhecimento dos 

“erros” e na constatação de que os processos identitários se constroem por fluxos, por idas e vindas 
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labirínticas. As marcas textuais dessas razões sensitivas são os verbos no gerúndio que costuram os 

fragmentos do memorial e problematizam a constituição de estereótipos e generalizações. 

 

A disciplina de Projeto de Ensino e Práticas Formativas me ajudou a ver e 

rever meu conceito de leitura e escrita, e suas conseqüências sociais, culturais, 

políticas, econômicas, cognitivas e lingüísticas, para o grupo social. Com uma 

perspectiva crítica, tenho pesquisado para levar à sala de aula, textos que 

possibilitam a problematização da realidade, temas relacionados com as 

condições sociais que podem proporcionar as condições para desenvolver as 

práticas de leitura e escrita a partir de assuntos geradores de reflexão crítica. 

Porém sem perder o encantamento. Tento cada vez mais fazer de mim mesma e 

influenciar meus alunos também, a serem cidadãos atuantes, críticos, capazes de 

atuar com respeitabilidade, competência e comprometimento na sociedade em que 

vivem (SANTOS, 2009, p. 40). [grifo meu]. 

 

 O dizer sobre o professor é marcado, quase sempre, por verbos no imperativo “deve ser”, 

“deve fazer”, numa retórica que impõe determinados comportamentos e controla seu caminhar. A 

autonomia se dá a partir do estímulo à “voz autêntica”, por meio da própria narrativa. A professora 

Tânia continua a usar os verbos ou locuções que denotam o processo de construção de uma prática, 

ou sinalizam para o desejo de mudança. Além disso, insiste em pluralizar as nomeações sobre as 

ações dos professores. À diversidade de possibilidades de práticas une-se à diversidade de 

possibilidades do dizer. 

Em relação ao ensaio monográfico, a professora cursista revela a tendência temática relativa 

à leitura, envolvendo as seguintes questões: “Porém, como essa fascinação tem sido semeada entre 

as crianças nas famílias e também nas escolas? Por que se afirma que os alunos não gostam de ler, 

se, quando estimulados, eles lêem?” (SANTOS, 2009, p. 35). 

Logo, a autora revela como surgiu o desejo de estudar seu tema: a “falta” de leitura 

“prazerosa, reflexiva” nas escolas; a necessidade de fazer com que os estudantes tenham uma outra 

relação com as palavras. A “falta” provocou “inquietações” e “desejo de refletir mais”. Vale 

ressaltar esse nó que integra a teia discursiva da professora: não é falta de leitura que conduz sua 

pesquisa, mas a falta de leitura “prazerosa, reflexiva”. Desse dizer, podemos inferir que a autora não 

julga que as crianças não leem, apenas não conseguem depreender um sentido das palavras, 

compreendê-las, relacioná-las e por aí vai. 

 

No decorrer do Curso de Projeto de Ensino e Práticas Formativas, foram 

feitas visitas a diversas escolas municipais. Ficou explícito que realmente falta 

esse momento de leitura prazerosa, reflexiva, pois não basta identificar as 

palavras, mas fazê-las ter sentido, compreender, interpretar, relacionar e reter o 
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que for mais relevante. Cabe ressaltar, que se constatou ser um problema existente 

em muitas escolas, o que provocou inquietações e o desejo de refletir mais sobre o 

assunto apesar da complexidade desta tarefa (SANTOS, 2009, p. 35). 

 

 A cursista vai mais adiante. Propõe que a ação do professor precisa ser para transformação 

de uma realidade constatada, mesmo que em um contexto micro.  

 

Enquanto espera-se que as autoridades façam algo, cada educador deve 

criar estratégias próprias para desenvolver em seus alunos a motivação, 

capacidade e o gosto pela leitura, em qualquer segmento que esteja atuando. 

Despertar no aluno a emoção, curiosidade, alegria, encantamento, compreensão 

e prazer em abrir um livro e aprender também com o livro; ler uma revista, um 

jornal ou outro exemplar impresso, ampliando assim o repertório textual. Enfim, 

despertar o interesse do aluno pela leitura, o que conseqüentemente influenciará 

no seu desejo de escrever (SANTOS, 2009, p. 36) [grifo meu]. 

 

 Novamente os ingredientes para compor a imensa colcha cujas linhas mestras são 

“formação” e “ser professor” se constituem em palavras tecidas pela narrativa: “emoção, 

curiosidade, alegria, encantamento, compreensão e prazer”. O trabalho do leitor das histórias de 

formação tende a uma incomensurabilidade talvez maior que a do narrador de si. Conforme nos 

auxilia Goodson, quando afirma: “a explicação mais consensual parece ser a de que os dados sobre 

as vidas dos professores não se adaptam aos paradigmas de investigação existentes. Se for este o 

caso, então são os paradigmas que estão errados e não o valor e a qualidade deste tipo de dados” 

(NÓVOA, 2007, p. 70-71). Para leitura desses dados, é preciso mais que o conhecimento dos 

métodos e das concepções teóricas. É aconselhável um acionamento de saberes sugerido, 

continuamente, pelo movimento de “dar a ler”. Também Moita contribui para o diálogo quando tece 

linhas sobre a relação estabelecida pelo narrador e ouvinte: “o tipo de relação a manter com os 

narradores é caracterizado pela colaboração, pela partilha, pela escuta empática, por uma atitude 

que reflecte uma situação de paridade” (NÓVOA, 2007, p. 118).  

Maffesoli (1998) traz uma ressonância com o que estimula Goodson: 

 

É preciso compreender que o racionalismo, em sua pretensão científica, é 

particularmente inapto para perceber, ainda mais apreender, o aspecto denso, 

imagético, simbólico, da experiência vivida. A abstração não entra em jogo quando 

o que prevalece é o fervilhar de um novo nascimento. É preciso, imediatamente, 

mobilizar todas as capacidades que estão em poder do intelecto humano, inclusive 

as da sensibilidade (MAFFESOLI, 1998, p. 31-32). 

 

 Há uma tendência a desconsiderar a “vida polissêmica e plural” (MAFFESOLI, 1998, p. 

35); uma dificuldade em lidar com o babélico, o labiríntico ou a tessitura. Para isso, o “costureiro” 
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de narrativas tem de ter habilidades, visando escolher as linhas de sua inspiração, para, aos poucos, 

montar a colcha de sua pesquisa. 

 A professora apresenta, pois, essa habilidade para lidar com as concepções, as reflexões e as 

sensações relacionadas à leitura e que integram e se mesclam nos seus argumentos, constituindo o 

ensaio monográfico e compondo a teia para convidar o leitor a participar do processo de tessitura da 

narrativa bem como das experiências vividas. Como uma tecelã, a cursista enreda o leitor no 

processo de produção da narrativa, na rememoração das experiências e nas sensações vividas no 

momento do acontecimento. As linguagens, sobretudo a escrita, tentam mediar esse ritual de 

passagem. 

 Na argumentação desenvolvida, a cursista escolhe os fios teóricos com alguma naturalidade 

de modo a não sair das fronteiras do discurso acadêmico sem, contudo, desfiar aqueles que revelam 

a sua subjetividade, sua “costura da alma” e que caminham entrelaçados com os anteriores. Em 

função das experiências vividas com a contação de histórias, retoma esses fios e integra a 

argumentação em favor da formação dos leitores: 

 

Percebe-se também que a prática da contação de história vem 

desaparecendo das escolas, já que geralmente os educadores, parecem acreditar 

que “contar histórias” é uma prática apenas possível na educação infantil (séries 

iniciais), como aborda a escritora Betty Coelho. Entretanto, a prática da narração 

de histórias, como forma de conhecimento, desencadeia o desenvolvimento da 

imaginação e da sensibilidade, do desenvolvimento da linguagem oral. Isso é 

possível em todas as fases de desenvolvimento do ser humano [...] (SANTOS, 

2009, p. 37). 

 

 Sugere ações aos professores, um aconselhamento: 

 

O que fazer, para despertar nos alunos o gosto, o interesse e o prazer pela 

leitura? Já que a leitura transcende a decodificação de texto escrito, porque não 

focalizar a leitura como fonte de informação e também recreação? É necessário 

reflexão e ação para que haja mudanças e avanços. Cabe ao professor articular 

como ponto de partida, as leituras mais agradáveis, então conduzir a reflexão e 

até comparação com outros textos, oportunidade para utilizar as produções da 

classe. Assegurando o interesse e a motivação deve estimular a compreensão, e a 

crítica acerca do que foi lido (SANTOS, 2009, p. 37). 

 

Em seguida, destaco o terceiro olhar, acerca das práticas em sala de aula, buscando 

estimular o leitor a tecer uma relação do que foi vivenciado pela cursista quando era estudante e 

professora, isto é, a visão que formara durante a experiência de estudante (como via as professoras e 

suas práticas) bem como a visão de quando esteve estudando na UFBA e ao mesmo tempo praticava 

na Rede Municipal de Ensino. 
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O primeiro dia de aula foi assim descrito: 

 

A professora nos recebeu sorridente, perguntou meu nome e foi conferir na 

listagem. Fez um carinho na minha cabeça e disse que era ali mesmo. Gostei dela 

naquele instante. Pude sentir segurança, carinho, tranqüilidade, respeito. Seu 

nome era Vilma. 

Foi um ano de muitas descobertas, era muito diferente do que estava 

acostumada; o primeiro passeio que participei na escola foi para o Zoológico. Não 

tinha o hábito de sair de casa sem minha mãe, tia ou irmã; então fiquei o tempo 

todo perto da professora com receio de me perder. Uma das coisas que fizeram 

minha admiração por esta mulher crescer, foi quando ela percebeu que eu não 

rezava a Ave-Maria, me chamou na mesa e perguntou se ainda não havia 

aprendido. Eu respondi que era cristã e ela me disse “tudo bem, então você 

continua rezando só o Pai Nosso sem nenhum problema tá?”. 

Eu sabia que outras professoras não tinham esta postura, e diziam que não 

tinham nada a ver com religião de ninguém. Respeito. Isso faz diferença, eu 

pensava que se algum dia fosse professora iria ser assim. As marcas positivas 

fazem muita diferença na vida de um ser humano. Segundo Soares (2004, p.79) 

“É grande a responsabilidade de guiar os passos de uma criança e, ao mesmo 

tempo, é um privilegio. Lá adiante você verá quão bom foi ter-se envolvido.” eu 

acredito que não se limita apenas aos pais, podendo ser ampliado também aos 

professores. (SANTOS, 2009, p. 12-13) [grifo meu]. 

 

As sensações do tempo de estudante que a cursista revela ao leitor são ao mesmo tempo 

potenciais “aconselhamentos” de atitudes do professor necessárias para um sucesso no acolhimento 

das crianças. A estrutura da argumentação parte de uma experiência para depois dialogar com a 

leitura desenvolvida no curso de formação. A citação de Magda Soares embasa uma experiência 

relatada anteriormente. Isso demonstra a importância que a cursista atribui às práticas em sala, 

desfazendo o equívoco de que as histórias servem apenas de ilustração da teoria.  

 

Quando passei para a quarta série levei um choque, pois a professora 

costumava gritar, dizer palavras ásperas, e humilhava os alunos em qualquer 

oportunidade, não demonstrava o menor prazer no que fazia. Foi um ano terrível 

para mim, por mais que me esforçasse, nunca era suficiente para ela expressar um 

elogio, um incentivo. Tudo piorou quando eu a escutei falando no corredor com 

Vilma que não me suportava, pois era antipática, e frisou que ela deveria me dar 

uns conselhos. Na saída da escola Vilma me procurou para saber o que estava 

acontecendo, porque estava mudando, pois sabia que eu era uma boa aluna, e 

respondi que continuava sendo. 

Fiquei tão desestimulada com a situação que pedi a minha mãe para sair 

da escola, ela disse que esta não seria a solução, que estudasse ainda mais, e não 

me preocupasse, pois iria passar. Fiquei praticamente muda dentro da sala, 

acredito que não percebeu a mudança no meu comportamento, pois sei que não 

era observadora. (SANTOS, 2009, p. 13) [grifo meu]. 

 

 Mais elementos são oferecidos para compreender o processo de constituição do “ser 

professor”. Algumas palavras estão associadas a esse lugar de atuação: “gritar”, “palavras ásperas”, 
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“humilhar”, “prazer”, “elogio”, “incentivo”. As “palavras ásperas” envolvem um julgamento do 

professor a respeito do aluno: “não me suportava, pois era antipática”. Isso resulta no insucesso dos 

processos educativos, pois a criança fica “desestimulada”, tende a sair da escola, fica “muda dentro 

da sala”. Ela evidencia que o que se experienciou na época de estudante é o que não se deseja. 

 Há, pois, um exemplo de repercussão na prática em sala de aula. Uma narração de um 

episódio que já é fruto da experiência “negativa” que teve a cursista em tempos de estudante. Como 

ela buscou resolver isso? 

 

Em uma reunião com as mães, pensei em retratar a violência que muitas 

vezes as crianças são acometidas diariamente, violência verbal ou física. Seja em 

casa ou na rua. Muitas vezes dentro do lar, que deve ser um lugar de carinho, paz, 

amor e harmonia, algumas crianças são cercadas de maus tratos, volto a dizer, 

sejam eles físicos ou verbais. 

Palavras que machucam, magoam, marcam negativamente; muitas vezes a 

violência física é real. Por viver em um ambiente hostil, repassa para seus 

vizinhos, amiguinhos da escola e até mesmo professores, essa mesma maneira 

grosseira, hostil, desamorosa e violenta de ser. 

Como sensibilizar as mães para isso? Pensei em colocar duas crianças lado 

a lado, uma de preto, amordaçada, com machucados por todo a corpo e expressão 

de tristeza, tendo em si palavras depressivas, xingamentos comumente proferidos 

contra elas, como miséria, peste, inútil, dentre outras. Outra criança de branco 

sobre corações, sorridente, com palavras positivas e de incentivo, tipo amor, 

esperança, alegria, fantasia. 

Tentamos reproduzir esculturas corporais. Foi um pouco chocante já que 

ninguém gosta de assumir uma atitude dessas. As mães e os alunos também, 

olhavam, sorriam um pouco sem jeito, balançavam a cabeça, comentavam entre si; 

a expressão de surpresa era visível no rosto de todos e assim permaneceu por 

alguns minutos, enquanto as crianças permaneciam estáticas. 

Como a surpresa foi geral e uma avó perguntou-me por que fizemos aquilo, 

pedi que alguma dentre elas comentasse o que entendeu daquele ato representado 

por nossos alunos e uma mãe se manifestou. Disse que no seu entendimento uma 

criança representava as crianças maltratadas dentro da própria casa por seus 

próprios pais e a outra que era amada, e acolhida. Falou também do 

desenvolvimento emocional de criança exposta a uma e outra situação. 

Fiquei realmente emocionada, pois ele expressou o meu objetivo, como se 

já soubesse da intenção daquele momento. O que poderia ter sido visto como um 

momento de prazer ou recreação pelas crianças transformou-se em um momento 

de educação, de reflexão através da arte (SANTOS, 2009, p. 26-27) [grifo meu]. 

 

O que a professora realiza é a expressão de um acontecimento rotineiro na comunidade que 

abriga a escola, usando a arte, portanto, outras linguagens. Isso denota uma ressonância do que 

vivencia no Projeto Salvador. Sinaliza, ao mesmo tempo, para estratégias da ação do professor que 

podem envolver família e sugere que a violência na relação professora-alunos está condicionada ao 

modo como os pais tratam os filhos. 
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Corpos Violentados foi o tema que escolhi para realizar o ato cênico, pois 

sei que muitas vezes, os problemas não resolvidos, infelizmente são extravasados 

de forma errônea, direcionados para as crianças. Percebi como foi importante 

retratar a situação para as mães e os alunos também. Sei que através deste ato 

podemos afetar os pensamentos daquelas mães e até mesmo dos alunos levando-

os realmente a reflexão, onde algumas se emocionaram. Pude ver o despertar da 

apreciação, e uma visão crítica do tema abordado através da arte (SANTOS, 

2009, p. 27) [grifo meu]. 

 

Essa prática reforça a convicção já apontada anteriormente de que se misturam a 

racionalidade e a sensibilidade. Tais ingredientes tem estimulado a reflexão nos processos 

educativos. E isso soa como “aconselhamento” para os professores.  

Em seguida, a cursista traz uma busca por uma educação dos valores. Agora, além da 

linguagem corporal, ela se utiliza da musical. Isso traz uma sugestão para o professor em exercício: 

a de uso das diversas linguagens para alcançar os objetivos nos processos educativos. 

 

Esse trabalho foi o chamariz para outro. A coreografia de uma música que 

trabalhamos depois, em outro momento. Era uma vez fala de amizade, fantasia e 

paz; foi escolhida intencionalmente para dar segmento ao pensamento de não 

violência e o despertar da harmonia entre eles. 

Como a música é conhecida e cantada por todos, imaginei que seria mais 

fácil a interpretação. Quando contei que a aula da segunda-feira seria diferente, 

pois teria uma surpresa, foi uma euforia total, eles queriam saber o que era. Mais 

difícil que conter a algazarra da sala, foi ensaiar e conseguir o segredo das 

meninas envolvidas na coreografia (SANTOS, 2009, p. 28) [grifo meu]. 

 

Trago, pois, uma breve rememoração da professora, obtida por cruzamento de fios do início 

da profissão até a fase de funcionamento do Projeto Salvador, que nos possibilitam compreender 

como a professora foi se constituindo... 

 

 

Aos quinze anos, comecei a cursar o magistério, me identificava com a 

profissão, tinha o incentivo de minha irmã e de minha mãe. Tudo era novidade, 

bonito, importante. Era realmente um sonho de adolescente. Sempre fazia tudo 

com carinho e dedicação, estava cheia de simpatia e amor para distribuir. 

(SANTOS, 2009, p. 15) [grifo meu]. 

 

O ano de 1992 foi de grande aprendizagem, pois trabalhei com educação 

infantil e tive que quebrar barreiras, enfrentar obstáculos, prosseguindo assim no 

meu caminhar, o que possibilitou o meu crescimento tanto pessoal como 

profissional. O meu objetivo era fazer o melhor possível, contribuindo para a 

formação das crianças. Eu não tinha conhecimento no método construtivista, por 

isso, mesmo com as explicações da diretora, tive dificuldades para entender e até 
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mesmo trabalhar, porém apesar das dificuldades encontradas consegui atingir os 

objetivos. Sei que não foi o melhor ano do meu fazer pedagógico, porém foi um 

ano de crescimento, descoberta e aperfeiçoamento, onde pude obter mais 

segurança e mais confiança. Sem falar na satisfação de poder dizer estou 

trabalhando, obter certa independência financeira, o que todo jovem quer! 

(SANTOS, 2009, p. 17) [grifo meu]. 

 

Hoje, quando olho para trás, e através da memória consigo ver a minha 

prática pedagógica, observo quanto o estudo e a qualificação amplia e modifica o 

fazer pedagógico. Sei que amadureci e cresci bastante profissionalmente, porém o 

caminho ainda é longo. Como observa bem Charmeux (1994, p.22) “é o 

comportamento do professor em face a sua prática pedagógica que faz a 

diferença.” (SANTOS, 2009, p. 18) [grifo meu]. 

 

Na primeira parte da narrativa, a cursista traz os verbos no pretérito imperfeito e o universo 

do “sonho de adolescente”, tecido com palavras tais como “incentivo”, “novidade”, “bonito”, 

“importante”, “carinho”, “dedicação”, “simpatia” e “amor”; isso faz com que o leitor se sinta no 

universo da inocência dos “contos de fadas”. Há um diálogo com os já referidos ciclos de 

Huberman, que traz a fase de entrada na carreira como uma “descoberta”, em que há um 

“entusiasmo inicial, [...] experimentação [...] exaltação por estar, finalmente, em situação de 

responsabilidade (ter a sua sala de aula, os seus alunos, o seu programa), por se sentir colega num 

determinado corpo profissional” (NÓVOA, 2007, p. 39). 

Na segunda parte da narrativa, já se revelam palavras do campo da fase da estabilização, isto 

é, palavras que demonstram a “independência”, filiação a um corpo profissional. Depois de 

“barreiras” e “obstáculos” que geraram um “crescimento”, um “aperfeiçoamento”, Tânia ganhou 

“confiança” e teve mais “segurança” no campo profissional.   

Na terceira parte da narrativa, já se configura uma necessidade de reinvestimento na 

profissão. Ela já amadureceu, cresceu, mas reconhece que o “caminho é longo” e que é preciso 

continuar estudando, qualificando-se para ampliar e modificar “o fazer pedagógico”.  

Por isso, ela segue “se aperfeiçoando” e narrando sobre essa formação no Projeto Salvador, 

trazendo outras experiências: 

 

Novidades também podiam ser vistas com a professora Giselly Lima nas 

oficinas de Apropriação Básica de Capacidades Discursivas. Depois de brincar 

com o conto de Chapeuzinho Vermelho, criando a história A Vendedora e 

transformando-a em um criativo livro infantil, resolvi repetir em sala de aula com 

os alunos, e uau! Histórias maravilhosas surgiram das crianças; juntos 

confeccionamos livrinhos com cada história escrita. Experiência super positiva, 

eles ficaram radiantes, cada um queria ler a sua história, ler a história do colega, 

enfim a auto-estima foi lá para cima, o interesse pela leitura também, já que a 

curiosidade pelas historinhas era enorme (SANTOS, 2009, p. 20). 



77 

 

 

 

 

No momento em que levei essa maneira diferente de realizar cálculos para 

minha prática, foi muito interessante, já que a maioria não conhecia. Eles ficaram 

muito curiosos, todos queriam resolver situações problema. A aula ficou 

movimentada e muito animada. Nos próximos anos, sei que o aproveitamento dos 

meus alunos será bem melhor, pois teremos todo o ano letivo para praticar 

(SANTOS, 2009, p. 22). 

 

 As palavras usadas nas narrativas, principalmente as adjetivações constantes e a linguagem 

no diminutivo, configuram um envolvimento com a proposta das oficinas da qual participou. Aula 

mais “movimentada”, e “animada”; alunos com aproveitamento melhor, “radiantes”... Essas marcas 

linguísticas propiciam a ideia da modalização da narrativa às experiências vividas. Anuncia também 

as sensações do momento em que os acontecimentos foram se sucedendo, fazendo-nos ter acesso ao 

processo de formação em funcionamento, em fluxo; elemento importante para o estudo da 

subjetividade das professoras. 

 No movimento de “dar a ler” a narrativa da professora, temos oportunidade de unir fios, 

aparentemente desconectados, para compor alguns aconselhamentos, escondidos na conotatividade 

das narrativas, na abertura das histórias de vida. Lê-las é adotar uma postura científica, mas não 

racional, apenas. A ciência, nesse ponto de vista, inclui num rigor outro: o de escuta do que quer 

ouvir e do que não quer ouvir, a despeito da aceitação ou não da comunidade científica. Aqui, o 

desafio é trazer as professoras para o campo da vivência como estudante (resgatada pela memória), 

do debate intelectual (na Universidade) e da busca pela tal “aplicação da teoria” (tal como afirma o 

senso comum). Seguem, pois, três trechos que sugerem algumas tessituras: 

 

 Agora fico feliz quando um aluno questiona, reivindica por um direito dele 

ou mesmo quando fala de alguma lei como, por exemplo, o aluno X que reclamou 

do aluno Y que o chamou de gordo e preto, usando essas palavras: “Professora 

isso é preconceito e racismo, ele pode até ser preso porque é crime. Vai racista.” 

Em outra época provavelmente a postura dele fosse chorar ou fazer de conta que 

não escutou.  A discussão se estendeu quando uma aluna começou a falar os 

diversos tipos de preconceitos. Para mim foi uma ótima oportunidade para fazer 

uma mesa redonda onde eles puderam colocar suas idéias e pensamentos. 

Mudamos o curso da aula, para falarmos de ética, respeito, solidariedade e 

amizade. Foi realmente muito gratificante. Pude refletir sobre o que realmente é 

importante na aprendizagem dos meus alunos. Não que antes de ingressar na 

UFBA eu não refletisse nas várias situações de sala de aula, mas aqui pude obter 

maior clareza do que é prioritário no processo de aprendizagem (SANTOS, 2009, 

p. 24) [grifo meu]. 

 

No decorrer da minha jornada escolar nem sempre pude ter acesso ao 

diálogo, peça fundamental para uma aprendizagem.  Vieram claramente em 

minha memória as atitudes de um temido professor de Biologia que tive no 2° 
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grau. Sua fama era grande por todo colégio, entre alunos e ex-alunos, pois essa 

era uma palavra que não existia em seu dicionário. Ele era o detentor de todo o 

saber e no momento de sua aula não era permitido perguntar antes que ele 

autorizasse. Não deveria o professor colocar-se como interlocutor no processo de 

construção do conhecimento? (SANTOS, 2009, p. 25) [grifo meu]. 

 

Aconteceu no final de setembro de 2007. Todas as vezes que dava aulas na 

3ª série, antes do recreio, percebia um passa-passa de papel, zum-zum-zum, muita 

conversinha e muito cochicho. Resultado: muita confusão. Cada vez mais crescia 

o número de adeptos daquela corrente da bagunça. Decidi não ser tão tolerante e 

tomar as devidas providências. Cortar o mal pela raiz! Esperei o sinal bater para 

ter uma séria e particular conversar com o grupão. Depois de convocados foi um 

tal de “eu não fiz nada, ah! professora,” e expressões desse tipo. Depois de exigir 

explicações claras sobre o motivo de tanta inquietação, fiquei completamente 

arrasada, decepcionada e gritei para mim mesma: meu mundo caiu! Ao mesmo 

tempo feliz, surpresa, emocionada e orgulhosa, porque não dizer comovida diante 

da explicação da aluna Driele: Pró, não é bilhete o que a gente escreve. É 

porque eu estou juntando com o pessoal para fazer um jornal pra nossa sala. 

Ai, cada um dá algumas folhas e escreve uma parte. 

Que vergonha, só me restou pedir desculpas e me oferecer para ajudar 

neste importante projeto. O jornal já tinha redator, editor, repórter, etc., etc. 

Fizemos uma votação para a escolha do nome do jornal. A escola ajudou com 

impressões, e até o final deste ano, algumas edições ficaram prontas, e envolveu 

também a 4ª série. No ano seguinte, a escola realizou uma gincana na semana da 

criança, Driele elaborou uma ótima redação e ganhou o primeiro lugar. A redação 

foi publicada no jornal “A Tardinha” (SANTOS, 2009, p. 33-34) [grifo meu]. 

 

Há uma visível teia, traçada por mim, nessas escolhas dos fragmentos que envolvem o 

discurso ao qual a professora se filia, a referência de prática do professor que ela não adere e o 

acontecimento de sala de aula em que ela se condena, por não perceber o motivo da “confusão”. No 

primeiro fragmento, ela destaca a importância de estimular “um aluno [que] questiona, reivindica”, 

e valoriza como postura do professor ações que se pautam na “ética, respeito, solidariedade e 

amizade”, tecendo o que é “prioritário no processo de aprendizagem”. No segundo, a professora 

cursista problematiza a referência que teve no seu processo educativo com um professor que não se 

colocava como “interlocutor” e, para o diálogo, era preciso autorização. Daí, ele ser um mestre tão 

“temido”. O terceiro trecho surge para comprovar que a formação se dá por fluxos e os modelos do 

passado podem vir à tona sem mesmo nos darmos conta. É o que ocorre com a professora cursista. 

As primeiras palavras ou expressões sugerem um julgamento prévio das ações dos estudantes: 

“passa-passa”, “zum-zum-zum”, “conversinha”, “cochicho”... Era preciso “cortar o mal pela raiz!”. 

Depois, a transição começa a marcar um julgamento de sua própria ação. Ela usa palavras ou 

expressões tais como “arrasada”, “decepcionada”, “gritei para mim mesma”... “meu mundo caiu!”. 

Envergonhada, ela reconheceu o erro e se dispôs a ajudar na empreitada do jornal. Daí, outros 
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sentimentos se manifestam, expressos pelas palavras ou expressões “feliz, surpresa, emocionada e 

orgulhosa, porque não dizer comovida”.  

No conjunto do memorial, existem fios tecidos de variadas cores que apontam para um 

novelo com sugestões do “ser professora” bem como com pistas dos fluxos formativos, sinalizando 

para escolhas, desistências, julgamentos prévios, autoavaliações, sensações, racionalizações, 

dúvidas, desespero; características que fazem parte da identidade da professora. Há uma 

preocupação constante com a leitura e escrita, considerando a leitura não só do escrito, mas também 

das pessoas e situações. A leitura aliada à sensibilidade. Tânia revela seus escritos, já na 

Universidade – e as divide com os leitores –, e tece sua formação com fios de histórias, escutadas 

em todas as fases de sua vida. Esses são ingredientes importantes para fluxos formativos sensíveis. 

Por isso, a grande autocondenação da professora no acontecimento do jornal “puxado” pelos 

estudantes. E o fato de trazer isso na escrita do memorial, revela uma concepção de professor que 

parece se diferenciar daquele modelo do de Biologia, quando em seu tempo de estudante.  

 Continuando a tecer as identidades de professoras, seguimos lendo mais um memorial... 

 

2.2.3 COMO LUZIA TECEU SUAS EXPERIÊNCIAS NA ESCRITA? 

 

Retomando a proposta inicial, procurei lançar o olhar, nos escritos de Luzia, nas três 

direções já mencionadas: as experiências que envolvem a escrita do texto; as relativas ao curso do 

Projeto Salvador; as que se referem às práticas em sala de aula. 

Em relação ao primeiro olhar, acerca da escrita do texto, a professora expõe os fios, 

considerando as cores, tamanhos e espessuras. As palavras que bem marcam a linha central de 

escrita estão em destaque no fragmento: 

 

Neste memorial, relato a trajetória da minha experiência de vida desde o 

meu nascimento até a finalização desse projeto, englobando os meus primeiros 

passos no mundo, como ser humano e social, e os primeiros passos na escola, 

envolvendo a leitura e escrita, rumo a uma longa e eterna caminhada na 

incessante busca do saber. Pode ser comparado a uma colcha de retalhos, que foi 

se construindo ao longo do período da formação através de lembranças remotas e 

atuais da minha história de vida pessoal, estudantil e profissional. Cada ponto ia 

sendo costurado com muita delicadeza e ética, além de um olhar preciso, 

envolvendo teoria e prática, diálogo, troca de experiências, autoconhecimento, 

curiosidade, angústia, dificuldades, risos e aplausos também.  

A todo o momento estarei relatando passagens das minhas vivências, 

personagens e fatos marcantes que fizeram parte da minha formação, dando maior 

ênfase na minha vida estudantil e profissional confrontando-as com os modelos 
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atuais de educação e destacando meios possíveis de mudanças (LIMA, 2007, p. 7) 

[grifo meu]. 

 

 Na passagem, ela revela que estarão tecidas experiências de “vida pessoal, estudantil e 

profissional”, sempre vinculadas à escrita e à leitura. As palavras que se entrecruzarão no memorial 

de formação são anunciadas: “teoria e prática, diálogo, troca de experiências, autoconhecimento, 

curiosidade, angústia, dificuldades, risos e aplausos também”. Um processo de escrita que envolveu 

uma diversidade de sentimentos e ações. 

 Mas, antes de escrever sobre o seu processo de produção do texto, a cursista explica como se 

deu a “seleção” para a primeira turma do Projeto: 

 

O processo de seleção aconteceu em quatro dias, porém de forma diferente 

dos quais já havia realizado, com enfoque na construção de um memorial com as 

temáticas “Eu Estudante”; “Eu Professora” e “Eu Professora Estudante”. 

Cada oficina tratava de um tema, foram momentos de muita produção em que 

fizemos um resgate de toda a nossa vida estudantil, através de textos, músicas e 

histórias que ampliaram nossos horizontes e nos direcionava. Foi como abrir um 

verdadeiro baú e despejar tudo o que continha. 

 Não poderia deixar de citar as professoras Lícia Beltrão, que nos fazia 

brincar com as palavras, e Cilene Canda que conduziram o trabalho com muita 

competência, quebrando o clima de estresse característico de uma seleção por 

meio de provas objetivas e subjetivas.  

Foi um pouco complicado entender essa dinâmica de escrita de memórias, 

mas, a partir do esclarecimento que tivemos sobre a produção do Memorial – que 

não era apenas voltado para a memória, mas para toda a trajetória de nossa vida 

de estudante e estudante profissional em formação – fiquei mais segura. Pois, seria 

composto de minhas experiências com caráter produtivo, criativo, inventivo, 

narrativo, descritivo, crítico-reflexivo e argumentativo. 

 Então chegou o dia da produção do memorial para a seleção, passei a 

colocar a minha história no papel, mas confesso ter ficado ansiosa e preocupada 

com a escrita. Sentia aquele “frio na barriga” e tinha também a preocupação de 

como seria avaliado. Não sabia que era apenas o início das minhas reflexões que 

ali estavam sendo registradas. 

Saiu o resultado do concurso e, para minha felicidade, fui contemplada 

(LIMA, 2007, p. 16). 

 

Vale destacar o registro da “forma diferente” da “seleção”, com “quatro dias”. As temáticas 

eram fruto de uma proposta de iniciação na construção do memorial de formação, dinâmica um 

pouco complicada de entender, segundo a cursista, porém “com caráter produtivo, criativo, 

inventivo, narrativo, descritivo, crítico-reflexivo e argumentativo”. Novamente, percebe-se o apelo 

a diversas palavras para nomear experiências vividas no Projeto Salvador, de modo que a proposta 

de recorrência às distintas linguagens ressoa no discurso escrito da professora. Mesmo com a 

preocupação e ansiedade que a escrita provoca – fruto da formação escolar voltada para a imposição 
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da gramática normativa – e de todo o “frio na barriga” causado pela avaliação, Luzia tece sua 

experiência de escrita com fios de palavras que marcam a dispersão.  

 

A partir da compreensão e da experiência de construção deste memorial, 

sempre vibrava a cada memória, onde o foco era o registro com um olhar crítico e 

reflexivo sobre as práticas vivenciadas e o diálogo com a nossa práxis, às vezes 

faltava palavras para expressar tal como acontecia cada experiência. Mas, é 

como afirma em sua fala, o personagem Antônio Biá do filme Narradores de Javé: 

“Às vezes as palavras são poucas para dizer a história que cada um tem para 

relatar...” E quanta história!  

Nem mesmo as férias eram capazes de fazer-me esquecer das atividades 

desenvolvidas no Projeto Salvador. Por onde passava eu ia relatando as minhas 

vivências, as experiências, o meu encantamento e realização com o curso. Todos 

percebiam o reflexo da minha satisfação em minhas ações e no meu olhar. E não 

podia ver também um pedaço de papel em minha frente, pois qualquer memória 

que vinha à tona queria logo registrar. 

Essa prática de escrita de memorial foi muito importante para a minha 

formação, percebi realmente a importância da ação de estarmos registrando 

momentos significativos, relatos de práticas e experiências, pois são coisas que 

nossa memória, por si só, não é capaz de armazenar e dar conta, necessita deste 

recurso do registro. Muitas vezes vem uma rara lembrança de algo na memória, 

mas difícil de lembrar tal como foi, e se recorrermos ao registro isso nos faz 

validar aquilo que realmente estamos externando. Para nós, professores, que 

lidamos com muitos alunos, precisamos colocar em prática essa ação de estar 

registrando momentos importantes de nossas aulas e a evolução de cada um, pois 

não devemos confiar somente no poder da nossa memória, é necessário o registro 

para nos amparar (LIMA, 2007, p. 23). 

 

Nesse retalho da colcha maior, o memorial, há um flagrante do envolvimento da professora 

com sua própria escrita. Palavras e expressões tais como “vibrava”, “frio na barriga” (no retalho 

anterior); além dos enunciados “E quanta história!” e “Todos percebiam o reflexo da minha 

satisfação em minhas ações e no meu olhar” são constatações da afirmação anterior.  

Existe, ainda, uma outra questão, digna de registro: o “retrato” do fluxo formativo da 

professora, captado pela escrita. A narradora consegue, em função da proposta de escrita pautada 

naquelas linhas “Eu estudante”, “Eu professora” e “Eu professora estudante”, “recortar” um 

momento que está em funcionamento e o enquadra em um retalho, visando facilitar a leitura de 

quem se interessa pelas questões de educação e de história de vida.  

A relação da rememoração com a escolha da palavra (ou conjunto de palavras) para 

expressar essas lembranças ou traduzir (LARROSA, 2004) essas experiências é flagrada pela 

escrita. E as palavras trazem uma concepção semelhante àquela do estudo de Beltrão: 
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E a palavra, a despeito disso e daquilo, sobrevive. Nas linhas, sob as linhas, nas 

entrelinhas, sobrescritas, subscritas, nas margens, esmagadas, apertadas, livres, 

soberanas, para escrever, reescrever, acompanhar, descrever, contrariar, perpetuar, 

deslocar, dimensionar, redimensionar, questionar, continuar, subtrair, inverter, 

inventar, narrar essa história. Também muitas outras (BELTRÃO, 2005, p. 10). 

 

Ou seja, a perspectiva é a da palavra que serve ao sujeito (ou ao lugar de fala em 

determinadas condições de enunciação). Por isso, que não seja “engessada” por nenhuma 

racionalidade técnica, mas que busque dispersar-se para melhor “traduzir” uma experiência. A 

narrativa se aproxima de uma experimentação de palavras, de uma multiplicação de modos de dizer. 

Cabe aos leitores, perceber a que melhor lhe ressoa (ou as que melhor lhe ressoam).  

Pois a professora que escreve esse memorial utiliza das palavras do mesmo modo que a 

escrita da pesquisadora Beltrão (2005) sugere no seu estudo sobre a própria escrita. 

 

Sendo isso ou aquilo, ou sendo isso e aquilo não se pode ignorar que a 

contemporaneidade, marcada pela montagem, pela colagem, pela bricolagem, pela 

mixagem, pelo show, pela espetacularização, pelo simulacro, pela desconstrução, 

pela desterritorialização, pelo descentramento, pela carnavalização, pela mídia, 

pela imagem, pela fotografia, pela cinematografia, pelo ciborgue, pelo pastiche, 

continua dependendo da palavra, da língua, do texto, do discurso, do relato e da 

narrativa, como me diz Ianni (2000). Não da palavra, da língua, do texto, do 

discurso, do relato, da narrativa tratados abstratamente; não da palavra, da língua, 

do texto e do discurso, do relato previstos, predeterminados, prescritos, 

normatizados, dogmatizados, artificializados, assim creio. Mas da palavra, da 

língua, do texto, do discurso, do relato, da narrativa que, dialeticamente, estimulem 

estridências e produzam silêncios, que façam e desfaçam contínuos, que movam e 

promovam descontínuos, que desestabilizam a estabilidade e pronunciem a 

instabilidade, que abortem frustrações e prolonguem realizações, que propaguem 

revoluções e demovam contra-revoluções, que sublinhem avanços e suspendam 

retrocessos, que anunciem expectativas e adiem decepções, que registrem o atual e 

debatam o anacrônico, que analisem o simétrico e considerem o assimétrico, que 

denunciem guerras e anunciem paz, que interpretem ilusões e singularizem 

projetos, que ratifiquem a inclusão e retifiquem a exclusão, que mobilizem 

esperanças e estanquem desesperanças, que propiciem gargalhadas e atenuem 

lágrimas, enfim que continuem a dar testemunhos da progressiva e irreversível 

condição inteligente e criativa do homem (BELTRÃO, 2005, p. 10-11). 

 

No segundo olhar, acerca das experiências no curso do Projeto Salvador, novamente as 

sensações são transmitidas para a narrativa, de modo que os leitores percebem o tom da costura que 

está sendo tecida. 

 

Dois de agosto de 2004 iniciaram as aulas do Projeto Salvador. Quanta 

emoção! Pessoas novas, diferentes, com suas singularidades, apesar de serem 

professoras da mesma rede de ensino. Esta data começou a fazer parte da minha 
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história de vida. Era algo que sempre quis, uma formação acadêmica, 

principalmente na UFBA. A ansiedade tomava conta de mim desde que tinha sido 

aprovada até chegar este esperado momento (LIMA, 2007, p. 17) [grifo meu]. 

 

 A professora opta por registrar o momento do início do curso em que a “ansiedade tomava 

conta” desde a aprovação. Mantém o tom que caracteriza a “voz autêntica”, a que se refere  Pinar 

(apud Holly in NÓVOA, 2007, p. 108). Linguisticamente, adota uma postura de registro dessa 

emoção, fazendo o leitor reviver o momento, seja apelando para expressões interjeitivas, seja 

trazendo escolhas de palavras que nos sugerem a situação de conversação.  

 

[...] E a palestra E foram/ são tantos os professores, ministrada pela professora 

Terezinha Fróes, fez um resgate dos nossos aprendizados durante a nossa 

trajetória de vida, uma verdadeira construção da linha do tempo. Que momento 

mágico para mim, relembrar tanta coisa: primeira professora, primeiros contatos 

sociais, obstáculos encontrados no caminho da vida estudantil, dificuldades 

superadas, contribuições de pessoas amigas para o meu crescimento intelectual e 

formal, homenagem a familiares e amigos e análise de minhas atitudes como 

professora; enfim... um encontro com o eu. Revivi o meu tempo de escola 

primária, a volta para o interior, o contato com as lavouras, o distanciamento dos 

meus amigos, parentes, e a minha vinda para Salvador e a ausência da minha 

família (LIMA, 2007, p. 17-18) [grifo meu]. 

 

 A relação com a família, para essa cursista, é algo forte e atravessou a tessitura de escrita 

dessa participante do Projeto Salvador. Essa linha-referência atravessou todo o memorial de 

formação, mesmo ao narrar experiências de trabalho e de leitura dos textos do Projeto. Há aqui uma 

possibilidade de aproximação com o modo de vida de professoras que tal como Luzia precisou sair 

de sua terra natal, visando desenvolver-se nos estudos. Uma questão que não se associa apenas ao 

singular, mas também à coletividade, ao social. Essa dinâmica de vida a aproximou ainda mais da 

família e a fez sofrer, pela necessidade de se formar longe desta: 

 

Em 1992 surgiu a oportunidade de vir morar em Salvador, desta vez, com 

Silvana, a filha do seu Chiquinho, e seu esposo Jacob, na mesma relação de trocas 

mútuas pelos estudos. Esta foi, sem dúvida, uma das grandes decisões de minha 

vida e também período que mais sofri pela ausência e distância da família. Tive 

um bom acolhimento, eles passaram a me tratar como se fosse um de seus 

membros (LIMA, 2007, p. 13) [grifo meu]. 

 

Porém, estar na escola era importante demais. Valia a pena arriscar. Essa condição de sair da 

terra natal para ir “estudar fora” é, ainda, muito comum no Brasil, especialmente no contexto 

interiorano. Alia-se a isso uma espécie de “compensação” que consome os pais que não tiveram 
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oportunidades de seguir estudando ou de começar a estudar. Completar os estudos e se formar 

passam a ser metas de vida. É o que nos sugere a cursista: 

 

Para mim e minha família, a escola era “tudo” de bom, um bem 

imprescindível. Meus pais preocupavam-se muito com nossa educação escolar, já 

que eles não tiveram oportunidades nos estudos: minha mãe concluiu apenas o 

curso primário e meu pai aprendeu a ler, escrever e contar com a mãe dele (minha 

avó Idalice). Tenho uma admiração por sua inteligência, é um homem muito 

letrado, independente, que tem o dom da oralidade e o poder do convencimento, 

expressa seus desejos e anseios com firmeza e segurança, sabe o que quer. Minha 

mãe, a rainha do lar! Ela sabe o que é cuidar dos filhos e família, numa 

serenidade e exemplo de mulher. Acompanhava-nos dia-a-dia nas tarefas 

escolares. (LIMA, 2007, p. 9-10). 

 

 Dois diálogos se traçam nesse trecho: um que se relaciona com a condição da mulher e outro 

que se vincula ao modo de educar que o pai da cursista esteve envolvido. Em relação à condição da 

mulher no interior, o retalho é sempre tecido como o desenho da “rainha do lar”, a responsável por 

cuidar dos filhos. Essa poderia ser uma herança de Luzia, mas como está em outro lugar de fala, 

com outro contexto, e como a família enxerga a escola como “um bem imprescindível”, os 

caminhos tomaram outros rumos. No que concerne ao modo de educar, e que justifica também a 

não permanência da autora do memorial no seu lugar de nascença, já não cabe mais a educação 

familiar, uma vez que as demandas contemporâneas exigem mais do que “[ser] letrado, 

independente, [...] [ter] o dom da oralidade e o poder do convencimento, [...] [expressar] seus 

desejos e anseios com firmeza e segurança, [ou] sabe o que quer” (LIMA, 2007, p. 9-10). Era 

preciso investir na continuidade dos estudos, numa profissão que a desse oportunidade de traçar seu 

próprio caminho. 

 Vale ressaltar a formação, desde criança, voltada para as práticas de sala de aula, conforme 

fragmento de memorial: 

 

[...] Brincávamos de escolinha: Cristina era a professora e dava aulas para a 

gente. Tudo o que estava aprendendo tentava transmitir. Ela brigava muito quando 

fazíamos algo errado ou quando não compreendíamos suas explicações. Posso 

afirmar que inicia aqui os primeiros contatos com a escrita, mesmo sem estar na 

escola e sem saber ler (LIMA, 2007, p. 9) [grifo meu]. 

 

 Essa era a concepção que foi sendo constituída de escola. A família tinha ampla participação 

seja para sentir como funcionavam os processos educativos, seja para compor as possibilidades 

identitárias da professora. Mesclavam-se as possibilidades de se manter na roça – local de 



85 

 

 

 

fortalecimento dos laços familiares – e de seguir com a formação escolar. Mesclavam-se escolhas 

que envolviam a permanência na roça para se tornar também uma “rainha do lar” ou a ida à cidade 

em busca de outro destino, o de continuidade do processo de escolarização.  

 As “brincadeiras de escola” renderam um gosto especial pela profissão de professora, 

apontada pelo fragmento a seguir: “Na sala de aula eu gostava de me sentar próximo da professora, 

apesar da minha timidez, ficava admirando-a e imaginava em um dia estar naquela mesma 

ocupação” (LIMA, 2007, p. 9-10). 

Retomando o fio das experiências no curso do Projeto Salvador, há sugestões de alguns 

caminhos para o trabalho do professor que ela anuncia nesse fragmento abaixo – referente à relação 

professor-aluno e aluno-aluno – e pratica, depois, quando menciona a ressonância da atividade com 

o texto “A marca que você deixa nas pessoas”:  

 

Nesse início de curso já começava a observar e perceber a importância da relação 

professor-aluno e aluno-aluno na possibilidade de se criar vínculos. Baseado em 

Pichon, compreendi que o vínculo não se forma apenas pelo envolvimento de duas 

pessoas, mas pode ser de forma grupal. Quando há uma proximidade e aceitação 

entre aluno e professor a aprendizagem se torna mais prazerosa e significativa 

(LIMA, 2007, p. 18) [grifo meu]. 

 

Fiz minha reflexão a partir do texto: A marca que você deixa nas pessoas 

(ver Apêndice I). Este texto me serviu de embasamento e me sensibilizou para a 

construção de um outro, intitulado Não faça ao outro aquilo que não quer que 

faça com você (ver Apêndice II), construído por mim, como produto da atividade, 

relatando um momento muito significativo da minha prática pedagógica no ano de 

2004 com uma turma de 3 ª série do ensino fundamental. Era uma turma muito 

difícil de lidar, mas aos poucos fui conquistando e consegui estabelecer uma 

relação muito saudável e principalmente ganhar a confiança de cada aluno. 

Consta, no texto, uma experiência realizada com essa turma. Não imaginava a 

repercussão que pudesse causar uma simples dinâmica realizada na sala de aula: 

O feitiço vira contra o feiticeiro. Porém, vim ver o resultado no momento da 

despedida da turma, pois foi necessário me ausentar da escola para vir freqüentar 

o curso do projeto Salvador. 

Após as mensagens de despedidas, vivi um momento de muita reflexão e 

poucas palavras, não pude conter as lágrimas por saber o quanto a gente, 

professor, é significante para nossos alunos. Ficará a marca 3ª série do ano 2004 

para sempre em minha memória e creio fazer parte da história de cada um deles 

também.  

Muitas vezes o professor desanima por querer colher os frutos logo de 

imediato, mas o processo educativo é longo, só veremos os resultados de nossas 

práticas futuramente e com a contribuição de colegas posteriores. Quem sabe, um 

dia, poderemos ter um mundo melhor, o qual almejamos (LIMA, 2007, p. 22) 

[grifo meu]. 
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 A “proximidade” e a “aceitação” da turma da terceira série só foi tecida a partir da 

desnaturalização dos discursos já atrelados de que “era uma turma muito difícil de lidar”. Como o 

processo educativo “é longo” e não há porque “querer colher os frutos logo de imediato”, a 

professora foi conquistando os estudantes e construindo “uma relação muito saudável” e, no 

momento, ganhou “a confiança de cada aluno”. As marcas da escrita no texto do memorial 

sinalizam o processo vivenciado pela professora. Ela faz questão de destecê-lo e não apenas 

apresentá-lo como uma constatação.  

 Além disso, adota uma postura de criação diante de um texto-estímulo oferecido na vivência 

do Projeto Salvador. Retomando uma concepção que Curi (2002) traz para a atividade de produção 

de textos – que consiste na análise da prática intertextual pela via de um contínuo envolvendo num 

polo a cópia e noutro a paródia (passando por paráfrase reprodutiva e criativa)17 – e fazendo uma 

analogia com a prática do professor, podemos afirmar que a expectativa dos mestres, em geral, é 

pela fabricação de receitas de atuação em sala. Estas, então, beiram a cópia ou a paráfrase 

reprodutiva, isto é, o professor tende a transferir um modelo proposto exatamente como lhe foi 

apresentado sem se ater que os contextos são diferentes, ou ainda atualiza com poucas mudanças, a 

fim de não se afastar da proposta oferecida. Porém, a cursista em questão busca a paráfrase criativa, 

isto é, estabelece com o texto base uma relação de concordância ou similaridade, mas dando origem 

a outra proposta de produção. O texto lido no Projeto Salvador toma outra forma para se converter 

numa possibilidade de dinâmica, sem, porém, deixar de estabelecer um diálogo com o texto inicial. 

Seriam os professores, hoje, adeptos das ações reprodutivas ou criativas? Estariam os projetos de 

formação pautados em gerar fluxos de ações reprodutivos e/ou criativas? 

 O próximo retalho está com fios de filmes que provocaram um reviver de experiências 

referentes aos processos identitários ou à vida em família na roça: 

 

Cada filme, com suas peculiaridades, fez-me refletir sobre minhas ações, 

meu modo de ser, de ver e pensar sobre as coisas. Vale ressaltar a identidade com 

a personagem Amélie Poulain, quando esta deixava de resolver seus problemas 

para ajudar aos outros, talvez como fuga, mas de forma solidária, mesmo que para 

isso ela inventasse coisas, disfarçasse e colocasse em dúvida sua própria 

identidade. Percebi que às vezes deixo de realizar algo, ou fica para depois, pelo 

prazer de servir ao outro. As palavras “não posso” ou “não faço” têm um peso 

muito forte para mim. 

O Jogo de Gari evidencia o verdadeiro “jogo da vida” quando, muitas 

vezes, parece que lutamos contra nós mesmos a fim de atingirmos nossos objetivos. 

O filme Narradores de Javé me fez voltar ao passado e aflorou em minha memória 

os costumes, as crenças, a educação, momentos que vivi na zona rural e que 
                                                           
17 Para maiores esclarecimentos consultar CURI (2002) e SANTA’ANNA (2003). 



87 

 

 

 

permanecem em mim como as minhas raízes culturais. Lembrei-me do período em 

que fazíamos farinha, ficávamos até a madrugada raspando a mandioca e minha 

avó Idalice adorava contar as histórias de assombração, visagens, das almas, de 

lobisomem, cachorro louco, das noites de lua cheia... A gente ficava sem querer 

sair no escuro e ia dormir tremendo de medo. Às vezes contava histórias 

engraçadas também, de quando Deus andava pelo mundo com São Pedro; de 

Pedro Malazarte, de personagens ambiciosos; causos, história da própria vida e 

dos nossos antepassados, entre outras.  

O filme Abril Despedaçado fez me reviver grandes momentos de labuta na 

produção de rapaduras no engenho. Não tínhamos tempo para o diálogo nem 

brincadeiras, não tínhamos folgas dos sábados, nem domingos e muito menos dos 

feriados. Íamos para o canavial; meu pai cortava a cana, eu e meu irmão mais 

velho tirávamos as palhas e fazíamos um só monte, nesse processo, muitas vezes, 

éramos cortados pelas palhas da cana e ainda ficávamos cheios de pinicos, 

espécie de minúsculos espinhos que fincavam em nossas peles, produzia coceira e 

ardor, mas, o objetivo era único para todos: a produção.  

Acordávamos muito cedo, meus pais iam moer a cana, meu irmão ia tocar 

os bois e eu ia ralar milho para o cuscuz e preparar o café da manhã. Minha mãe 

ficava o tempo todo no engenho tomando conta do tacho – recipiente em que 

colocava o caldo da cana e o levava à fornalha para ferver até dar o ponto. Tinha 

de ficar mexendo para o caldo não derramar no processo da ebulição. Chegava 

um determinado momento, era minha vez de cuidar do tacho, para que minha mãe 

voltasse a moer mais cana. Quando o caldo da cana se transformava em melaço, 

parava de subir e não derramava mais, eu voltava à cozinha para preparar o 

almoço. Fazia tudo depressa: cuidava dos irmãos mais novos, pegava água na 

cabeça e enchia os potes d’água até que chegasse novamente o momento de 

voltar a ficar com o tacho.  

A gente tomava muita quentura da fornalha, ficava toda “grudenta” do 

doce da cana e de vez em quando, ganhava picadas das abelhas que se 

aglomeravam no engenho. Terminávamos a produção do dia às 18 horas 

aproximadamente. Essa rotina se prosseguia por dois a três meses contínuos, a 

depender da quantidade da safra de cana. Nessa época eu tinha treze anos (LIMA, 

2007, p. 19-20) [grifo meu]. 

 

 Nesse fragmento, apesar da rotina intensa de trabalho, aos treze anos de idade, como é muito 

comum na roça, a professora lembra do trabalho como algo que faz parte de suas “raízes culturais”. 

Ao fazer referência às lembranças acionadas pelo filme “Abril Despedaçado”, a cursista classifica 

como “grandes momentos de labuta”. Na rotina, a troca de papeis ocorria, para que todos visassem 

a produção, porém os afazeres domésticos ainda eram de responsabilidade ou da mãe ou da filha. 

Apesar de ficar “toda grudenta” da cana de açúcar e tomar algumas “picadas de abelhas”, a cursista 

reconhece a potencialidade dos filmes para refletir sobre as ações, os modos de ver, pensar e ser. 

Tal como considera Honório Filho: 

 

A narrativa autobiográfica nos possibilita resgatar algo que, segundo Benjamim, 

entrou em baixa: a experiência comunicável (1994). Mas é justamente essa 

experiência que vem sendo considerada respeitosamente e tratada de forma 
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prioritária quando temos a pessoa e as ações do humano como foco do 

conhecimento (ABRAHÃO, 2010, p. 246). 

 

Afinal, como bem destacou Souza: 

 

A escrita da narrativa potencializa no sujeito o contato com sua 

singularidade e o mergulho na interioridade do conhecimento de si, ao configurar-

se como atividade formadora porque remete o sujeito para uma posição de 

aprendente e questiona suas identidades a partir de diferentes modalidades de 

registro que realiza sobre suas aprendizagens experienciais. Desta forma, enquanto 

atividade formadora, a narrativa de si e das experiências vividas ao longo da vida 

caracterizam-se como processo de formação e de conhecimento, porque se ancora 

nos recursos experienciais engendrados nas marcas acumuladas das experiências 

construídas e de mudanças identitárias vividas pelos sujeitos em processo de 

formação e desenvolvimento (SOUZA e ABRAHÃO, 2006, p. 136). 

 

Fluxos de identidades se cruzam e experiências são relidas e lidas com o olhar de alguém 

que se propõe a aprender sobre si. A escrita do memorial potencializa isso. Os modos de registrar os 

“lances” subjetivos demandam as múltiplas linguagens, visando abarcar o potencial das 

experiências vividas, lembradas, narradas. 

Pois, sobre os filmes e suas linguagens múltiplas, assim se posiciona a professora: 

 

Ao assistir e analisar estes filmes, pude perceber como é importante utilizar 

a imagem no ambiente escolar, pois através da imagem e das informações, o 

aluno pode avançar e ampliar cada vez mais seus conhecimentos, se 

autoconhecer, identificar suas origens e alargar seus horizontes. Como afirmou o 

professor Menandro Ramos “é imprescindível o contato do aluno desde cedo com 

o mundo virtual das imagens e com as novas tecnologias no seu processo de 

formação”. 

Muitas vezes, a utilização de vídeos nas escolas serve para “tapar 

buracos”, ou seja, quando falta um professor, ou quando não planejou uma aula 

adequada e os alunos ficam inquietos, coloca-se o vídeo para acalmá-los. 

Infelizmente, ainda presenciamos estas ações na escola, apesar de possuirmos um 

material riquíssimo. É necessário conversarmos primeiro com os alunos a respeito 

do filme, expor os objetivos e situar no contexto relacionado ao que está 

vivenciando na prática escolar e cotidiana. Considero ter sido uma grande 

aprendizagem selecionar filmes usá-los de forma adequada na sala de aula 
(LIMA, 2007, p. 20-21) [grifo meu]. 

 

Uma aprendizagem que interfere diretamente na sua prática de professora. Como escolher 

um filme que tenha uma ressonância na turma? Quais etapas a cumprir para usar o vídeo em sala de 

aula? O que não repetir? O que o filme poderia provocar nos estudantes? O que provocou na 
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professora? Essas são algumas das questões postas na conjuntura contemporânea e que a escrita da 

cursista revela pistas de como ela pensa, age e sente diante disso.  

O fio solto que propiciou o pontapé inicial para a tessitura do ensaio monográfico foi o 

conjunto de experiências referentes aos Saraus, um evento de ludicidade e a atividade Projeto de 

Ensino e Práticas Formativas, semelhante ao estágio, porém para professoras em exercício. 

 

A participação dos saraus literários e do III Encontro de Educação e 

Ludicidade fizeram-me refletir sobre a minha prática e repensar sobre os 

momentos em que propiciava atividades lúdicas para meus alunos, tirando-me o 

tabu de que só praticamos atividades lúdicas através de jogos ou da recreação 

(LIMA, 2007, p. 24) [grifo meu]. 

 

Os saraus possibilitaram-na pensar acerca do estímulo para a pesquisa. Ao provocar a 

interrogação, a partir de uma das atividades envolvendo estudos da escrita e da oralidade 

(considerando o cenário, as vestimentas, o gestual, o tonal), a cursista “puxa o fio” que dará origem 

a sua preocupação acadêmica. Para tal, o movimento é de desacomodar os saberes que ela julgava 

estarem cristalizados, como quando questiona sua convicção de que os jogos e a recreação são as 

únicas formas de pensar em atividades lúdicas. 

Esse fio continua se prolongando, com a participação de outra atividade: Projetos de Ensino 

e Práticas Formativas. 

 

Vimos esse contexto, através da atividade realizada em Projetos de Ensino e 

Práticas Formativas, conduzida pelas professoras Lícia Beltrão e Zuleica Rios e o 

professor Luiz Felippe (Tico), após todo um preparo de leituras de várias 

bibliografias, textos, artigos de revistas, jornais e músicas, referente ao contexto 

escolar, promovendo discussões e diálogo entre teoria e prática. [...] 

Encontramos escolas modelos de uma arquitetura invejável, de espaços 

amplos arejados, porém com aprendizagem deficiente. Percebemos também vários 

tipos de professores: aqueles que não deixavam de realizar atividades lúdicas, 

adaptando algumas atividades à condição do ambiente apresentado, como 

aqueles que vivem sempre na queixa, culpando o sistema, esperando que as 

coisas aconteçam.  

Nestas realidades visitadas constatamos que não havia só um agravante 

para o fracasso escolar, como condenamos o espaço físico, mas a falta de políticas 

públicas e compromissos de todos os envolvidos como o processo educativo em 

prol de uma educação de qualidade; a história dos nomes das escolas, os quais 

interferem no processo pedagógico e a Religião com suas interferências também, 

pois muitas das escolas são conveniadas com Igrejas católicas e evangélicas. Com 

vista a estes resultados senti incentivada para pesquisar com mais detalhes sobre 

os espaços físicos da escola e de como se utilizava, principalmente para o 

momento do brincar, ou no recreio ou na própria sala (LIMA, 2007, p. 24-25) 

[grifo meu]. 
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Vale ressaltar, na leitura do fragmento, como ela revela o processo de aproximação da 

temática, desde as pistas oferecidas nas experiências anteriores (saraus e o Encontro de Ludicidade). 

O estímulo à pesquisa surge em “todo um preparo de leituras de várias bibliografias, textos, artigos 

de revistas, jornais e músicas, referente ao contexto escolar, promovendo discussões e diálogo entre 

teoria e prática”. Após esse preparo intenso, ela, pela observação do universo escolar e reflexão em 

grupo, se sente “incentivada para pesquisar com mais detalhes sobre os espaços físicos da escola”. 

Então, como estimular o olhar de pesquisadora das professoras? Qual o envolvimento que a 

professora sugere com o objeto de pesquisa? São possíveis desmembramentos do fio mestre. 

Pois esse interesse da cursista culminou com uma breve pesquisa acerca das atividades 

lúdicas na escola. Após a pesquisa, a sugestão era de que se montassem projetos de intervenção. No 

curso, tal como narra a professora, houve oportunidade de discutir os temas detectados e as 

sugestões de interferência para o Conselho Municipal de Educação, em um encontro promovido na 

Faculdade de Educação. Eis o relato: 

 

[...] foi possível organizar um Fórum intitulado: Escola em Debate com a presença 

do Conselho Municipal de Educação, do qual um de seus membros é composto 

pela coordenadora do Projeto Salvador, Mary de Arapiraca.  Foi uma tarde muito 

proveitosa e construtiva em bom tom! 

O Presidente do Conselho o Senhor Willian, nos aplaudiu pelas iniciativas 

tomadas através de Práticas Formativas, em ir visitar as escolas e conhecer suas 

realidades. Além de levantarmos dados e construir projetos com medidas cabíveis 

para a tartamudez das escolas (LIMA, 2007, p. 31). 

 

E para completar que nada é impossível de se realizar nas escolas e há 

sempre quem queira contribuir com sua parte, fizemos outro encontro Professor 

na Faced com prazer! com representantes destas escolas visitadas. Foram 

esclarecidos sobre as pesquisas e os objetivos dos projetos de interferência. Foi 

uma outra tarde em que as emoções estavam “à flor da pele” senti um 

fortalecimento na minha crença em educação quando uma das representantes 

conhecida por Cida, em lágrimas emotivas, nos descreveu todo o seu sentimento 

pela educação, a sua confiança e sua luta.. Ainda, nos alertou para que 

aproveitássemos aquele momento do Projeto Salvador, dizendo que as 

oportunidades são raras e muitas vezes únicas (LIMA, 2007, p. 32) [grifo meu]. 

 

Esse momento oportuno, “raro” – de diálogo com uma instituição do âmbito educacional –  

serviu de estímulo para um possível investimento na profissão (ou reinvestimento), mesmo com 

todo discurso em contrário. Palavras tais como “fortalecimento”, “confiança” e “luta” alimentam a 
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narrativa da professora e reacendem a “crença em educação”. Seria aquele sopro de ar para que o 

mestre respire outros ares novamente? O que esse trecho do memorial faz ressoar?  

A professora cursista revela, ainda, uma preocupação com o espaço para brincadeira 

destinado às crianças aliado à responsabilidade do professor nesse processo de estimular as 

atividades lúdicas com o brincar.  

 

[...] com o resultado das nossas visitas nos ambientes escolares da rede Municipal 

de Ensino, através da atividade de campo, em Práticas Formativas, constatamos 

um paradoxo entre o que é teoria e o que realmente acontece nas escolas, no que 

se refere a espaço físico adequado para a aprendizagem. Cabem algumas 

perguntas e indignação: Como é possível escolas não terem uma arquitetura 

apropriada para o desenvolvimento da criança como um todo, sendo que seu 

próprio documento, a proposta pedagógica, defende essa função? Como crianças 

podem desenvolver suas atividade de movimentos e brincadeiras se a escola não 

lhes permite essa condição? Como pode associar o aprender com atividades de 

recreio, se em muitas escolas não existe esse momento? Porém, encontramos 

outras realidades, em que a escola apresenta ambiente amplo e apropriado e não 

é aproveitado. Então, o que fazer neste caso? Temos como respostas outras 

realidades também constatadas, apesar do não espaço físico, mas havia lugar 

dentro da própria sala de aula para o desenvolvimento de brincadeiras e 

atividades lúdicas [sic] (LIMA, 2007, p. 28) [grifo meu].  

 

Nesse trecho, a professora traça algumas linhas questionadoras para sugerir pensamentos e 

ações acerca do “paradoxo” entre o que se viu nas escolas da rede e o que permanece no campo do 

discurso. As perguntas são a fonte para alimentar o reinvestimento das ações em educação. A 

indignação a que se refere à cursista é “costurada” pela falta de políticas voltadas para o espaço 

físico da escola. A estratégia discursiva é estimular o leitor a pensar sobre a questão, visando não 

centrar a ação reflexiva na “caça aos culpados”. A construção do enunciado “Porém, encontramos 

outras realidades, em que a escola apresenta ambiente amplo e apropriado e não é aproveitado” 

desvia o foco do “sujeito” da ação. O fundamental é o fato constatado. Isso vai de encontro ao 

discurso disseminado acerca da responsabilidade única do professor. 

E a cursista continua sua reflexão pensando sobre o brincar, seja em casa, seja na escola. 

Sugere, pois, que as brincadeiras façam parte da rotina do professor. 

 

Cabe ressaltar, que, brincar na escola é diferente de brincar em casa, na rua ou 

em outros lugares. Baseado nas leituras de Vigotsky, considero que a brincadeira 

na escola pode ser pensada como parte integrante da atividade educativa, 

explorando sua importância, seus limites e a ação do educador na programação 

das atividades pedagógicas. Além, das normas que regulam as ações das pessoas e 

as interações entre elas, e, naturalmente essas normas estão presentes, também, na 

vida da criança. Sendo assim, as brincadeiras e jogos têm uma especificidade 
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quando ocorrem na escola. Incluir o jogo e brincadeira na escola tem como 

pressuposto, então, o duplo sentido de servir ao desenvolvimento da criança, 

enquanto indivíduo e à construção do conhecimento (LIMA, 2007, p. 30) [grifo 

meu]. 

 

A seguir, traça uma reflexão acerca dos argumentos que são postos diante da polêmica do 

espaço físico para brincar e da ação das professoras em relação aos estudantes.  

 

Entretanto, aparece outra vertente que precisa ser analisada, que foi muito 

discutida também nas visitas de campo: essas atividades de movimento ou de 

recreio não devem competir somente ao professor, desde quando, este passa o 

período integral em sala com os alunos e ainda tem de realizar atividades de 

movimento no recreio. Segundo relatos e insatisfações do professorado da rede, 

caberia um profissional capacitado para este momento. Por outro lado, é notório 

que por conta do cansaço, do despreparo de alguns professores, por recusa ou 

outros, a atividade de movimento em algumas escolas fica a desejar. 

É preciso discutir e desmistificar que as atividades de movimento ou de 

brincadeiras podem ser realizadas somente no pátio da escola, e se a escola não 

possui este espaço, consequentemente não terão essas atividades. Nesse contexto, 

exige um planejamento adequado de como propiciar ao aluno uma atividade 

lúdica dentro da própria sala de aula que cause descontração e a permissão de 

alguns movimentos como: mexer os braços, pernas, mãos, cantar, dançar, imitar, 

recitar poemas e poesias; enfim, uma série de atividades que diferencie da prática 

somente de conteúdos. Dessa forma, percebe-se como aproveitar o espaço que a 

escola oferece. Claro, quando há o espaço, sem sombras de dúvidas, as atividades 

de movimentos com o corpo serão bem mais exploradas. 

E quando se trata de brincadeiras vem uma pergunta: As brincadeiras 

devem ser direcionadas ou não? É preciso saber qual o propósito do professor, se 

ele acompanha a turma no recreio, ou de como ele trabalha o brincar dentro da 

própria sala. Talvez, há momentos que se devem deixar a criança “livre” para que 

possa criar suas regras e obedecer, dar a ela este poder de construção. Mas, antes, 

é importante que um adulto tenha trabalhado essa construção de jogos, regras e 

limites, para que a criança consiga realizar suas ações de forma segura (LIMA, 

2007, p. 30-31) [grifo meu]. 

 

 A reflexão do ensaio monográfico gira em torno desses fios mestres e os questionamentos 

sintetizam bem toda a polêmica que o tema envolve. Do ponto de vista da escrita, a cursista, 

imediatamente após a pergunta “As brincadeiras devem ser direcionadas ou não?”, não emite uma 

resposta. Desfeita impressões inadequadas quanto à natureza das atividades lúdicas, ela sugere que 

haja uma contextualização antes mesmo de responder e julgar: “É preciso saber qual o propósito do 

professor, se ele acompanha a turma no recreio, ou de como ele trabalha o brincar dentro da própria 

sala”. 



93 

 

 

 

 A pesquisa realizada pela professora não engessa o problema detectado, apenas busca alguns 

caminhos. Estes apontaram para possibilidades de trabalho com a ludicidade, em qualquer lugar em 

que a criança esteja.  

 Na construção do argumento, a cursista teceu os fios referentes aos documentos oficiais (os 

RCN, PCN) e os autores trabalhados; e às atividades que “afiaram” seus argumentos, sejam 

realizadas no ambiente na UFBA, sejam decorrentes das visitas às escolas. De modo entretecido, as 

vivências na roça, com criação de brinquedos e brincadeiras, e o contato com os brinquedos 

industrializados, permitiram que a professora se firmasse na convicção de que brincar era 

necessário, com espaço físico ou não. Porém, o problema não se esgotou, mesmo com a proposta de 

encontro com os responsáveis pela educação municipal. Apenas apontou para os fios que poderiam 

gerar outras tessituras... 

O terceiro olhar, acerca das práticas em sala de aula, traz alguns elementos sugestivos 

para estudarmos o que é formação e o que é ser professora para a cursista. 

 As referências do passado trazem “aconselhamentos” de como escolher dentre as ações 

possíveis dentro de sala de aula. Os fios vão se associando para constituir possibilidades para a 

professora em formação. 

 

Assim como meus colegas, as professoras também vivem nitidamente em 

minha memória. A dona Ivonê foi minha primeira professora, ela era bem querida 

por todos, considerada uma mãezona dos alunos, com ela aprendi a ler e escrever, 

gostava muito do seu jeito calmo e tranqüilo de lidar com a classe. Atendia cada 

um em suas dificuldades, exercia o seu verdadeiro compromisso com a educação. 

Era uma professora assídua, determinada e disciplinada, nós tínhamos o maior 

respeito por ela, o aprender era prazeroso. No final de ano gostava de presentear 

todos aos alunos, eu ganhei uma mochila do Piu-Piu, outros ganharam lápis de 

cor com 36 cores, cadernos coloridos, pastas, ela então fazia a felicidade do 

alunado.  

Na 2ª e 3ª séries, tive a professora Guaraciara… nossa! Como ela era 

linda! Seus cabelos longos e pretos nos chamavam à atenção, era dócil, meiga 

delicada, era amiga da turma, mas quando precisava tomar atitudes mais severas 

não titubeava. Tínhamos respeito e muito carinho por ela. Lembro-me quando na 

3ª série nos levou a um passeio no jardim zoológico Vale dos Guaribas em Jundiaí 

SP; não me perdia de vista. Foi um passeio muito agradável, fizemos muitas 

descobertas dos animais, pois havia bichos que eu nunca tinha visto tão de perto. 

Fiquei encantada com a cauda do pavão. Seus ensinamentos perduram até hoje em 

minha mente, às vezes me vejo praticando gestos que me lembram os seus. 

Na 4ª série era a professora Osmarina, famosa na boca dos alunos por 

suas atitudes, era muito rígida. Fiquei com muito medo quando soube que seria 

minha professora. Era realmente rigorosa, mas tinha o seu lado bom, fazia seu 

trabalho com responsabilidade. Ninguém brincava na hora da aula, senão era 

castigo imediato. Uma vez ela deixou a turma toda sem recreio, nesse dia eu 

chorei muito, pois sabia que estava sendo injusta com alguns alunos, mas não 
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adiantou. Apesar dessas atitudes, eu aprendi muita coisa, ela nos ensinava muito 

bem (LIMA, 2007, p. 10-11) [grifo meu]. 

 

Importante nesse gesto de registrar o vivido é que a escrita se constitui como “uma poderosa 

aliada da formação”, segundo Cunha e Chaigar (FERREIRA, FISCHER e PERES, 2009, p. 127). E 

as autoras complementam a afirmação: “[...] O professor que é estimulado a exercitá-la incorpora 

essa prática como um valor no seu processo de ensino e provoca seus alunos a também exercitarem 

a capacidade reflexiva pela narração de suas experiências, articulando teoria e prática” 

(FERREIRA, FISCHER e PERES, 2009, p. 127). 

Ivor Goodson, ao argumentar a necessidade de uso dos dados colhidos das histórias de vida 

dos professores, lista sete e os explica. Um deles fia-se com o coletivo dessas palavras tecidas pela 

cursista: 

 

[...] As experiências de vida e o ambiente sociocultural são obviamente 

ingredientes-chave da pessoa que somos, do nosso sentido do eu. De acordo com o 

‘quanto’ investimos o nosso ‘eu’ no nosso ensino, na nossa experiência e no nosso 

ambiente sociocultural, assim concebemos a nossa prática.  

Uma característica comum do ambiente sociocultural colhida nas 

narrativas dos professores é o aparecimento de um professor preferido que 

influenciou, de modo significativo, a pessoa enquanto jovem aluno. Relatam, 

muitas vezes, que: “foi esta a pessoa que, pela primeira vez, me fez aderir ao 

ensino”; “estava sentado na sala de aula, quando, pela primeira vez, decidi ser 

professor”. Em conclusão, tais pessoas fornecem um “modelo funcional” e, para 

além disso, influenciaram provavelmente a visão subsequente da pedagogia 

desejável, e bem assim, possivelmente, a escolha do próprio curso (especialização, 

em termos de matéria de ensino) (NÓVOA, 2007, p. 71-72). 
 

Sentimentos conflituosos tomaram a cursista no que diz respeito ao desejo de ser professora. 

Quando criança, “brincava de escola”, teve esse desejo reacesso, até que quase desistiu de atuar 

profissionalmente, conforme constata o seu próprio relato: 

 

Retornei à sala de aula para cursar a 6ª série, era como se estivesse 

entrando na escola pela primeira vez, vi reacender meu sonho de criança: ser 

professora. Ao terminar o Ensino Fundamental optei pelo curso de magistério, por 

conter o meu desejo, pois passei a acreditar que a educação era o primeiro 

caminho para o sucesso, não somente do eu, mas de toda a Nação (LIMA, 2007, p. 

13) [grifo meu]. 

 

Durante o meu estágio observei e presenciei atitudes desleais com os 

procedimentos pedagógicos e com os alunos, não me via inserida naquele 

ambiente em que aconteciam coisas absurdas. Isso fez com que refletisse bastante, 

fazendo dar uma reviravolta em minha cabeça, e tomar outro rumo, enfermagem, 
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pois não queria fazer parte daquele espaço desumano. Considero ter sido uma 

infantilidade de minha parte ter pensado dessa forma, não compreendia que eu 

teria de fazer alguma coisa para mudar aquela realidade, e não era fugindo que 

seria solucionado o problema, pelo contrário, estaria dando vazão para a 

continuidade daquela situação desleal (LIMA, 2007, p. 14) [grifo meu]. 

 

Para uma ressonância do que foi “recortado” da colcha produzida pela professora, é 

necessário entender que a autoformação é produzida por fluxos e refluxos, de modo que quem se 

propõe a narrar, ressignifica-se. Como afirma Josso (2008, p. 19), citada por Cunha e Chaigar, “[...] 

a formação vai supostamente trazer o novo, portanto a transformação, e as aprendizagens novas 

exigirão desaprendizagens (desfazer-se de hábitos mais ou menos antigos, dos quais tomamos 

consciência de diferentes maneiras, como se fossem freios)” (FERREIRA, FISCHER e PERES, 

2009, p. 123). As autoras, Maria da Cunha e Vânia Chaigar, continuam refletindo acerca da 

afirmação de Josso: 

 

[...] Esse novo, é relevante destacar, não diz respeito à simples novidade, às novas 

roupagens de velhos paradigmas, mas o que passa a fazer sentido para quem o 

experimenta pela primeira vez, assim como velho não é restrito ao que é antigo do 

ponto de vista cronológico, mas que continua, como um “freio”, a impedir ou 

dificultar estudantes e professores a serem. Arriscar-se, então, mesmo que pouco a 

pouco, é ir desfazendo-se de freios (FERREIRA, FISCHER e PERES, 2009, p. 

123). 

 

E foi se desfazendo dos “freios” que a professora foi tecendo outra história, diferente da 

“enfermagem”. 

 

Comecei a lecionar em uma classe de 3ª série fundamental. Nossa! Não 

tinha a consciência do que era uma sala de aula e principalmente de como era o 

trabalho com crianças de classe social desfavorecida, carentes de afeto e de 

condições para sobrevivência. Sofri muito, no primeiro ano de trabalho, com as 

histórias de vida de cada um. Era uma realidade que desconhecia, minha 

sensibilidade vivia “à flor da pele”. Por outro lado, surgia a necessidade de 

realizar um trabalho pedagógico significativo que atendesse às dificuldades 

apresentadas pela classe e sabia que o magistério, por si só, era insuficiente para 

sanar esse meu desejo (LIMA, 2007, p. 15) [grifo meu]. 

 

Esse trecho comprova que a professora não nasce pronta, tal como propagado nos discursos 

que circulam na sociedade. Comprova que a professora também sente, duvida, hesita, surpreende-

se... desconhece. Isso reforça a tese de Maffesoli de que “o próprio das emoções, dos sentimentos, 

das culturas comuns, é que eles repousam numa vida compartilhada; todo o trabalho intelectual 

consistindo, portanto, em perceber a vida que os anima” (MAFFESOLI, 1998, p. 82). Para perceber 
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essa vida, é preciso unir as diversas razões, visando compreender essa “organicidade”; entender “os 

fenômenos na sua globalidade”. É o que o autor denomina de “raciovitalismo”, uma razão vital, que 

“sabe unir os opostos: operar conhecimento, e, ao mesmo tempo, perceber as pulsões vitais, saber e 

poder compreender a existência” (MAFFESOLI, 1998, p. 81).  

Nessa tessitura, vale resgatar a “brincadeira de escola”, as experiências brincantes na roça, 

com bastante espaço, como o pontapé inicial para o interesse no tema da ludicidade. Tal interesse 

provocou o estudo num ensaio monográfico bem como a busca pela inserção desta em sala de aula. 

 

Comecei a realizar atividades lúdicas dentro da própria sala, com música, 

jogos, brincadeiras e que propiciavam aprendizagens e descontração. Ao mesmo 

tempo em que os alunos se divertiam, também aprendiam. Porém, há a 

necessidade de se deixar momentos para que as crianças brinquem pelo prazer 

de brincar, quando elas próprias criam suas regras e novas modalidades de jogos 

e brincadeiras, fazendo valer suas invenções (LIMA, 2007, p. 25). 

 

A brincadeira poderia ser caracterizada por outras ações, é o que parece sugerir a professora, 

quando aborda a relação com a leitura, desenvolvida em sala a partir de uma decisão dela. O 

“brincar pelo prazer de brincar” se converteu num “ler pelo prazer em ler”, abaixo relatado: 

 

Ficava preocupada com o manuseio dos livros, sempre com aquela ordem 

da biblioteca: cuidados com os livros, não amassar, nem rasgar, sujar... Acabava 

desistindo de dar os livros aos meus alunos para que se encantassem e criassem 

suas próprias histórias de acordo com as figuras que enchiam os olhos de 

imaginação. Porém tomei uma atitude inusitada, selecionei vários livros repetidos 

da biblioteca, comprei outros, passei a levar jornais, revistas em quadrinhos, 

figuras e arrumei um lugar na sala para que todos pudessem ter acesso. À medida 

que os alunos terminavam as atividades propostas, eles podiam pegar qualquer 

livro para ler, ou se preferissem ler antes, também podiam. Nos primeiros dias, 

tive dificuldades para organizar, mas a turma foi, aos poucos, se adaptando e 

cumprindo as normas de acordo com o combinado. 

Foi nítido o avanço da aprendizagem por parte de todos os alunos. Alguns 

já estavam se tornando contadores de histórias. Pois levavam livros para casa nos 

finais de semana ou quando tinham vontade; quando retornavam, contavam as 

histórias para os colegas e alguns até dramatizavam. Acredito que continuarão se 

deliciando pelas maravilhosas histórias infantis contadas, cantadas, lidas e 

ouvidas (LIMA, 2007, p. 26). 

 

Foi a partir da experiência vivida pela cursista nas atividades de Contação de Histórias, no 

curso do Projeto Salvador, que ela despertou “sobre a forma como trabalhava a literatura com os 

[...] alunos” (p. 26). Como a experiência tinha sido lúdica, experimentou fiar uma ideia que 

permitisse as crianças ler e ouvir sem cobrança de retorno. 
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O curso de formação abriu ainda a possibilidade de criação de práticas a partir do que ia 

sendo tecido nas atividades. Por ser um projeto que ocorria simultaneamente ao exercício de escrita, 

o memorial, pelo menos nesses traçados, afastava-se das suas características iniciais de gênero de 

discurso. Narrar o que teria sido mais significativo em um tempo mínimo para maturação dos 

acontecimentos não era fácil. O papel dos orientadores, nesse contexto, era primordial, visando 

filtrar o que realmente teria sido importante para compreender o processo de formação das 

professoras. Um pouco do que afirma Passeggi, em seu artigo sobre a formação do formador, 

considerando que o formador trabalha para ajudar o formando “a descrever em detalhes as ações 

evocadas, para que se opere a tomada de consciência do que foi realmente formador, e a partir de 

então reconceitulizá-las” [sic] [grifo da autora] (SOUZA e ABRAHÃO, 2006, p. 212). 

Uma das tomadas de consciência envolve a já relatada situação de experiência com a turma 

da terceira série cujo foco anterior foi na ressonância das atividades desenvolvidas no Projeto 

Salvador; agora, o que está em destaque é o fio referente à prática em sala com as crianças, descrita 

pela professora: 

 

Certo dia fiz uma dinâmica com o objetivo de amenizar as situações 

conflituosas que surgiam na sala, pois estavam se perdendo o respeito pelo outro. 

Dei um pedaço de papel a cada um e pedi que escrevesse o nome, logo após, 

olhasse ao colega da direita e em segredo anotasse alguma coisa para ele fazer 

apresentando para a turma toda. Ao terminar a etapa recolhi todos os papéis e 

disse à turma o nome dessa dinâmica é O Feitiço Vira Contra o Feiticeiro. Foi um 

zum, zum, zum... Pois, todos sabiam perfeitamente o que tinham desejado ao 

colega (imitar Lacraia, plantar bananeira, tirar as calças e até mesmo imitar uma 

cachorra parindo...). Comecei a chamar pelos nomes, muito diziam que não iam 

cumprir, outros se zangaram, enfim poucos pagaram a prenda. 

Com esta brincadeira fizemos uma ótima reflexão sobre a importância de 

não desejar ao outro aquilo que não queremos para nós, principalmente com o 

aluno que sugeriu a imitação da cachorra parindo. Devemos nos colocar sempre 

no lugar do outro. Isto ficou tão marcante para eles que constantemente em várias 

situações relembravam que deveriam se colocar sempre no lugar do outro e 

desejar ao outro aquilo que queremos para nós. E assim, consegui diminuir a 

violência na sala de aula, com esse pequeno gesto, de estar pensando no outro e 

respeitando (LIMA, 2007, p. 41, Anexo II) [grifo meu]. 

 

O relato desse trecho sugere um “aconselhamento” que é direcionado aos estudantes, mas 

que pode, perfeitamente, ser tecido para a humanidade em geral. Um “pequeno gesto” que a cursista 

fez em sala de aula conseguiu “amenizar as situações conflituosas”. A mediação da cursista foi na 

direção da explicitação, do zoom, isto é, a professora buscou fazer com que os alunos aguçassem o 

olhar para o que estavam se tratando em sala de aula. Essa busca ocorreu a partir da aproximação de 
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si, do questionamento: “desejo para o outro o que não quero para mim?”. O movimento reflexivo 

que ela experimentara na atividade de produção livre queria propiciar para os seus alunos também. 

Silvia Nogueira Chaves, ao analisar a formação docente, cita Cerveró Ferrer (1995): “compartilhar 

a historicidade narrativa e a expressão biográfica dos fatos vividos no ensino e a aprendizagem se 

converte em um elemento catártico de des-alienação individual e coletiva, que permite situar-se a 

partir de uma nova posição no mundo” (SOUZA, 2006, p. 166). Isso provoca uma necessidade de 

promover também no outro essa tomada de consciência, essa des-alienação. É o que fez a 

professora. Em nome do “respeito pelo outro” fez os estudantes refletirem sobre a própria postura 

em sala.  

Ao final da escrita, a autora do memorial faz um “balanço” do que experimentou do ponto 

de vista das memórias. Vale ressaltar duas passagens que podem suscitar sensações e pensamentos 

acerca da importância da escola na formação e do que provocou a escrita do memorial: 

 

Através das minhas memórias continuo vendo a importância da escola 

hoje com os mesmos “olhos” de quando iniciei a vida estudantil, porém com uma 

visão crítica e profissional. Tenho consciência de que a escola ainda é o espaço 

que todos devem freqüentar, mas este espaço precisa ser revisto, pois há a 

necessidade da ressignificação das práticas pedagógicas, a fim de atender a nova 

demanda social do século XXI. 

Dessa forma, percebe-se que o processo de educação não é estático nem 

imutável, este acompanha o desenvolvimento sócio-político e cultural da 

sociedade. O professor precisa atuar como mola propulsora para esse 

desenvolvimento e torná-lo bom exemplo para o educando (LIMA, 2007, p. 36) 

[grifo meu]. 

 

Quanto ao processo de construção deste Memorial foi muito importante ter o 

conhecimento de mim como sujeito, pois me deu a oportunidade de me conhecer 

melhor, refletir e entender as minhas ações diante das situações cotidianas. 

Percebi que hoje sou um resultado do ontem e, para chegar onde estou, foi com 

muita garra e perseverança. Não temo o trabalho, e sim a falta dele, pois ao longo 

da vida conheci minhas virtudes e fraquezas, mas jamais o desânimo e a descrença 

nos meus objetivos (LIMA, 2007, p. 36) [grifo meu]. 

 

 No gesto de escrita, houve uma percepção de que os processos educativos não são estáticos 

nem imutáveis, tal como faz referência a professora. Há uma oportunidade de tecer de outros modos 

a própria história. E é isso que reforça Maria Helena Camara Bastos: 

 

[...] professor apropria-se de sua história e de uma parte importante de sua vida. 

Fazer história é perceber-se como atuante e capaz de participar do processo de 

transformação. Tornar evidentes as histórias de vida das professoras significa 

reconstruir também a sua cultura, seu tempo, sua história, re-inventando a 
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dialogicidade, a palavra, a memória, na tensão do particular e da totalidade (Nunes; 

Ferreira, 1996) (MIGNOT e CUNHA, 2003, p. 170-171) [grifo da autora]. 

 

Para finalizar, acerca da experiência de escrita do memorial, vivência no Projeto e prática na 

sala de aula, há que considerar as palavras quer ressoam após a costura do texto todo, pela cursista 

em questão e que está na epígrafe final de Gabriel García Márquez, reforçando a consciência da 

reinvenção de si: “A vida não é o que a gente viveu e sim o que a gente recorda e como recorda para 

contá-la” (apud LIMA, 2007, p. 36). 

 

2.2.4 COMO MARIA ÍRIS TECEU SUAS EXPERIÊNCIAS NA ESCRITA? 

 

Retomando a proposta inicial, procurei lançar o olhar, nos escritos de Maria Íris, nas três 

direções já mencionadas: as experiências que envolvem a escrita do texto; as relativas ao curso de 

formação do Projeto Salvador; as que se referem às práticas em sala de aula. 

O primeiro olhar, acerca da escrita do texto, traz alguns elementos para perceber a 

ressonância do que seja “formação” e “professor” na visão da cursista em questão. 

Logo na inauguração do texto, a professora anuncia o seu gesto de escrita, trazendo, como 

epigrafe, um fragmento de Soares (2001): “Não procuro conhecer o meu passado, procuro buscar o 

meu passado, procuro pensar o meu passado, não busco o que vivi, busco perceber o que estava 

pensando quando vivi.” (SOARES, 2001, p.45 apud GONÇALVES, 2009, p. 8). Aqui já se 

posiciona num lugar de não resgate apenas do passado, mas de reflexão sobre este. Além disso, ela 

busca o contexto do passado, como pensava na época, visando confrontar com os pensamentos do 

presente. A questão da ressignificação do vivido, que é uma característica da escrita de si, é usada 

na epígrafe para anunciar o espírito do texto do memorial. 

Em seguida, logo na abertura do gênero textual, a cursista apresenta a dificuldade de lidar 

com o memorial de formação. 

 

Tenho-me esforçado para compreender como desenvolver um memorial, 

significativo, não apenas para mim. É claro que falar das minhas memórias não é 

tão difícil assim, pois as lembro muito bem, o difícil é narrar neste memorial, 

fatos acontecimentos e sentimentos que possam se comunicar com os leitores e 

atraí-los (GONÇALVES, 2009, p. 8). 

 

Pode ser comparado a um infinito tapete bordado, que foi tecendo ao 

longo do período da formação lembranças remotas e atuais da minha história de 

vida pessoal estudantil e profissional. Cada fio e ponto iam sendo tecidos com 
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muita delicadeza além de um olhar preciso, envolvendo teoria e prática, diálogo, 

troca de experiências, autoconhecimento, curiosidades, riscos, realizações, 

angústia, riso e choro, dor e aplausos. 

A todo o momento estarei relatando passagens das minhas vivências, 

personagens e fatos marcantes que fizeram parte da minha formação, dando 

maior ênfase na minha vida estudantil e profissional confrontando-as com os 

modelos atuais de educação e destacando meios possíveis de mudanças, 

permanência e deslocamento do processo de leitura e escrita. 

Resgatar a nossa história de vida e da vivência escolar é dar-nos a 

possibilidade de voltar ao passado, refletir sobre as decisões e atitudes tomadas 

diante das diversas situações vividas e analisar o caminho percorrido. É uma 

forma de atentarmos para nós com um olhar crítico e reflexivo e compreender-nos 

com sujeito construtor da nossa própria formação. 

Conhecer a própria história é dar vazão ao conhecimento da cultura e a 

compreensão individual do humano. Mas, não só o conhecimento pessoal, e sim o 

político e o social. É nessa dimensão que precisamos entender a natureza humana 

e ter consciência de nós mesmos (GONÇALVES, 2009, p. 8). 

 

 Percebe-se a proliferação de palavras para relatar a experiência expressas pela cursista 

quando se refere ao gesto de escrever o memorial: “teoria e prática, diálogo, troca de experiências, 

autoconhecimento, curiosidades, riscos, realizações, angústia, riso e choro, dor e aplausos”. Além 

disso, a preocupação com o entendimento por parte do leitor, o que complexifica o ato de redigir, 

segundo ótica da professora. Mônica Fujikawa, em seu artigo “A escrita como pretexto de reflexão 

da prática pedagógica e como estratégia de intervenção na formação de professores” aborda a 

importância do registro, de quaisquer tipos, para o crescimento profissional e pessoal. Afirma a 

autora, citando Cecília Warschauer (2001): 

 

A escrita da experiência, quando lida por outros, leva-nos a sair de nós mesmos 

para sermos capazes de partilhar os pensamentos, provocando a passagem do 

implícito para o explícito. (...) a escrita para o outro é, ao mesmo tempo, formadora 

da capacidade de partilhar. Inicia-se uma implicação grande, construindo um 

afastamento. É um movimento formador porque distanciador: nosso olhar recebe 

um outro reflexo (PRADO e SOLIGO, 2007, p. 240). 

 

 Daí, o olhar para refletir decisões e atitudes tomadas antes, para analisar os caminhos 

percorridos, para desenvolver um senso crítico e reflexivo, visando construir sua própria formação. 

O distanciamento provocado pela escrita permite à cursista – e não só ela – revisitar o vivido para 

refletir, destecer, retecer e seguir construindo a própria tessitura. 

 No entanto, o memorial ainda tem uma dimensão avaliativa. Por isso, o seu caráter de 

injunção institucional, tal como considera Passeggi (SOUZA e ABRAHÃO, 2006). A professora-

estudante tensiona sua escrita e negocia com seus valores escolares, uma vez que foi condicionada a 
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entender o processo educativo, desde criança, de outro modo. Por isso, confessa que, apesar de 

cursar uma graduação em que os pressupostos teóricos prezavam um conceito de avaliação 

diferente, ela não conseguiu absorver com facilidade.  

 

[...] Valorizo tanto as notas neste memorial porque fui condicionada a isso em todo 

o meu processo escolar, as avaliações marcaram muito a minha vida, com boas e 

más  recordações, o meu ingresso na escola pública, tentativas te trabalhos, vários 

vestibulares e ultimamente a classificação para o Projeto Salvador aqui na 

FACED/UFBA [sic] (GONÇALVES, 2009, p. 19). 

 

 Esse tom demonstra também uma perspectiva de diálogo com o leitor, uma vez que a 

cursista apresenta esse argumento como uma espécie de defesa prévia, para o caso de algum 

julgamento das suas ações e pensamentos. Sua escrita já se converte num processo de interação com 

os possíveis leitores. 

 Apesar da revelação de dificuldade no que concerne a tessitura do bordado do memorial, há 

que considerar que o letramento da professora permitiu a estratégia de, analogamente, comparar a 

escrita do texto com um “infinito tapete bordado”. Mas, como ela narra o letramento dela? Seguem 

algumas linhas em que, a partir de uma experiência de contação de histórias com o professor José 

Carlos Rego, carinhosamente conhecido como Pinduca, ela compara a sensação com aquela 

propiciada por seu avô, durante a infância. 

 

Ele chegou trazendo algo na mão que me conduziu a uma saudosa 

viagem... Viagem que me levou ao encontro de pessoas e objetos, do meu  próprio 

eu. Momentos da minha vida que há muito adormeceram... Enquanto ele iniciava 

a sua aula, com nós do grupo, eu do meu canto, esperava ansiosa, meus olhos  

direcionavam para o a mala, por mais que tentasse não conseguia desviá-los. Após 

alguns minutos começo a deslocar-me, ou melhor, inicia o meu encontro. Uma 

espécie de baú, (uma mala), cheia de trecos. Trecos que brincam,cantam, contam 

e encantam a gente. A mala é aberta e nela, vejo possibilidades de ir ao encontro 

da minha história... 

Eternas manhãs de domingo... domingo, meu avô Juca acordava cedo e 

pegava o misterioso baú onde guardava seus pertences, considerado por ele de 

grande valor. Ali, guardava um livro sagrado, a Bíblia, um canivete, uma caneta 

de tinta, folhas de papel de embrulho, dobradas, papel manteiga, cadernetas de 

anotações, folhas de papel envelhecidas, um tinteiro, um isqueiro, um caderno 

capa dura, caderno de desenho, lápis, certidões de casamento, nascimentos e 

batistérios, fotografias, uma navalha, num cantinho do baú tinha uma caixinha na 

qual ele guardava um pacote de fumo moído (TREVO) e palhas de milho seca 

cortadas prontas para enrolar seu cigarro, algumas bateria de rádio, lanterna, 

munição para caça (pólvora, chumbo espoleta, bucha, etc.) além de outros objetos 

e documentos. Este era um momento de muita expectativa para mim, pois era o 

momento em que entrava em contato com um mundo misterioso do meu avô. O 
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mistério das diversas leituras indicando o caminho da escrita, da informação do 

conhecimento e de emoções... Meu avô pacientemente lia e explicava sobre seus 

pertences, sendo que alguns, ele não deixava tocar. Cada um dos seus registros 

eram notas de nascimento, de casamento, festejos, dívidas, empréstimos, 

falecimento, poemas, cartas e outros. 

 Fazia isso como se tivesse vivendo o momento. Ele era a única pessoa 

que sabia ler e escrever naquele povoado, por isso guardava a vida das pessoas 

dentro de um baú através dos registros, é claro. Iniciava o dia com a leitura da 

bíblia, seguida de comentários. Sentava num banco no canto da mesa, tão logo 

sentava começava chegar às primeiras pessoas que viam pedir-lhe para que lesse 

ou escrevesse cartas familiares, ou qualquer outra situação, era o escriba delas, 

Eu ficava encantada com aquele processo, queria ser igual a ele, saber ler e 

escrever, fazer cartas para o meu pai e quem sabe um dia, servir aos outros 

também. 

As pessoas ditavam suas mensagens e ou outros fatos e ele atenciosamente 

transcrevia, molhando a delicada caneta (de pena), no tinteiro. Iniciava ali o meu 

processo de letramento. Passava a manhã inteira ao lado do meu avô, era um dos 

meios de aprender e estar ao lado dele, já que quase não o via durante a semana, 

devido seus afazeres (GONÇALVES, 2009, p. 9-10) [grifo meu]. 

 

 

 Interessante destacar no fragmento é o artifício linguístico da catáfora (quando um 

item linguístico tem seu referente revelado depois, na sequência do texto; o contrário seria a 

anáfora, quando o item linguístico tem seu referente revelado antes), que mantém o mistério de 

quem seria “Ele”. O mistério começa pelo título escolhido: “Baú que conta história”. Ela consegue 

traduzir (LARROSA, 2004) a sensação para o texto, de modo que estabelece uma cumplicidade 

com os leitores. O fruto do letramento que teve a cursista, na infância, é colhido nas palavras que 

usa para expressar aquele momento – o mesmo sentido durante a abertura do curso de formação. As 

experiências com Pinduca e com o avô Juca se entretecem. A linguagem literária faz a mediação 

entre as duas. Os “trecos” do primeiro “personagem” “brincam, cantam, contam e encantam”; já os 

outros “trecos” criavam expectativa, também encantavam e guardavam leituras e “a vida das 

pessoas”. Por isso, não podiam ser tocados. Isso mantinha o mistério. O desejo de “ser igual a ele” 

estimulava-a a passar a “manhã inteira” ao lado do avô.  

Com essa formação, a linguagem literária apareceu também na escrita do memorial com 

muita intensidade. A seguir, uma poesia, inserida pela autora, para abordar a aprendizagem no 

curso, sobre o letramento: 

 

 

O RENASCER DO LETRAMENTO 

 

MINHAS COLEGAS ME AJUDEM 

A SAIR DESSE TORMENTO 

A DECIFRAR COM PRECISÃO 

ESSTE TAL DE LETRAMENTO 

ARAPIRACA QUEM PROPÓS 

E POR ISSO LHES LEMANTO. 



103 

 

 

 

 

ME AJUDEM ENCONTRAR 

O MEU PRÓPRIO ARGUMENTO 

DO LETRADO PRO LETRAR 

DO LITERACY AO LETRAMENTO 

DESSA FORMA MERGULHAR 

EM NOVOS CONHECIMENTOS. 

 

O VERBETE LETRAMENTO 

POR AURÉLIO IGNORADO 

EM EDIÇÃO DE AULETE 

HÁ ANOS FOI CONSTATADO 

O DEFINE COMO “ESCRITA” 

MAS CONSIDERA ANTIQUADO. 

 

SE CAIU NO DESUSO 

E SÓ AGORA É LEMBRADO 

POR MORAIS E MARCUSCHI 

KLEIMAN, LEME E DOURADO 

JOLIBERT, LAJOLO E KATE 

POR SOARES PROPALADO.        

 

SÃO TANTAS CONTRIBUIÇÕES 

OUTRAS MAIS POR CITAR 

OBTIVE INFORMAÇÕES 

PROS SABERES AMPLIAR 

DESSA FORMA É POSSIVEL 

O LETRAMENTO DESVENDAR 

 

MINHAS COLEGAS ME AJUDEM 

A SAIR DESSE TORMENTO 

A DECIFRAR COM PRECISÃO 

ESSTE TAL DE LETRAMENTO 

ARAPIRACA QUEM PROPÓS 

E POR ISSO LHES LEMANTO. 

 

ME AJUDEM ENCONTRAR 

O MEU PRÓPRIO ARGUMENTO 

DO LETRADO PRO LETRAR 

DO LITERACY AO LETRAMENTO 

DESSA FORMA MERGULHAR 

EM NOVOS CONHECIMENTOS. 

 

O VERBETE LETRAMENTO 

POR AURÉLIO IGNORADO 

EM EDIÇÃO DE AULETE 

HÁ ANOS FOI CONSTATADO 

O DEFINE COMO “ESCRITA” 

MAS CONSIDERA ANTIQUADO. 

 

SE CAIU NO DESUSO 

E SÓ AGORA É LEMBRADO 

POR MORAIS E MARCUSCHI 

KLEIMAN, LEME E DOURADO 

JOLIBERT, LAJOLO E KATE 

POR SOARES PROPALADO. 

 

SÃO TANTAS CONTRIBUIÇÕES 

OUTRAS MAIS POR CITAR 

OBTIVE INFORMAÇÕES 

PROS SABERES AMPLIAR 

DESSA FORMA É POSSIVEL 

O LETRAMENTO DESVENDAR 

 

LETRAMENTO MINHA GENTE, 

NÃO É UM GANCHO, SEI QUE NÃO 

QUE SE PENDURA O SOM FALADO 

SEM PENSAR A SITUAÇÃO 

DO TREINO REPETITIVO 

DE HABILIDADE E AÇÃO. 

 

NEM É MARTELO QUE ROMPE 

BLOCOS DA NORMA PADRÃO 

E LETRAMENTO O QUE É? 

MUITA COISA SE RAZÃO 

É LEITURA É ESCRITA 

COM O MUNDO FAZ RELAÇÃO. 

 

É A FALA DE UM POVO 

SUA CULTURA E DIVERSÃO 

É VERBO AO ENTARDECER... 

OU PROSA NA ESCURIDÃO... 

SENTADOS NUMA CALÇADA 

NUM SHOPPING, NA MULTIDÃO. 

 

É A FALA DE UM POVO 

SUA CULTURA E DIVERSÃO 

É VERBO AO ENTARDECER... 

OU PROSA NA ESCURIDÃO... 

SENTADOS NUMA CALÇADA 

NUM SHOPPING, NA MULTIDÃO. 

 

DAS NOTÍCIAS SE DIVULGAM 

NOS RÁDIOS, JORNAIS SE LÊ 

DO PAPO AO INDIGENTE 

VALE A PENA TUDO SABER 

DO AMBIENTE AOS HUMANOS 

E O PLANETA AO AQUECER? 

 

LETRAMENTO TAMBÉM ESTÁ 

NAS REVISTAS E NO DOMINGO 

HORÓSCOPO E NOVELAS 

NOS GIBIS DOS MENINOS 

NAS MANCHETES E ANÚNCIOS 

EDITAIS TEXTOS DIVINOS 
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NA LAGOA DO ABAETÉ 

LAVADEIRAS A CANTAR 

NO PLANTIO E NO COMÉRCIO 

TODOS A NEGOCIAR 

É UMA TROCA DE SABERES 

E A ESCOLA A ENSINAR 

 

NO TEATRO E NO CINEMA 

DA CANÇÃO A ESCUTAR 

NAS BRINCADEIRAS PEQUENAS 

A CRIANÇADA A BRINCAR 

E NOS MOMENTOS DE FOLGA 

NO ÔNIBUS A VIAJAR 

 

NOS MAPAS, ATLAS DO MUNDO 

GUIAS DE MOVIMENTAÇÃO 

PLACAS E SINAIS DE TRÂNSITO 

MANUAIS DE INSTRUÇÃO 

E AS BULAS DE REMÉDIOS 

TUDO PARA ORIENTAÇÃO. 

 

AS RECEITAS DA COZINHA 

FEIRAS LIVRES E CAMELÔ 

PROFESSORES E ALUNOS 

LIVROS CARTAS DE AMOR 

BATE PAPO NA ESQUINA 

MEMORIAIS DE VOVÔ. 

 

LETRAMENTO É UMA COISA 

NÃO DÁ PARA RESUMIR 

NO PAPEL NÃO CABE MAIS 

VOU PARAR POR AQUI 

COMO TUDO EXPRESSAR 

SE O ASSUNTO NÃO TEM FIM. 

 

LETRAMENTO É MAITA 

É CAMPANA E ZULEICA 

ARAPIRACA, OLGA E LICIA 

ANA PAULA, TICO, LICA 

SÃO TODOS OS PROFESSORES 

MAS PINDUCA INTENSIFICA. 

 

AGRADEÇO A PACIÊNCIA 

POR TUDO ISSO ESCUTAR 

LETRAMENTO É CAMINHO 

PARA ALFABETIZAR 

É UMA LONGA ESTRADA          

ONDE APRENDEMOS ANDAR.    

 

                                      (MARIA IRIS, 2007) (GONÇALVES, 2009, p. 30-35)18. 
 

Essa produção entra para abrir o subtópico da escrita da cursista e denota o reflexo de uma 

aprendizagem, trazendo questões e possíveis respostas sobre o que seja o letramento. Somente na 

posição de professora-estudante, aprendiz do curso de Pedagogia, conseguiu perceber que o que ela 

vivenciara com o avô já era sim um processo de letramento. Tal como anunciou antes, retomou 

experiências do passado para refletir e isso lhe permitiu entender as escolhas do presente.  

Novamente, pode-se captar a literatura “como uma experiência radical e contraditória da 

linguagem” (LARROSA, 2004, p. 328). Isso significa que quanto mais mergulhamos em nós, mas 

procuramos as palavras para melhor expressar nossas descobertas e entendemos que não há como 

expressar com a riqueza em que experimentamos o vivido.  

A professora segue inserindo outras produções desenvolvidas em linguagem própria, 

visando tecer os retalhos com combinações de fios e cores singulares. 

 

No caminho do Projeto Salvador II, na FACED, encontrei!  Encontrei o 

meu caminho...  caminho dos riscos do tapete,  sobre eles bordei as minhas 

memórias de muito que aqui participei. 

                                                           
18 Por uma questão de solidariedade aos leitores, arrumei o texto em duas colunas; porém, mantive o espaçamento 

simples e o tamanho da fonte original. A fonte em maiúsculas é uma decisão da autora, por isso optei por preservar.  
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No meio do caminho tão logo no meio do caminho, tinha professores, 

tinha livros, tinha poetas, poetizas e escritores, tinham poemas, tinham contos, 

tinham quadrinhas e canções, tinha voz e tinha escuta, tinham risos, palmas e 

louvores, tinham alunas e colegas e até biblioteca, dessas que andam, que falam, 

que riem, que choram, enfim biblioteca sem morbidez, viva e que nos conduz a  

arriscar. 

No meio do caminho na Faculdade de Educação vi pela primeira vez o 

ELEGE, o PROLER, com leitores e leituras e outros mundos descobri. 

No meio do caminho eu li. Li belos contos do Perrault, que por minha tia 

eu já ouvi.   Entre tantos preferidos, alguns foram escolhidos para ler e para ouvir.  

Para além desse caminho, muitas coisas eu vou levar... (GONÇALVES, 

2009, p. 40). 

 

Esse é apenas um trecho da produção, mas já se percebe que a “pedra” no caminho, como 

um obstáculo, aparece no texto dela como uma oportunidade. Diversas palavras povoam o registro, 

para que os leitores possam ter a dimensão de quantas possibilidades foram aparecendo no caminho 

de formação. No entanto, ela reconhece que “Para além desse caminho, muitas coisas eu vou 

levar...”, o que significa que a professora utilizará as “pedras” que foi “catando” pelo percurso. Na 

produção, ela segue esse enunciado relatando que “Muitos contos eu já contei e muitos outros a 

contar. Um pouco de cada história para alunos apreciar. Histórias há anos inventadas, hoje lidas e 

recriadas para o tempo não apagar... Nesse momento eu vejo refletido em cada rosto, de pequenos 

aprendizes o prazer de ali estar” (GONÇALVES, 2009, p. 40).  

De uma escrita de memorial que se iniciou com alguma dificuldade e preocupação com o 

julgamento do leitor, a cursista consegue seguir produzindo o texto com desinibição, em função do 

seu contato com o mundo da escrita e leitura, desde a infância.  

O que nos sugere com essas inserções de discursos literários é que a formação dos 

professores pode acatar a literatura. Um “aconselhamento” que se sustenta com a perspectiva de 

Larrosa que considera que “[...] não se trata de usar a literatura para ilustrar determinadas idéias, ou 

para construir determinadas idéias, ou para refutar determinadas idéias, ou para expor determinadas 

idéias. Não se trata somente de como a literatura serve a nossas idéias [...] mas se trata, sobretudo, 

do que é que a literatura pode fazer a nossas ideias [...]” (LARROSA, 2004, p. 347). 

Segundo Larrosa, a literatura se questiona o tempo todo e coloca em dúvida o que é 

escrever, isto significa que:  

 

[...] a literatura, ao menos a que me interessa, não é outra coisa que o movimento 

infinito de questionar-se a si mesma. A literatura é uma experiência radical de 

escritura na qual, em cada momento, está em jogo o que é escrever. E como 

escrever é, simplesmente, escrever de outro modo, então a literatura se determina 

sempre contra a literatura (LARROSA, 2004, p. 348-349). 



106 

 

 

 

 

E foi escrevendo de outro modo que a cursista buscou imprimir a “voz autêntica”. Para 

abordar acerca do segundo olhar, das experiências no curso do Projeto Salvador, ela manteve a 

relação com a literatura intensa.  

Logo ao relatar a entrada no Projeto Salvador, ela, assim, costura as palavras: 

 

 [...] Parece um sonho, às vezes nem acredito, enfim, chegou o tão esperado dia, 

quantas noites mal dormidas, momentos de angustia e por que não dizer 

desespero? Quantas expectativas... Parecia que esse dia nunca ia chegar. Foi 

então que no dia três de junho, recebi uma ligação de Cristina, técnica da SMEC 

(Secretaria Municipal de educação e Cultura) informando que o tão esperado 

curso iria começar, e à medida que passava desde o dia em que entrei na UFBA, 

ainda no ano de 2004 do curso/concurso para a produção do memorial e em 

seguida submetida à aferição a qual fui classificada, mas não entre as cem 

primeiras [...] (GONÇALVES, 2009, p. 38) [grifo meu]. 

 

O ingresso é relatado ao final da seção que trata de “O começo da profissão”, trazendo uma 

interpretação de que a experiência tem sua importância para o fim do começo, ou um outro começo 

da profissão, embora os relatos das vivências do Projeto Salvador já estejam dissolvidos nas 

narrativas anteriores. O tempo não é o cronológico, como demanda o gênero discursivo. A escolha 

do tempo presente do verbo para passar o momento de expectativa e ansiedade é um sintoma da 

importância que teve a experiência para a professora. Ela busca traduzir a ansiedade pelas palavras 

e expressões que usa: “sonho”, “tão esperado dia”, “noites mal dormidas”, “angústia”, “desespero”, 

“Quantas expectativas...”, “Parecia que esse dia nunca ia chegar”. Tudo isso para ingressar no “tão 

esperado curso”. Professora também se angustia, cria expectativas e sente desespero. 

No decorrer do curso, foi ficando mais consistente a preocupação dela em relação a qual 

tema poderia ser explorado no ensaio monográfico, ou numa iniciação à pesquisa. A seguir, a 

tomada de consciência da professora se revela pelo agrupamento de atividades num conjunto 

estimulador do posicionamento:  

 

Durante o processo de formação na Faculdade de Educação da Bahia - 

FACED/UFBA na Disciplina Práticas Formativas, ministrada pelo professor Luís 

Felipe e pelas professoras Ana Paula, Lícia Beltrão, Maíta de Andrade e Zuleica 

Rios, com visitação às Escolas Municipais da cidade do Salvador, e pelas 

Disciplinas: Sarau Literário, (profº José Carlos), Leitura e Produção de Texto, 

Oficina de Leitura, (profª Licia Beltrão) e Estudos Literários, (profª Lícia Beltrão e 

Regina Campana) entre tantas outras Disciplinas e Oficinas as quais contribuíram 

para ampliar o meu olhar sobre leitura, a minha prática e o papel da escola no 

processo de formação de leitores [...]  Não vivo mais na escuridão em relação a 
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leitura literária na sala de aula. Embora  percebo que ainda  se faz necessário 

uma tomada de consciência [...] diante da nossa prática na introdução da leitura 

literária e na formação de leitores, já que a leitura ainda é considerada a vilã 

principal nos índices de reprovação nas escolas. E assim, após investigação 

precisa sobre o processo de leitura na formação da humanidade, [...] 

contribuiremos mais efetivamente na formação de leitores (GONÇALVES, 2009, 

p. 21-22) [grifo meu]. 

 

A cursista reconhece a necessidade da prática investigativa empreendida no curso de 

formação, porém isso não se converte na solução imediata para o problema da leitura na 

contemporaneidade. A autora segue sem oferecer “a fórmula” para resolver o problema da leitura 

literária na escola. Sugere que a busca tem de ser incessante, durante toda a vida profissional, por 

meio de leituras, experiências e trocas. Os verbos utilizados vêm no plural o que indica que ela 

coloca a questão como um “nó” que há de ser desfeito pelo coletivo e não pelas professoras apenas. 

Vale ressaltar a importância do paradigma do singular-plural (JOSSO, 2010) que relaciona o 

conhecimento sempre a um autoconhecimento. Por isso, a leitura é um problema local e global ao 

mesmo tempo.  

A cursista, a seguir, problematiza a relação que geralmente se desenvolve com o texto 

literário e a forma em que a escola tem se relacionado com a literatura. 

 

O texto literário, principal instrumento de trabalho da maioria docente, em 

lugar de ser considerado o mais familiar e acessível dos alunos, é, na maioria das 

vezes, empregado apenas como pretexto, para diferentes conteúdos curriculares e 

estratégias mecânicas de leituras. ‘‘{...} o aluno tem que ‘‘provar’’ que leu, tem 

que se submeter a práticas avaliatórias, tem que prestar contas diante das 

obrigações escolares {...}’’ (ORLANDI, 1998, p.26). Dessa forma o foco principal 

da leitura é de erro/acerto, simbologia, codificação e decodificação da palavra. 

Forma repetitiva através de imitação dos tempos remotos pelo qual fomos 

formados. 

E, alimentada por inquietações e buscando entender o papel da escola na 

formação do leitor, surgem outras inquietações e questionamentos, os quais me 

levam a refletir sobre as minhas ações diante as atividades de leitura. Quais são 

os conceitos que nós, professores formadores de leitores, temos de leitor – leitura -

- literatura e que nos orientamos em nossas ações em sala de aula? Até que ponto 

essas atividades têm contribuído para formação de alunos leitores que 

efetivamente interaja e que exerça sobre ele o papel de co-autoria? De que 

recursos dispomos para designarmos a leitura literária na escola? Como nós 

docentes temos aplicado as propostas de leituras do texto literário em sala de 

aula? Referendando as condições do ato de ler, Geraldi (1984) diz que: “na escola 

não se lêem textos, fazem-se interpretação e análise de textos. E isso nada mais é 

do que simular leituras.”  

 Há um forte elo entre a literatura e a escola, e isso não é um problema, 

mas sim a forma como a escola se apodera da literatura, didatizando-a, 

principalmente a Literatura Infantil. Um dos problemas é que a escola não tem 
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encontrado caminhos eficientes para promover o encontro de seus alunos com uma 

leitura prazerosa, ou seja, o encontro entre o leitor e o livro. O docente não 

consegue, ou não cria interativos de leitura literária com seus alunos, e estes não 

adquirem a menor afinidade com o texto literário. O livro precisa ser lido e relido, 

revisado, questionado, reescrito, e assim o leitor possa a ser também o autor do 

texto, assumindo a significação da leitura (GONÇALVES, 2009, p. 23-24) [grifo 

meu]. 

 

Esse fragmento do texto estimula a discussão sobre como a literatura, o texto literário, a 

escola e a formação do leitor. Para argumentar, ela organiza o dizer com “inquietações” e 

“questionamentos”, e não respostas prontas e aponta oportunidades de ampliar a reflexão com a 

comunidade argumentativa dos autores que circulam na Universidade. Interessante notar que os 

autores são utilizados para compor o quadro de como tem sido tratado o texto literário na escola, de 

modo que, mesmo com um repertório de experiências vividas nos processos educativos do 

município, ela se apropria do ritual do dizer acadêmico para compor seu argumento. Ao final, ela 

sugere algum “aconselhamento” para o destino da atividade com o texto literário: “precisa ser lido e 

relido, revisado, questionado, reescrito, e assim o leitor possa a ser também o autor do texto, 

assumindo a significação da leitura”. 

A cursista segue sua reflexão sobre o uso da literatura infantil e as políticas de leitura 

situando o problema da formação do professor em um contexto sociocultural e político que 

privilegia a quantidade de livros nas escolas e não a qualidade. Além disso, aponta para as opções 

de obras ou textos literários feitos pelo professor, considerando que há um engessamento das 

possibilidades de leituras legitimadas pela instituição escolar.  

Tais ideias, tecidas pela professora, encontram-se com a noção “costurada” por Larrosa à 

expressão “dar a ler”: 

 

Dar a ler, então, é dar as palavras sem dar ao mesmo tempo o que dizem as 

palavras. Ou, melhor, interrompendo todas as convenções que nos fazem dar a ler o 

que já temos como próprio, o que já sabemos ler. Temos lido que “as palavras são 

sempre as mesmas e o que dizem não é nunca o mesmo”. Por isso há que se dar as 

palavras retirando ou interrompendo ao mesmo tempo o que dizem as palavras para 

dar assim o infinito durar das palavras, sua possibilidade de dizer sempre de novo 

mais além do que já dizem (LARROSA, 2004, p. 20). 

 

“Dar a ler” o texto literário na escola é permitir que se produzam sentidos diversos dos já 

“encomendados”, mas não é negar também os sentidos já produzidos.  
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Isso vale ainda para as práticas de alfabetização. Quando aborda o assunto, a cursista 

considera a tensão entre o que trazem os autores teóricos, o que fizeram seus professores e o que se 

sugere que se faça, considerando “as novidades” discutidas no curso de formação. 

 

Aqui na FACED, Sob as orientações das Professoras Mary Arapiraca e 

Liana,eu pude compreender melhor o processo de alfabetização que tanto me 

angustiava. Tive a oportunidade de aprender um pouco mais sobre alfabetização e 

letramento, bem como compreender melhor o processo de leitura e escrita nos 

primeiros contatos da educação escolar. Hoje desenvolvo na sala de aula, práticas 

de leituras orais e escritas, as quais propiciem avanços nas situações de 

aprendizagens. Assim começa a desvendar o mistério da alfabetização. Que antes 

mesmo de terminar o curso de Magistério, entrelacei-me com preocupações para 

entender o processo de alfabetização nas escolas, coisa nada fácil. Busquei em 

livros, (Emilia Ferreiro, Piaget, Vigostsky), revistas (Nova Escola, Pátio, Do 

professor), cursos, palestras, estudos dirigidos sobre o assunto. 

Custei a entender a funcionalidade dos métodos de ensino, como por 

exemplo, o método Casinha Feliz o qual tive primeiras experiências como 

professora estagiária adjunta da professora Graça, regente da classe da escola de 

Orientação Infantil (E.O.I.) No ano de 1987. Era incompreensível para mim a 

repetição daqueles barulhinhos para apresentar cada letra. Pensava: seria 

necessário tudo aquilo? Aprender a ler e escrever  necessariamente tinha que ser 

de forma tão enfadonha e mecânica... Eu fazia um esforço para resgatar aquela 

forma de ensinar do eu avô, e trazer para minha sala de aula. Mas nada, nada de 

chegar sequer perto daquele método que não consta em nenhum livro ou manual 

do professor. 

Foi uma rica experiência ao lado da professora Graça, compartilhamos 

trocas interessantes, ela tinha um jeito próprio de alfabetizar, a Cartinha Casinha 

Feliz era o único instrumento que ela utilizava. A repetição de som que ela fazia 

para dizer o nome da letra, formar sílabas e construir palavras, achava meio sem 

sentido, mas não conhecia outra forma além da que eu fui alfabetizada, aliás, dos 

primeiros contatos que tive com a escrita, que foram os escritos do meu avô, 

registros feitos em troncos de árvores, paredes, portas assentos, nos cactos e, 

principalmente as marcas que fazia nas melancias no período da colheita para 

demarcar a letra inicial do nome de alguém a quem ele presentearia assim que a 

melancia tivesse madura. Eu ficava horas tentando entender todos aqueles 

registros: desenho, números, letras... Tudo aquilo tinha uma história, eram 

desenhos de corações, pessoas abraçadas, animais, nomes das pessoas e quem os 

faziam, na maioria das vezes eram pessoas que nunca freqüentaram escolas, não 

sabiam ler, mas escreviam para demarcar traços dos seus sentimentos. 

Aquele modelo de alfabetizar era, pra mim, uma grande descoberta, 

confesso que ficava em dúvida com  relação à significação da aprendizagem, mas 

é fato que, a maioria dos alunos da professora Graça saíam da alfabetização 

lendo, ou pelo menos codificando e decodificando os símbolos linguísticos. 

A cada encontro que tive com as professoras Mary e Liana, foi tratado de 

estabelecer uma relação e distinguir entre atividades de leitura que privilegiam a 

produção textual e as que enfatizam a codificação e decodificação no processo de 

ensino aprendizagem da leitura e da escrita, tecendo comentários e sugerindo 

leituras que tratam da alfabetização e do letramento (GONÇALVES, 2009, p. 28-

29) [grifo meu]. 
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 A discussão acerca da alfabetização e letramento é bastante tensa. Ao relatar, ela menciona 

as experiências vividas como estudante no ensino básico, com o método classificado como 

tradicional; como estudante no curso superior (nas oficinas de preparação de materiais) e como 

pessoa, na vida, durante convivência com o avô.  

 Interessante perceber as marcas linguísticas que indicam para sensações da professora 

quando entretece diferentes dimensões formativas, em temporalidades distintas. Ela se revela uma 

investigadora através de buscas em “livros”, “revistas”, “cursos”, “palestras” e “estudos dirigidos”, 

mesmo antes de ingressar no Projeto Salvador, visando “começar a desvendar os mistérios da 

alfabetização”. Confessa sua dificuldade para “entender a funcionalidade dos métodos de ensino”. 

Isto aponta para a desmistificação da compreensão imediata de uma prática-teórica por parte do 

professor. Ela desfia seu percurso formativo relacionado aos saberes necessários para suas ações em 

sala. Quando resgata, ou faz um esforço para resgatar, a forma de ensinar do avô, ela reforça a 

necessidade de prestar atenção nos outros saberes que podem alimentar os processos de ensino e 

aprendizagem e que estão fora dos modos de fazer educação.  

 O reconhecimento de que aquela forma de “ensinar a ler”, com “registros feitos em troncos 

de árvores, paredes, portas assentos, nos cactos e, principalmente as marcas que fazia nas melancias 

no período da colheita para demarcar a letra inicial do nome de alguém a quem ele presentearia 

assim que a melancia tivesse madura”, era legítima, mas que ela não conseguiu “chegar sequer 

perto daquele método”. Desse modo, a professora saiu do patamar de “dono do saber”, que 

consegue articular, imediatamente, experiências, ideias e leituras e desfiou-se para se tornar um ser 

humano que tem também tem dúvidas. 

 Contra o “pensamento estúpido” (LARROSA, 2004), que desenha um modelo de professor e 

conduz o nosso julgamento, o memorial de formação desvela o processo de apropriação das leituras 

teóricas, registra a atualização subjetiva de maneira que é possível perceber os momentos de 

“autoformação” e “heteroformação” (JOSSO, 2010). 

A professora segue seu relato trazendo a contribuição de algumas outras atividades vividas 

no Projeto Salvador para sua visão sobre a ludicidade. 

 

[...] A professora Maíta, que me ajudou nas minhas produções escritas, aquele seu 

jeito simples de ler e fazer relações deixa nas estrelinhas a clareza do saber e do 

refletir. A professora Olga Claro, alegre e esbanjando energia, conduzia-nos às 

mais diversas áreas do conhecimento inclusive a transbordar nas descobertas e 

inovações. Confesso que não sou mais a mesma professora ao trabalhar com meus 

alunos situações problemas, resoluções e elaborações, eu percebo a compreensão 

e participação deles com mais significação. 
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 Por falar em contribuições, faço uma ressalva às aulas do ilustre professor 

José Carlos (Pinduca), que com seu jeito simples e fiel de ministrar suas atividades 

e aulas proporcionou momentos de descontração, aprendizagens, descobertas, 

integração, movimento e, por que não dizer prazer. Suas aulas para mim foram  

valiosíssimas, não só na vida profissional ,mas principalmente pessoal .A cada 

aula ele nos mostrou a importância de se trabalhar com o lúdico na sala de aula, 

desmitificando o que é ser lúdico, não se restringindo apenas em brincadeira no 

pátio ou no recreio. No primeiro dia de aula, do Projeto Salvador, ele trazia nas 

mãos dois objetos: uma viola e uma mala. Uma mala de trecos, de vidas, de 

sonhos, de viagens, e memórias, que se faz e histórias. 

Para dinamizar os momentos de ludicidade e aprendizagem na minha 

pratica pedagógica tive a contribuição da professora Regina Campana e a 

professora Gisele, que trouxe para sala o resgate da riquíssima literatura da 

tradição oral transmitida de geração a geração, formando um rico repertorio 

lúdico e mágico. Foram contos, fábulas, lendas, adivinhas, mitos, provérbios, 

cordel, histórias de assombração que povoaram e povoam o universo imaginário 

dos brasileiros trazendo as múltiplas visões de mundo dos povos que formaram a 

identidade cultural de nosso país. Colaboraram não só para o aperfeiçoamento da 

minha prática nas atividades das diversas linguagens, como os meus alunos que 

conquistaram novos espaços e tempos sendo recontadas por eles nas diversas 

formas da oralidade, mas também para o meu eu, tudo isso me fizeram voltar ao 

meu bordado e viver o já vivido... Puxar fios para fazer novo bordado, num 

emaranhado multicolor (GONÇALVES, 2009, p. 37-38). 
 

 Novamente aparece a literatura como grande formadora. Afirma Larrosa: “A literatura serve 

para sentir nossa própria língua, para tratar de não sermos demasiado estúpidos, para sentir-nos 

vivos” (LARROSA, 2004, p. 356). No entanto, como o próprio autor acrescenta: “Não pode haver 

defesa da literatura que não seja, ao mesmo tempo, crítica da literatura” (idem). Isso para não 

incorrer no erro de eleger essa como “a solução” para as demandas dos processos educativos e 

constituir uma outra metanarrativa. Por isso, ela, a cursista, reconhece que ainda há o que investir: 

“Ainda tenho dificuldade de leitura, mas os ganhos foram muitos”.  

 Adiante, numa seção intitulada “Desafios/Esforços e Conquistas”, a professora traz um 

relato de oficinas e atividades desafiadoras tais como a de Polêmicas Contemporâneas, que envolve 

temas contemporâneos que suscitam frutíferos debates; a de Matemática; as que se cercaram das 

tecnologias da informação e comunicação. Além disso, reitera: “Vivi momentos de desequilíbrio e 

equilíbrio na tomadas de decisões, bem como na articulação dos acontecimentos, das resoluções e 

afirmação e reafirmação” [grifo meu]. Isso porque também teve de suportar desequilíbrios 

emocionais (perda do pai e internação da filha). 

 Acerca das experiências dentro do Projeto Salvador, afirma: 

 

As novas abordagens e diferentes dinâmicas dos professores levaram-me a pensar 

nas diversas possibilidades e limitações de ensinar e aprender, exercício que me 
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faz pensar e relacionar com minhas ações no meu fazer pedagógico, colocando-me 

no lugar de aluna e também de professora, possibilitando-me momentos vivos de 

sentir-me pessoa, inteira e verdadeira, de ouvir e ser ouvida, e que pudesse falar 

dos meus anseios e da minha cultura (GONÇALVES, 2009, p. 44). 

 

A professora cursista percebe com o tempo da escrita do memorial que não só de conceitos e 

conhecimentos vive a Universidade. É preciso ao professor também saber selecionar o que aprende, 

estabelecer relações com os problemas e definir o que é importante para sua prática e ainda 

gerenciar conflitos da vida pessoal. Aqui, fica claro o que Lesourd (citado por Passeggi in: SOUZA 

e ABRAHÃO, 2006, p. 209) denomina de “explicitação biográfica” ou aquele zoom sobre os 

acontecimentos experienciados, visando captar o que realmente foi “trans-formador”. A tomada de 

consciência começa a ficar mais “visível” a medida que a professora vai chegando ao final das 

experiências vividas nos processos de formação. Como houve uma temporalidade peculiar na 

escrita do memorial, a ciência do todo vivido vai se desenhando com o decorrer do processo de 

escrita e permite a interferência no texto. No entanto, alguns rastros, marcas linguísticas, 

permanecem e não se submetem à alteração pela professora cursista. 

 No fragmento em questão, pensamentos, sensações e desejos são revelados num jogo de 

palavras: ela “costura” no mesmo retalho “possibilidades” e “limitações”; “ensinar” e “aprender”; 

as posições de “aluna” e “professora”; e, com isso, a sensação de se perceber como “pessoa”, 

“inteira” e “verdadeira”, que pode “ouvir” e “ser ouvida”, falando dos seus “anseios” e da sua 

“cultura”. O memorial de formação é o registro que lhe permite isso, sem quaisquer julgamentos de 

outrem.  

Em relação ao ensaio monográfico, a professora cursista revela a tendência temática relativa 

à leitura, sobretudo literária, cujo debate perpassa todo o memorial. Nas seções “A Literatura 

infantil é realmente inserida na escola?” e “Tecendo ideias” a autora concentra as reflexões voltadas 

para a literatura, literatura infantil, leitura literária e formação do professor. Entretanto, como já 

tecido anteriormente, as experiências pessoais, do tempo de estudante, poderiam servir como 

argumento, pois compõem o quadro temático discutido.  

 

A literatura para mim, até certo tempo, foi um caso mal resolvido, um 

desejo muito grande de saber trabalhar com a leitura literária na sala de aula. 

Mas como, se eu mesma não tive vivências que contemplasse a literatura?  Desde 

quando iniciei minha carreira como docente, há mais de vinte e dois anos, tenho 

me esforçado para introduzir os alunos nos caminhos da leitura literária. Logo 

percebi que tal intento não seria fácil de realizar. Primeiro, o meu próprio 

processo de formação e escolarização, empobrecido, em relação à leitura e á 

escrita e principalmente, à literatura, o planejamento extenso a ser cumprido 
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rigorosamente, a falta de livros literários e de uma biblioteca, ou até mesmo um 

espaço de leitura equipado adequadamente para tal atividade e o despreparo 

diante do exercício da docência, foram alguns entre os muitos embaraços 

enfrentado por mim, na tecedura do tapete da construção do saber, contudo não 

foram suficientes para quebrar a corrente  do belíssimo bordado que eu iniciara -  

introduzir a leitura literária de forma prazerosa, e assim formar crianças leitoras. 

(GONÇALVES, 2009, p. 20) [grifo meu]. 

 

 

O modo como a enunciadora se inseriu no mundo da leitura, pela via familiar, estimulou a 

preocupação com a leitura literária na escola. O questionamento anuncia uma reflexão que é muito 

maior que a resposta à pergunta. A autora inicia uma reflexão que integra as ações governamentais, 

os percursos de formação do professor e suas práticas, além da busca pelas lacunas mesmo após 

tempos de carreira. A enunciadora revela algumas das oficinas que apoiaram a sua busca sem 

responsabilizar tais vivências à resolução dos problemas. Trata da necessidade de autoformação e 

heteroformação (JOSSO, 2010) como necessidades para superação dos problemas detectados nos 

“percursos parciais de formação” (Dominicé, 1985 apud Moita in: NÓVOA, 2007), ou seja, “linhas 

de força, de componentes, de traços dominantes de uma história de vida”. No caso da enunciadora 

em questão, os traços dominantes são compostos pela necessidade de formação pela leitura literária. 

 No tocante aos fios utilizados para tecer o relato, cabe ressaltar a tendência a realçar a 

conotação “negativa” fruto de um trabalho de “tradução estúpida”, no sentido empregado por 

Larrosa (quando menciona o trabalho de análise do código da mídia por Antoni Muntadas). São as 

palavras usadas por Gonçalves: “caso mal resolvido”, “empobrecido” [processo de formação e 

escolarização], “falta” [de livros literários e biblioteca], “despreparo” [exercício da docência] e, 

tudo isso, é classificado como sendo “embaraços”. 

 O que ela não leva em consideração é que o “exercício da docência” é construído por 

“possibilidades” e “limitações”, por “equilíbrios” e “desequilíbrios”. Não há quem nasça pronto 

para exercê-la. Por isso, existe um pressuposto de que há um momento em que o “ser professor” é 

estável. Será? 

O terceiro olhar, acerca das práticas em sala de aula, amplia essa discussão, que integra 

os bordados necessários para compor a “colcha-tese”. 

 Alguns elementos auxiliam a “montar” o ser e pensar do lugar de professor. Já na infância-

adolescência, relata a cursista: 

 

Logo fiz muitas amizades, as brincadeiras eram diferentes, brincávamos 

de picula, baleô, pula onde fazíamos comida de verdade, a brincadeira principal 

era de escola, uma das chances que eu tinha, além da banca de dona Edite Lobão, 
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uma espécie de reforço destinada às crianças que não conseguiam vagas, ou seja, 

os mais pobres, ainda assim tinha que pagar uma taxa (GONÇALVES, 2009, p. 

12) [grifo meu]. 

 

Abordando sobre as referências que foram construídas com a vida escolar, a cursista assim 

se posiciona: 

 

[...] Ela [professora Edna] ensinava com amor, tinha paciência com todos, éramos 

de classe social diversificada, filho de lavadeira, filhos de médicos, de vendedor, 

de domésticas, de professores, de fazendeiros e filhas do prefeito. Ouvia-nos e nos 

tratava por igual atendendo as necessidades de cada um individualizadas 

respondia aos nossos questionamentos, fazíamos experimentos, dramatizávamos, 

encenávamos brincávamos, brigávamos, e estudávamos em grupo, através das 

interações, íamos construindo nossos saberes. 

 No veterano grupo Escolar Gonçalves Dias, com suas amplas salas, de 

paredes e telhados rústicos, móveis desgastados pelo tempo, o mimeógrafo, o sino, 

o copo com uma rosa, sobre a mesa da professora. Estudei durante os quatro anos 

primários. Ali conquistei amizades e conhecimentos que solidificaram a minha 

formação (GONÇALVES, 2009, p. 15). 

 

[...] No entanto, continuava sendo esforçada nos estudos, achava tudo difícil, e o 

pior de tudo era intolerância de algumas professoras, como a professora Alice que 

não me deixava assistir sua aula simplesmente porque ainda não possuía o livro de 

sua disciplina Português. Achava aquilo um verdadeiro abuso, mas não tinha 

coragem de enfrentá-la e reivindicar o meu direito, ficava vagando no corredor do 

colégio durante toda sua aula. Parecia está vivendo em um novo mundo... 

Ao contrário dela tinha a professora Arlete, uma maravilhosa professora 

de História, dessa que ensina História contando história, fazendo relações com 

nossas vivências e com a realidade do mundo, levava-nos nas mais distantes 

civilizações culturas e acontecimento, sem nem ao menos sairmos da sala, através 

das inesquecíveis leituras, de suas intervenções, das reflexões e relações que nos 

induzia fazer mediante cada temática abordada. Por onde anda a professora 

Arlete?! Gostaria muito poder revê-la... Lembro-me que no meio da aula ela 

olhava para mim e dizia: “Íris, vá em frente, lute pelo seu ideal! E quando for ao 

Egito não se esqueça de visitar as pirâmides e me enviar um cartão postal”. 

Falava isso num tom de humor, e carinho, ela se importava com o outro, tinha um 

olhar para cada aluno e tratava todos com atenção. 

Enquanto aos demais professores apenas administravam suas aulas de 

forma controlada e individualista, sem tempo, ou mesmo vontade de olhar para os 

lados, não se importava com o outro, eram frios, frios como os equipamentos 

tecnológicos (GONÇALVES, 2009, p. 17-18). 

 

As referências de como fazer e não fazer em sala de aula foram construídas com diversos 

relatos trazidos pela professora. Nesse espaço textual, apenas um fragmento passa a noção de que 

ela elege momentos marcantes, do ponto de vista das relações, “eram frios, frios como os 

equipamentos tecnológicos”, e das perspectivas metodológicas adotadas pelos mestres. 
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Depois, nos estágios supervisionados, momento declarado de formação para a docência, 

assim relata a professora: 

 

No segundo semestre do 2º ano, inicia-se estágios supervisionados, as 

aulas das didáticas e de praticas de ensino superavam as outras, eram aulas 

significativas que ampliavam nossos conhecimentos para o curso que fazíamos. 

Uma vez por semana dávamos aulas de contação de histórias, em escolas da rede 

públicas sobre a supervisão da professora Izanilda, esta, determinava o que 

líamos. Ufa! Minhas pernas tremiam tanto nesse momento, o meu corpo 

queimava, e as mãos geladas e trêmulas mal seguravam o livro, minha boca 

secava e as palavras não saíam, as letras se embaralhavam e as crianças não 

tiravam os olhos de mim. Não sei se pela minha situação, ou se pela expectativa 

de querer entender melhor o que presenciavam. E este sufoco permaneceu durante 

dois anos, em todas as quintas-feiras dos dias letivos. Hoje já estou quase 

encontrando o fio da meada para continuar o meu bordado sem muitos 

embaraços no mundo da leitura literária (GONÇALVES, 2009, p. 27) [grifo 

meu]. 

 

Dos trechos das narrativas apresentados, fica expressa a influência das brincadeiras de 

escola no desejo de seguir o percurso profissional.  

O relato está contextualizado na narrativa abrangente sobre a vida de mudanças a partir da 

fuga da seca: a família se muda para a cidade, algo associado à história social no Nordeste. Somente 

ao se mudar, a cursista, então na posição de estudante, sente falta da rotina da roça. Anima-se com a 

agitação da feira, mas ao reencontrar os primos que vinham da roça, alimenta as saudades.  

 

Após alguns meses morando na cidade, minha avó pôs uma barraca de 

comida para vender nessa feira, a fim de garantir o nosso sustento, meu avô 

ganhava pouquíssimo. Assim todos os sábados eu ia para a feira e lá encontrava 

com meus tios, tias e alguns primos que vinham da roça para fazer compras, era 

muito legal, mas sentia muita falta de tudo da roça, o por do sol, a sombra da 

aroeira, a lagoa, as brincadeiras, os festejo- de Cosme Damião e de São João – a 

plantação os animais as chuvas, a terra molhada, onde moldava meus primeiros 

traços, ensaiando a linguagem escrita. Tudo enfim, eram motivos para me lembrar 

de lá (GONÇALVES, 2009, p. 12). 
 

Essa transformação permite que as brincadeiras também se modifiquem. Destacam-se os 

modos de brincar bem como os modos de letramento. Moita afirma:  

 

Só uma história de vida permite captar o modo como cada pessoa, permanecendo 

ela própria, se transforma. Só uma história de vida põe em evidência o modo como 

cada pessoa mobiliza os seus conhecimentos, os seus valores, as suas energias, para 

ir dando forma à sua identidade, num diálogo com os seus contextos. Numa 

história de vida podem identificar-se as continuidades e as rupturas, as 
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coincidências no tempo e no espaço, as ‘transferências’ de preocupações e de 

interesses, os quadros de referência presentes nos vários espaços do quotidiano 

(NÓVOA, 2007, p. 116-117).  

 

Por isso, os contextos sociais, sejam históricos ou locais, interferem nos valores, nas 

escolhas, nas decisões; enfim, nos percursos formativos. 

O fragmento seguinte está em outro contexto, em que a autora tece ideias relativas à 

leitura, formação de leitores, uso do texto literário, literatura infantil. A partir daí, ela relata as 

primeiras experiências com a docência, considerando a atividade de contação de histórias. Como 

não tinha vivência de contadora, ela transferiu para o papel o sentimento de nervosismo: “Ufa! 

Minhas pernas tremiam tanto nesse momento, o meu corpo queimava, e as mãos geladas e trêmulas 

mal seguravam o livro, minha boca secava e as palavras não saíam, as letras se embaralhavam e as 

crianças não tiravam os olhos de mim”. Podemos considerar que esse teria sido o primeiro 

acontecimento marcante para a carreira de docente. 

Em contrapartida, já na Universidade, no curso do Projeto Salvador, ela aborda acerca da 

ressonância da atividade destinada à elaboração de material de alfabetização na prática de sala: 

 

[...] Desenvolvi atividades propostas pelas professoras as quais estou utilizando 

nas minhas aulas como, por exemplo, a minha antologia, os jogos confeccionados 

nas oficinas ministradas pela professora Liana. Para se trabalhar a palavra no seu 

diverso contexto. Já percebo participação dos alunos nos momentos de leitura, 

demonstrando prazer e interesse. Nesses encontros também produzi um cordel de 

sextilha (seis versos de sete silabas) com dezessete estrofes, baseado no texto 

Letramento, do livro Letramento de Magda Soares (GONÇALVES, 2009, p. 29) 

[grifo meu]. 

 

O uso dos verbos indica que ela está testando o que está tendo oportunidade de experimentar 

no curso do Projeto Salvador. E tem conseguido resultados imediatos, segundo seu próprio 

diagnóstico. A ressonância das atividades no desempenho da cursista é visível, uma vez que ela 

consegue produzir um cordel sobre o tema estudado. O que se contrapõe à postura trêmula, nervosa 

de outrora. A desinibição em relação ao texto literário é algo que o próprio memorial de formação 

atesta. 

 

A implantação do construtivismo nas escolas foi uma revolução na 

educação, um grande desafio na prática pedagógica. Quase todas as escolas 

adotam o método que de forma inadequada exigia de nós professores, mudanças 

radicais, desconsiderando nossa prática e nossos saberes já construídos. E o pior 

é que, os avanços na educação ninguém via, foi uma confusão, imagine como 

ficava o professor, e aquele como eu que não tinha formação acadêmica era uma 
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angústia só, um jogo de cintura daqueles! Às vezes eu passava a noite na mesa 

debruçada sobre os livros, revistas, artigos, buscando uma luz para clarear meu 

caminho, que me fizesse enxergar os fios do bordado, mesmo sob todos os riscos... 

 Nesse período já trabalhava numa escola particular de médio porte, 

(Centro Educacional Nossa Senhora do Resgate), lá exigiam seguir a linha 

“construtivista” ao pé da letra. Muitas vezes presenciei colegas e coordenadoras 

com alunos embaixo de árvores, em quadras, laboratórios, realizando 

experiências, propostas pelo livro didático baseada na teoria de Isaac Newton, 

Pitágoras, Tales de Mileto e até a da geminação do grão de feijão no algodão, que 

há muitos anos se repetia igualzinho. Se diziam por isso, ser construtivista. Então 

eu ficava mais confusa ainda, não via nem os alunos nem nós professores 

construirmos quase nada, apenas notava-se uma repetição de regras que não 

podiam ser rompidas (GONÇALVES, 2009, p. 36) [grifo meu]. 

 

 Como o próprio subtítulo anuncia, era “O começo de uma profissão”. Por isso, ainda sem 

formação acadêmica, ela sofria a imposição de uma teoria. Com a imposição vinha a “angústia”. A 

consciência de que o método era adotado de “forma inadequada” e que se desconsiderava a “prática 

e os saberes já construídos” vem com a experiência obtida no curso do Projeto Salvador e o olhar de 

acadêmica, julgando a época rememorada.  

 A própria cursista confirma que a Universidade lhe deu o repertório necessário para 

enfrentar os “desafios”, para estabelecer “diálogos e reflexões”.  

 

[...] Na tentativa de melhorar a minha prática, se eu quisesse continuar 

trabalhando como professora. Tive que batalhar muito.  Refletia a minha prática e 

procurava contribuir com os meus alunos possibilitando-os a momentos de 

desafios, diálogos e reflexões, esforçavam-me ao máximo buscando respostas nos 

livros, apoiando em Piaget, Vygotsky, Ferreiro, Paulo Freire, no próprio livro 

didático outros suportes textuais. 

Hoje, mais do que nunca estou certa de que se quisemos fazer parte 

efetivamente deste processo educacional, além do compromisso, se fez necessário 

ampliar conhecimentos, a Universidade é a nossa grande aliada. E, ao pisar no 

solo Federal, já percebo as contribuições que ela proporciona, por exemplo, as 

oficinas e disciplinas ministradas por professores competentíssimos [...] 

(GONÇALVES, 2009, p. 37). 

 

Para finalizar, acerca da experiência de escrita do memorial, retomando novamente o tema, a 

cursista faz um balanço da experiência, trazendo a dicotomia emoção e razão como uma 

necessidade para a formação. Além disso, desmonta o discurso de culpabilização do professor e da 

estaticidade imposta deste, para fiar outros caminhos que tem um tom “desafiante”. Ao final da 

escrita, a professora prioriza as “possibilidades” e não as “limitações”. Estimulada pelo “desejo de 

aprender, de ampliar as formas de perceber, de sentir, de compreender”, ela anuncia uma busca pela 

aprendizagem em “todos os espaços do nosso cotidiano” e “em todas as dimensões da vida”. 
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Transforma a sua visão sobre a escola, trazendo essas possibilidades para ressignificá-la como um 

espaço das “diversas linguagens”, basta que se assuma esse papel de “mola propulsora”.  

 

Nos momentos de escrita deste memorial cheguei a todos os fios, pontos e 

caminhos possíveis do meu interior, parti muitas vezes do concreto ao abstrato, do 

imediato para o contexto, do vivencial para o intelectual, integrando o emocional 

e o racional. Nada no decorrer do curso de Pedagogia do Projeto Salvador II foi 

tão desafiante, relembrando fatos ocorridos no passado tão presente. Fez reviver 

dores, tristezas, alegrias, saudades, verdades, angústias...  Assim, percebi mais 

claramente como a minha trajetória de vida pessoal e meu jeito de ser 

contribuíram para minha caminhada profissional. 

Agora mais atenta às possibilidades do que aos limites, apoiada no desejo 

de aprender, de ampliar as formas de perceber, de sentir, de compreender. 

Aprender, sim, em todos os espaços do nosso cotidiano, em todas as dimensões da 

vida: Continuarei confiante e sem muita fé no amanhã que nos move, que nos faz 

pensar, que nos faz lutar e quer nos vencer. Porem o mais importante de tudo isso 

é viver cada momento... Acredito! 

Através das minhas memórias continuo vendo a importância da escola, 

hoje, mais com os mesmos “olhos” de quando iniciei a vida estudantil, do que com 

outro olhar, uma visão crítica e profissional. 

Tenho consciência de que a escola ainda é o espaço das diversas 

linguagens e que todos devem frequentar, pois ela é a difusora e proporcionadora 

das linguagens. Mas precisa ser revisto resignificar a função da escola e, 

consequentemente, das práticas pedagógicas, a fim de atender às demandas 

culturais e sociais da contemporaneidade. Dessa forma, percebe-se que o processo 

de educação não é estático nem imutável, ele acompanha o desenvolvimento sócio-

político e cultural da sociedade. O professor precisa atuar como uma mola 

propulsora para esse desenvolvimento e torná-la exemplo para o educando 

(GONÇALVES, 2009, p. 50). 
 

Sobre o curso do Projeto Salvador, assim se posiciona, ao final do processo: 

 

Foram muitas as contribuições que teve nesse curso, principalmente no que 

se refere à escola e a minha prática enquanto educadora. Envolvida sob um 

emaranhado de informações, situações e questionamentos, aprendi a diferença 

entre autoridade e autoritarismo, em ser professor e educador; aprendi a diferença 

entre dar aula e tomar lição; aprendi reconhecer o que é ser um medidor, 

facilitador ou catalisador do processo de formação e, ao mesmo tempo como 

alguém que, também se formando, movimentando, evoluindo, transformando-se. 

Relacionando-se por meio de trocas enriquecedoras e significativas, diálogo e 

escuta. Assim o professor leva o aluno encontrar o seu próprio caminho, e ir ao 

encontro dos temas de seu interesse. Isso é formar.  “... A escola deve ser um lugar 

onde se ganha o gosto pelo trabalho de aprender...” (CANÁRIO,2006). 

(GONÇALVES, 2009, p. 46-47). 

 

[...] Hoje entendo que aprendizagem não se reside em saberes disciplinares 

exteriores a aprender e sim no saber sobre si próprio, em intercambio e contraste 

com outros. Narrar a história de nossas vidas é uma auto-interpretação do que 

somos e às vezes faltavam palavras para expressar tal como acontecia cada 

experiência (GONÇALVES, 2009, p. 48) [grifo meu]. 
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3 CONTRA A TRADUÇÃO ESTÚPIDA: UNINDO FIOS PARA OUTRAS 

TESSITURAS. 

 

 Ao final do exercício de “dar a ler” o texto das professoras escolhidas para o estudo, há que 

reforçar alguns argumentos e apontar possíveis caminhos.  

 Antes, porém, retomarei as questões postas no primeiro capítulo: Como as professoras 

mobilizaram/mobilizam os saberes produzidos durante e após o curso para construir sentidos 

acerca das experiências de ‘ser professor’? Como se relacionam com as diferentes “posições de 

sujeito” nessa produção de sentidos? Que palavras teceram/tecem para atribuir sentidos à 

formação? Qual a potência das narrativas escritas (e orais) para a formação? 

 Com o objetivo de compreender como as professoras dão sentido à construção do “ser 

professor”, a partir da conexão entre saberes acadêmicos e não acadêmicos, usando como 

dispositivo as narrativas escritas (e orais) para desconstruir as retóricas da moda que promovem 

um contexto de culpabilização do professor e uma noção de formação atrelada aos saberes 

acadêmicos e escolares, apenas; debrucei-me, nesse momento, apenas a análise das narrativas 

escritas, deixando as entrevistas narrativas para outra oportunidade, por motivos já esclarecidos, 

referentes à busca pela não superficialidade da “leitura” delas. Alia-se a isso, o vínculo da pesquisa 

com o paradigma hermenêutico (e não positivista) que implica numa filiação à análise vertical do 

material e não quantitativo. 

 Para chegar às respostas das questões, há que contextualizar qual o panorama 

contemporâneo, isto é, pensar com Larrosa (2004), Larrosa e Skliar (2001), Santos (2000) e Augè 

(1994) sobre as características do atual contexto, visando situar os leitores na discussão acerca das 

narrativas escritas das professoras do Projeto Salvador. De certo modo, isso já foi textualizado em 

outros “espaços textuais”, porém associando aos fragmentos propostos para o “dar a ler” na tese. 

Nesse momento, há uma necessidade de recuperar para arrematar os fios dessa grande colcha de 

retalhos.  

 Sabemos com Larrosa (2004) que um código estúpido vigora no modo como nos 

relacionamos com a linguagem. Este autor denuncia, citando Deleuze (1971)19, que “O que se 

contrapõe ao pensamento é a estupidez”. Pois bem, e o que seria essa estupidez? Prossegue Larrosa: 

 

                                                           
19 A obra citada por Larrosa (2004) é DELEUZE, G. Nietzsche y la filosofia. Anagrama, 1971, p. 145-156. 
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Esse pensamento estúpido, continua Deleuze, é uma tradução: a tradução ao 

pensamento “do reino dos valores mesquinhos ou do poder de uma grande ordem 

estabelecida”. E imediatamente, tratando de evitar um progressismo demasiado 

evidente, ou um farisaísmo demasiado fácil, Deleuze de apressa em agregar que o 

pensamento estúpido não é coisa do passado, ou dos outros, ou dos que não sabem 

pensar, ou dos que pensam como nós, mas que é coisa nossa, que tem a ver 

conosco, que se deriva quase naturalmente, como uma secreção, da mesquinhez de 

nossa vontade de viver ou de nossa submissão à ordem, à qualquer ordem: “a 

estupidez e a baixeza são sempre as de nosso tempo, as de nossos contemporâneos, 

nossa estupidez e nossa baixeza (LARROSA, 2004, p. 133-134). 

 

 Santos (2000) considera que o mundo globalizado tem três direções claras: a daquele que nos 

fazem crer, pela produção de “fabulações”; a daquele que realmente é, pela perversidade da 

globalização; a daquele que pode ser, isto é, o que se pode mudar do que já se tem. Pautado nisso, 

trago um diálogo com Larrosa e Skliar (2001), no artigo referente ao nome que damos aos outros, 

escrito por Silvia Duschatzky e o próprio Skliar: 

 

O travestimento discursivo parece ser uma das marcas mais habituais desta época. 

Com a mesma rapidez na qual se sucedem as mudanças tecnológicas e econômicas, 

os discursos sociais se revestem com novas palavras, se disfarçam com véus 

democráticos e se acomodam sem conflito às intenções dos enunciadores do 

momento.  

Em que medida as retóricas da moda – como por exemplo aquelas que reivindicam 

as bondades do multiculturalismo, que pregam a tolerância e que estabelecem o 

início de um tempo de respeito aos outros – estão anunciando pensamentos de 

ruptura com relação às formas tradicionais em que a alteridade foi denominada e 

representa? (LARROSA e SKLIAR, 2001, p. 119). 

 

 O pensamento estúpido, decorrente das produções de ideias pelo mundo globalizado, seja 

através de fabulações alimentadas pelo travestimento discursivo (modos de enxergar o outro), tem 

sua lógica pautada no “refugiar-se em regras de pensamento que, dizendo-nos em voz alta como 

devemos pensar, nos sussurram em voz baixa que somos inteligentes, seduzem-nos garantindo-nos 

que a estupidez não tem a ver conosco” (LARROSA, 2004, p. 135). 

 

Há que se liberar então dessa moral mesquinha do pensamento que, enquanto nos 

dá a sensação de elevar-nos sobre a bobagem, afunda-nos em uma bobagem mais 

elevada, em uma estupidez de segundo grau. Não se trata de se apartar da estupidez 

com um gesto arrogante de desdém. Tampouco se trata de refugiar-se em algum 

desses modos de pensamento seguros e assegurados que parecem garantir-nos um 

saber superior, uma inteligência sem esforço, ideias de segunda mão, uma 

linguagem distinta, procedimentos sem erros. Do que se trata é de se enfrentar à 

estupidez sabendo que, nesse enfrentamento, ao que nos enfrentamos é a nós 

mesmos. Também nossa inteligência-estúpida, a nossa sabedoria-estúpida. E a isso, 

a este enfrentar-se ao não pensamento da estupidez, a nosso próprio pensamento 
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estúpido, a nossa própria baixeza e a nossa própria submissão, é o que chamamos 

pensar [...] (LARROSA, 2004, p. 135-136). 

 

 Pensar, portanto, seria buscar compreender essa estupidez de nossos discursos e ações, 

visando contextualizar as “fabricações” que o mundo globalizado nos impõe. Como é que se arma 

esse mundo homogêneo? Responde-nos Santos: 

 

Um dos traços marcantes do atual período histórico é, pois, o papel 

verdadeiramente despótico da informação. [...] as novas condições técnicas 

deveriam permitir a ampliação do conhecimento do planeta, dos objetos que o 

formam, das sociedades que o habitam e dos homens em sua realidade intrínseca. 

Todavia, nas condições atuais, as técnicas da informação (por enquanto) são 

apropriadas por alguns Estados e por algumas empresas, aprofundando assim os 

processos de criação de desigualdades. É desse modo que a periferia do sistema 

capitalista acaba se tornando ainda mais periférica, seja porque não dispõe 

totalmente dos novos meios de produção, seja porque lhe escapa a possibilidade de 

controle (SANTOS, 2000, p. 38-39). 

 

 Por isso, afirma o mesmo autor, “o discurso antecede quase obrigatoriamente uma parte 

substancial das ações humanas” (SANTOS, 2000, p. 39). O papel da mídia nessa organização da 

informação é fundamental. Ela a produz, de modo que já vem comentada e não dá oportunidade das 

pessoas interpretarem. Santos (2000) considera que a publicidade busca convencer o leitor. Controla 

sua dispersão. Conhecimento e informação estão vinculados a este jeito de pensar e divulgar os 

pensamentos sobre qualquer assunto. Há pouco espaço para produção de saberes.  

 

[...] Os media traduzem qualquer coisa a esse código estúpido, apresentam e 

representam qualquer realidade nessa linguagem estúpida, pensam qualquer 

assunto nesse procedimento estúpido. Um código estúpido converte em estúpido 

tudo o que produz e tudo o que traduz. Por isso, os media não só conformam a 

“paisagem” na qual transcorre nossa vida, mas produzem realidade, fazem mundo, 

constituem uma das ontologias mais poderosas e avassaladoras de nosso tempo.  

O código estúpido dos media, esse código que habitamos e que nos habita, essa 

língua estúpida que só permite um pensamento estúpido e que só dá uma realidade 

estúpida, seria talvez o modo mais característico de nossa própria estupidez, aquela 

a qual devemos nos enfrentar sabendo que, nesse enfrentamento, nos 

enfrentamentos a nós mesmos (LARROSA, 2004, p. 138). 
 

 O travestimento discursivo é só um modo de evitar a dispersão e de controlar os discursos 

disseminados no contexto contemporâneo. Cada vez mais se fala ou se escreve sobre os professores 

e suas ações em sala com um tom de “culpabilização”. Não há mudanças, porque a metodologia do 

professor é a mesma, porque os salários não estimulam o investimento, porque tem que se cumprir 
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um plano previsto, porque o ambiente não favorece as ações educativas, porque não existe “a 

formação” adequada para gerir os processos de sala de aula e por aí vai. 

 As palavras curinga, aquelas que são produzidas para se expressar ou expressar algo sobre o 

outro, circulam com muita eficiência e anulam qualquer coisa tentativa de romper com as retórias 

da moda. Quem melhor esclarece esse fato é Larrosa (2004), em diálogo com Antoni Muntadas, 

quando este último questiona internamente o “código mediático”. Em alguns trabalhos, Muntadas 

“se limita quase sempre a reciclar material audiovisual preexistente e a reordená-lo tratando de fazer 

visíveis seus princípios de funcionamento. E tratando, ao mesmo tempo, de mostrar as relações 

entre a sociedade, a cultura e o poder” (LARROSA, 2014, p. 138-139). 

 Para exemplificar a postura de Muntadas, no que diz respeito aos estudos sobre esse código 

estúpido dos media, cito, tal como Larrosa (2004), o trabalho desenvolvido com os noticiários 

televisivos. Diz o texto: 

 

[...] Podemos ver sequências introdutórias de noticiários de todo o mundo que são 

completamente idênticos na atitude dos apresentadores, do ritmo da ambientação 

dos estúdios, das cores, da música de fundo... A conclusão, sempre perturbadora 

em sua própria obviedade, é que, apesar de que são diferentes os regimes políticos, 

as bases culturais, os níveis de progresso educacional ou econômico, as formas de 

patrocínio institucional dos meios etc., a estandardização formal é quase completa. 

Ainda que seja importante o controle dos conteúdos, são as convenções formais as 

que funcionam como gigantescos mecanismos de homogeneização. Na televisão, 

tudo se converte em televisão. A linguagem-televisão é tão uniforme e 

estandardizada que borra qualquer diferença (LARROSA, 2004, p. 139). 

 

 Seguem-se outros trabalhos com uma vertente parecida com a que relata o fragmento da obra 

de Larrosa, ao trazer Muntadas para o diálogo. Trabalhos que se fundamentam num método próprio 

para “enfrentar” a domesticação do pensar e do ser e que passam pela linguagem mediática. Mas, 

não é só isso. É familiar a aproximação também dos pressupostos da Academia para conter o 

avanço de outros modos de produção de discursos. Antes, porém, de trazer alguma perspectiva da 

“disciplina pela forma”, cabe fazer referência ao método utilizado por Muntadas para conseguir 

provocar reflexões dos leitores: 

 

Através de operações de decomposição, des-construção , reordenação, contraste, 

transformação e, em geral, de reciclagem crítica, grande parte da obra de Muntadas 

é uma rigorosa posta em cena das produções e dos produtos mediáticos feita com o 

propósito de mostrar seus códigos formais. Por outro lado, os trabalhos de 

Muntadas constituem também uma indagação sobre os mecanismos de tradução de 

qualquer “realidade” a esses códigos, sobre seus efeitos na constituição de relações 

sociais e sobre seu funcionamento como dispositivo de poder, de controle, de 
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subjetivação. A língua dos media é uma das línguas de nossa estupidez, talvez a 

mais ubíqua, a mais poderosa. Uma língua capaz, além do mais, de traduzir tudo a 

essa estupidez, de converter em estúpido tudo o que se faz passar por ela 

(LARROSA, 2004, p. 143). 

 

 Também a academia produz seus códigos e modos de controle, como já se disse. Esse 

controle, em geral, se instaura pela “padronização dos estilos e das formas de expressão escrita” 

(LIMA, 2011, p. 46), pois isso facilitaria o consumo. Os rituais de escrita provocam um ritual de 

leitura: o leitor é influenciado a ler apenas informações que lhe interessam e sabe onde procurá-las 

(nos resumos, na Introdução, no prefácio, na “orelha” dos livros e por aí vai). Roberto Kant de Lima 

continua, destacando que a depender das sociedades, no nosso caso a brasileira, as formas de 

controle se dão de maneiras distintas. 

 

[...] É a imposição da forma acadêmica de expressão que, em última análise, 

orienta e organiza o pensamento e impõe limites à produção intelectual, 

domesticando-a. o que importa não é se o conteúdo da proposição é ou não 

revolucionário, mas se ele se insere comportadamente nas formas de expressão 

permitidas pela academia, se ele é um produto disciplinado, dócil e, portanto, útil, 

dessa mesma academia [grifo do autor] (LIMA, 2011, p. 49). 

 

 Essa imposição da forma integra a injunção que está na produção de um memorial de 

formação e que faz parte do sistema de avaliação do curso do Projeto Salvador. É, pois, a 

dificuldade de lidar com a escrita bem como essa domesticação do pensamento pela forma que 

geram uma sensação de impotência, no início da formação, pelas professoras cursistas.  

 Retomando Larrosa (2004), há que se destacar que a “tradução estúpida” tem prevalecido em 

todas as áreas de atuação humana. A produção de uma metanarrativa compõe a necessidade 

decorrente desse tipo de gesto de leitura. Traduzir, nessa concepção, é como “um mecanismo de 

cancelamento de toda pluralidade e de aplanamento de qualquer diferença. Existem modos de 

traduzir que homogeneízam, neutralizam e erosionam a língua” e, consequentemente, 

“homogeneízam, neutralizam e erosionam também qualquer ‘realidade’ codificada nessa língua” 

(LARROSA, 2004, p. 144). 

 Para outros modos de tradução, que tenham como opção a pluralidade e a diferença. Esses 

modos de tradução geram implicações para o processo educativo. Se educar é “construir mundos”, 

então precisamos entrar em contato com mundos diferentes, para o enriquecimento dos nossos seres 

e dizeres. Formar, nessa concepção, é entender, compreender, sentir, reagir, produzir sentidos 
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acerca das diversas traduções. Eugénia Vilela, em artigo intitulado “Corpos inabitáveis. Errância, 

Filosofia e memória”, afirma que: 

 

A educação pode assumir a intencionalidade desse esforço humano de significação 

do silêncio e da voz daqueles que são os Outros. Pela comunicação dessa memória 

através da arte, enquanto único introdutor possível de todos os universos 

concentracionários, será possível construir uma memória exemplar que é, afinal, 

um lugar de resistência (LARROSA e SKLIAR, 2001, p. 252-253). 

 

 É preciso, pois, buscar dar sentido as diferentes maneiras de expressar a cultura e a 

singularidade. O trabalho é de desfazer a impressão de que não há como se mudar o que se está. Isto 

significa ir de encontro à “pesada onda de conformismo e inação que caracteriza o nosso tempo, 

contaminando os jovens e, até mesmo, uma densa camada de intelectuais” (SANTOS, 2000, p. 

159). A educação “poética” é um sintoma de que há possibilidades de mudança, de transformação. 

Esta pressupõe o “conflito de interpretações”. Ao adentrarmos nesse viés, estamos buscando a 

tradução ou interpretação de uma tradição e construindo outras possibilidades de viver e ser no 

mundo (LARROSA e SKLIAR, 2001). 

 E como fazer com que isso seja possível? É o próprio Larrosa quem tenta “aconselhar”: 

 

Costuma-se pensar a educação do ponto de vista da relação entre ciência e técnica 

ou, às vezes, do ponto de vista da relação entre teoria e prática. Se o par ciência/ 

técnica remete a uma perspectiva positivista e coisificadora, o par teoria/ prática 

remete sobretudo a uma perspectiva política e crítica. De fato, somente nesta última 

perspectiva tem sentido a palavra “reflexão” e expressões como “reflexão crítica”, 

“reflexão sobre a prática ou na prática”, “reflexão emancipadora” etc. Se na 

primeira alternativa, as pessoas que trabalham em educação são construídas como 

sujeitos técnicos que aplicam com maior ou menor eficácia as diversas tecnologias 

pedagógicas produzidas pelos cientistas, pelos tecnólogos e pelos especialistas, na 

segunda alternativa essas mesmas pessoas aparecem como sujeitos críticos que 

armados de distintas estratégias reflexivas se comprometem, com maior ou menor 

êxito, com práticas educativas concebidas na maioria das vezes desde uma 

perspectiva política. Tudo isso é suficientemente conhecido, posto que nas últimas 

décadas o campo pedagógico tem estado escindido entre os chamados tecnólogos e 

os chamados críticos, entre os partidários da educação como ciência aplicada e os 

partidários da educação como práxis política, e não vou retomar a discussão. 

O que vou propor aqui é a exploração de outra possibilidade, digamos que mais 

existencial (sem ser existencialista) e mais estética (sem ser esteticista), a saber: 

pensar a educação valendo-se da experiência. 

E isso com base na convicção de que as palavras produzem sentido, criam 

realidades e às vezes funcionam como potentes mecanismos de subjetivação. Eu 

creio no poder das palavras, na força das palavras, em que fazemos coisas com as 

palavras também que as palavras fazem coisas conosco. As palavras determinam 

nosso pensamento porque não pensamos com pensamentos, mas com palavras, não 

pensamos baseando-nos em nossa genialidade, em nossa inteligência, mas valendo-
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se de nossas palavras. E pensar não é somente “raciocinar” ou “calcular” ou 

“argumentar”, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar 

sentido ao que somos e ao que nos acontece. E isto, o sentido ou o sem-sentido, é 

algo que tem a ver com as palavras. E portanto também tem a ver com as palavras 

o modo como nos colocamos diante de nós mesmos, diante dos outros e diante do 

mundo em que vivemos. E o modo como agimos em relação a isso tudo 

(LARROSA, 2004, p. 151-152). 

 

 Pensar modos de liberar as palavras que estão dentro de nós é o caminho para buscar 

possibilidades de produção desses sentidos outros. Pois, foi o que ocorreu com as narrativas das 

professoras do Projeto Salvador. Com base na referência à noção de tradução como leitura e esta 

“não como colheita, não como apropriação, não desde o ponto de vista da unidade e da 

compreensão, senão mais como transporte, como transmissão, como uma tradição que, ao se 

entregar, ao mesmo tempo se libera e se trai, como metáfora, como tradução, mais do ponto de vista 

da pluralidade e da dispersão” (LARROSA, 2004, p. 97). 

 Daí em diante, o estudo tomou a proposta de ler e dialogar com as narrativas, escolhendo 

trechos representativos da escrita das professoras, porém disponibilizando o texto completo para 

que cada leitor estabelecesse sua relação com o que está registrado. 

 Voltando às questões postas no início dessa seção, tomo as três primeiras – Como as 

professoras mobilizaram/mobilizam os saberes produzidos durante e após o curso para construir 

sentidos acerca das experiências de ‘ser professor’? Como se relacionam com as diferentes 

“posições de sujeito” nessa produção de sentidos? Que palavras teceram/tecem para atribuir 

sentidos à formação? – para sistematizar a dispersão sem querer generalizar. 

 A professora Fabislane Barbosa, em seu memorial, mobilizou os saberes relacionados à 

aprendizagem da escrita, seja do memorial, seja dos seus estudantes em sala. Esta foi a linha de sua 

escrita. Pautou seu registro na dificuldade de encontro com o gênero discursivo memorial de 

formação, mas apontou a desinibição que foi criando, no decorrer da experiência no Projeto 

Salvador, promovendo uma trans-formação, até mesmo, em seu jeito de ser. Conseguiu ler para o 

grupo, nas atividades de saraus, e resolveu escolher estudar as escritas dos alunos e seus modos de 

aproximação pelo professor. Nesse ponto, “aconselhou” que os mestres procurem a discursividade 

dos textos produzidos pelas crianças, buscando conhecer acerca da lógica de construção e de 

pensamento delas. Criou uma categoria de professores, o letrador, que consiste em participar 

ativamente dos eventos de leitura e escrita. A este, ela associou a responsabilidade de seguir lendo e 

escrevendo para não incorrer em equívocos nas práticas em sala de aula. 
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 A cursista mobilizou os saberes recuperando o passado e associando aos condicionamentos 

do presente. Interessante perceber que suas marcas linguísticas indicaram a percepção de que muito 

ainda havia de aprender. O uso de gerúndios passou a impressão de que seguiria também estudando 

para “reforçar” sua criticidade. Do ponto de vista do registro em si, obedeceu as diversas 

temporalidades impressas no gesto de escrever o gênero em questão. Tanto a estudante, a professora 

e a professora no curso de formação mesclaram aparecimentos em momentos de narração do 

experimentado. A especificidade do gênero textual estudado no Projeto Salvador ainda permitiu que 

se flagrassem processos de produção de si, sendo que no registro prevaleceram instantes em que a 

dúvida, as emoções, os questionamentos, as frustrações e assim por diante fossem flagradas na 

escrita. Isso coloca outro modelo de professor, diferente do soberano em relação aos saberes, à sua 

disciplina, ao seu relacionamento com os alunos etc. 

 A formação foi tecida a partir de diversas palavras possíveis: um repertório que envolveu a 

desinibição, a escrita, a liberdade, o ato de despertar, o letramento... a cursista traçou seus caminhos 

pela via da escrita e da leitura, estes os grandes objetos de formação. 

 Já a professora Tânia Valadares dos Santos voltou-se para o estudo da “falta” de leitura 

prazerosa na sala de aula. Mobilizou saberes da vida pessoal que promoveram uma compreensão 

desse tema. As leituras desenvolvidas com a irmã, em casa, foram a fonte que a fez gostar de ler e 

produzir textos. A escola foi uma grande desestimuladora das ações que favorecessem a leitura. 

Então, “ser professor” é estar atento ao outro e seu repertório de leitura anterior à escolarização.  

 A família esteve muito presente na concepção de si, considerando que a irmã auxiliou no 

letramento da cursista e o marido apoiou para que abandonasse o curso de Letras e seguisse com 

Pedagogia na Faculdade de Educação da UFBA.  

 Vale ressaltar a experiência com a oficina de Matemática que permitiu sugerir outro modo de 

ser professor: abertura para a aprendizagem com o estudante. No caso, ela se permitiu estar em 

condição de aprendente e legitimou sua filha a de ensinante no episódio narrado referente ao 

material disponibilizado pela professora Olga Claro. Aprender então é o “aconselhamento” 

fornecido pela cursista.  

 Mas, não só isso. A professora Tânia faz referência à importante troca ocorrida em Práticas 

Formativas, quando pode oscilar entre as posições de professora anfitriã ou visitante, fazendo-a 

perceber a sensação estranha de vigilância (condicionada pelos modelos de pensamento formatados 

pelas experiências de supervisão de estágio). Isso deflagrou outra possibilidade em matéria de 

pensar sobre o “ser professor”: aquele que pode buscar outros modos de compartilhar ações, sem, 
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contudo, encarar o processo de aprendizagem como uma competição, uma vigilância. Estes são 

valores propagados pela “globalização perversa” (SANTOS, 2000). Ir de encontro a esses valores é 

o que sugere a professora. Há ainda outros saberes mobilizados que tecem outros retalhos 

necessários para a prática do professor: um que está vinculado ao episódio da elaboração do ato 

dramático “Corpos Violentados” e outro que se refere à proposta de elaboração do jornalzinho da 

escola. Em ambos, a postura da professora revela a preocupação com a educação dos valores e o 

uso das diversas linguagens para alcançar um objetivo, além disso, sugerem o conselho de envolver 

a família em algumas atividades bem como interpretar a sala de aula como um texto que pode ser 

ressignificado, com todos os elementos de tensão que a sala abriga. No fato ocorrido do jornal, em 

que, inicialmente, a professora condena as crianças por conta dos bilhetes e sussurros em sala, há 

um aconselhamento que se fundamenta na atenção e sensibilidade para o que está nos bastidores da 

aula e que pode servir para dinamizá-la. Os alunos leem e escrevem, mas são coisas que não são 

legitimadas pelo saber escolar. 

 No que concerne à posição de narrador em que se mesclam três temporalidades, vale ressaltar 

que alguns julgamentos da infância e adolescência são feitos pelo olhar da professora que busca 

registrar o momento vivido pela estudante. Os detalhes nas descrições mostram o quanto os fatos 

estão frescos na memória, mas a avaliação do dito fica por conta da professora e da professora-

cursista. Interessante notar que em determinados momentos do texto, o julgamento, inicialmente 

“negativo”, vai se relativizando, no decorrer da escrita, pois ela vai percebendo a dificuldade que é 

associar o que aprendeu com o que já fazia em sala. O julgamento vai se solidarizando com a 

condição do professor. Então, com certeza, tais modos de enunciar o vivido, por meio de escritas 

cotidianas, pode provocar uma necessidade, tanto do iniciante à docência, como do não iniciante, de 

buscar material teórico ou estabelecer trocas de experiências em sala. 

 A outra professora, Luzia Lima, também relata sua dificuldade de relacionar-se com a 

escrita. Daí, o memorial pareceu-lhe algo de difícil cumprimento. Porém, salienta que a “seleção” 

para ingressar no curso do Projeto Salvador acrescentou em matéria de entendimento. Foram quatro 

dias que ofereceram boas oportunidades de desenvolver uma familiaridade com esse gênero. A 

dificuldade com a escrita, entretanto, não a desanimou. Pelo contrário, com as experiências 

oportunizadas pelo Projeto, ela conseguiu desenvolver uma estratégia para manter o desejo de 

escrever o memorial: toda vez que aflorassem ideias de escrita, a cursista anotava. Um pouco do 

espírito investigativo apontado por Beltrão (2005) ao se debruçar também nas escritas disponíveis 

no Carnaval de Salvador.  
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 Num outro momento de escrita, a professora divide-se entre ir para a capital continuar 

estudando ou permanecer na roça, com a família. Esta última também teve uma importância nas 

decisões e nas experiências vividas. As irmãs, irmãos e primos foram responsáveis por manter um 

clima de união e de ludicidade na infância e a adolescência. Isso pode ter estimulado a preocupação 

dessa pesquisadora com as questões lúdicas e de espaço para brincar. 

 As ressonâncias da narrativa nos modos de “ser professor” estão associadas ao pensamento 

acerca das atividades lúdicas em sala ou na escola, ou ainda, na responsabilização de um 

profissional preparado para tal intento. Logo, porém, a cursista, ao teorizar acerca do brincar, chega 

à conclusão de que mesmo sem espaço físico, há possibilidade de desenvolver atividades lúdicas. 

Isso sugere uma ação do professor voltada para a ludicidade em seus métodos. Outra tensão é sobre 

o uso dos vídeos em sala, principalmente os filmes. A professora Luzia mostra que é possível usá-

los visando estabelecer uma ressonância com as vidas dos estudantes. O filme pode ser deflagrador 

de recordações e, por isso, alimentar a tal educação a partir dos conhecimentos prévios do aluno.  

 Há ainda, revelada pela prática que desenvolveu com os estudantes da terceira série, uma 

sugestão para o trabalho do professor: que aproveite a condição intertextual dos modos de dizer e 

promova uma prática pautada na criação, utilizando o texto ou alguma atividade como pretexto para 

inventar outra. É o que a cursista fez com “A marca que você deixa nas pessoas”, transformando-o 

num outro “Não faça ao outro aquilo que não quer que faça com você”.  

 Por fim, a professora Maria Íris Gonçalves também abordou a dificuldade com a escrita do 

gênero memorial de formação e revelou uma preocupação constante com o status de material a ser 

avaliado. Confessou que era uma condição de sua formação voltada para a tensão em relação ao 

objeto de mensuração (nota). Criar uma oportunidade de mostrar a funcionalidade da escrita pode 

ser uma saída para não se ater às “amarras” da tradição de avaliação relatada por ela.  

 Também a família da cursista auxilia no seu letramento, por ocasião do avô. Para o professor, 

cabe o desafio de estimular esses letramentos anteriores à escolarização. No evento narrado, ela 

destaca o diálogo estabelecido naturalmente da vivência no Projeto Salvador, com a performance 

em contação do professor José Carlos Rego, o Pinduca, e as lembranças de infância com o trabalho 

do avô. Os “baús” foram o pretexto para realizar essa associação entre experiências distintas.  

 Outra sugestão tanto do ponto de vista da formação quanto da prática é o uso dos textos 

literários para se expressar. A professora aponta caminhos para que o mestre desenvolva atividades 

de letramento com os estudantes. Primeiramente, precisa considerar a literatura infantil como fonte 

de aprendizagem e precisa manter-se escrevendo e lendo, para que consiga interferir diretamente na 
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formação dos leitores. Somente lendo e escrevendo é possível estimular o outro. O aconselhamento 

é que os professores necessitam recuperar suas leituras ou começar a mergulhar efetivamente no 

universo dos textos literários.  

 Além disso, a cursista inaugura um modo distinto de dizer que pode servir de lição para 

todos os professores. Estabelece uma analogia com a colcha de retalhos e conduz a sua escrita nesse 

percurso. Por que o professor não pode dizer de outro modo? Por que precisa se engessar em 

métodos programados de se dizer e fazer? 

 Vale frisar a condição do que é formativo para as professoras. Antes, porém, é primordial 

deixar claro que as cursistas concebem como formação mais do que as vivências no curso do 

Projeto Salvador. Adotam como formação também fatos da vida pessoal que estabelecem tensões. 

A concepção, então, passa a ser tudo que ocorre e que se baseia no movimento do equilíbrio-

desequilíbrio, tudo que desnaturaliza o olhar, que gera uma reflexão e ação. Seria algo como uma 

pedagogia do desequilíbrio, da interrogação, da desacomodação do olhar. Isso ocorreu nas escritas 

das quatro professoras. Todas elas caracterizam como foco de aprendizagem os acontecimentos que 

as deixavam em dúvidas, ansiosas, nervosas etc. Esses, no entanto, geravam mais estímulo para a 

pesquisa e para as leituras. 

 Pois, a última pergunta – Qual a potência das narrativas escritas (e orais) para a formação? 

– serviu de estímulo para comprovar como essas narrativas me formam. Para início de conversa, no 

ambiente de trabalho que me encontro, de professor universitário de alunos de Letras da 

Universidade do Estado da Bahia (Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias, Campus 

XVI, Irecê-Bahia), procurei adaptar meus percursos a partir do que li/escutei das narrativas escritas 

e orais.  

 Desenvolvi avaliações buscando essa funcionalidade do texto: para que essa proposta de 

atividade avaliativa vai servir? O que vai ensinar aos estudantes? Pensando nisso, tentei trabalhar 

com a escrita realmente como interação e não apenas do ponto de vista retórico. Os gêneros textuais 

foram as noções que acompanharam as propostas de “prova”. Pensei em explorar emails respostas 

para empresas, escritas de artigos para revistas e, do ponto de vista oral, gêneros tais como 

comunicação oral, comentário, mesa-redonda, seminários e entrevistas. Não queria, tal como 

ocorreu com as professoras do Projeto Salvador, assumir um “peso” de ter formado os estudantes 

para uma escrita descontextualizada.  

 Entender a discursividade que há na escrita dos alunos já era uma intencionalidade nas 

minhas metodologias de leitura dos textos. Essa experiência de ler as narrativas das professoras 
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apenas me alimentou. Hoje, ainda tenho que inserir na prática a refacção dos escritos, visando 

torná-la (a escrita) algo inacabado, de várias versões possíveis, um fenômeno que flagra processos 

de aprendizagens invisíveis.  

 Em relação à postura, já me coloco em posição de aprendente, sobretudo, de modo que a aula 

precisa ser uma construção coletiva e não apenas individual. Reforço, pois, a necessidade de 

opiniões diversas. A aula passa a ser o lugar do polivocal, da plurilogicidade, do acontecimento. 

Isso é o que me mostrou as leituras e experiências do Projeto Salvador. 

 Vale lembrar que a perspectiva das múltiplas linguagens também é um dos 

“aconselhamentos” das leituras feitas. Filmes, quadrinhos, charges, notícias de TV, propagandas e 

assim por diante, podem alimentar as produções de sentidos nas aulas. A escolha desse material 

deve ter relação com as experiências leitoras e escritas dos professores. Partir do próprio letramento 

e falar de si pode ser a solução para revelar outras singularidades. 

 As escolas, as famílias e o próprio ambiente podem ser elementos que gerem discussões e 

debates. Daí, o trabalho voltado para o envolvimento com a comunidade e seus diferentes gêneros 

textuais tem fundamento. Consegui pensar em trabalhos de extensão que envolviam sujeitos até 

então excluídos dos processos de formação tanto na escola como na sociedade: idosos e narradores 

de oralidade da região de Irecê e vizinhanças.  

 Tenho buscado ainda outros modos de fazer. As narrativas possuem esse potencial formativo, 

porque traduzem maneiras de pensar diferentes e exigem dos leitores uma interpretação particular. 

Não há construções a priori. Há possibilidades. Por isso, afirmo que fiz uma leitura das narrativas 

escritas e repassei alguns trechos para esse espaço textual. No entanto, outros leitores poderão se 

aproximar dessas narrativas por outras vias e tomando como base outra comunidade argumentativa.  

 Pretendo, futuramente, debruçar-me sobre outros materiais escritos das professoras que 

ficaram de fora desse estudo bem como sobre as gravações orais, feitas em outra temporalidade, 

tratando de outras motivações. Essas são as perspectivas futuras. Por enquanto, fica essa colcha 

costurada com alguma paciência e muito respeito às vozes que integram a tese. 

 De qualquer maneira, deixo solto alguns fios... Que algum outro costureiro de palavras se 

interesse.  
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 ANEXOS. 

 

Anexo 01 – Carta de intenção de pesquisa: 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Salvador, _____ de __________________ de 2011. 

 

 

Prezada Professora _______________________________________________________ 

 

 

Como participante do Projeto Salvador: Licenciatura em Pedagogia - Ensino Fundamental /Séries 

Iniciais, para Professores em Exercício no Município de Salvador, interessei-me pelas histórias de 

vida e formação bem como pelas escritas dos memoriais propiciadas pelo processo. Em função 

disso, submeti um projeto de pesquisa ao Programa de Pós-Graduação em Educação, 

especificamente à linha Filosofia, Linguagem e Práxis Pedagógica, da Faculdade de Educação da 

UFBA. 

 

Ao ser aprovado, optei por outro direcionamento no foco do projeto, ao cursar as disciplinas Projeto 

de Tese I, com os professores Miguel Angel García Bordas e Maria Cecília de Paula, e Projeto de 

Tese II, com a professora Mary de Andrade Arapiraca, minha orientadora. Do foco em o que pode e 

deve ser dito na Academia, passei à análise de como as narrativas e experiências das professoras 

participantes do Projeto Salvador as constituem e como isso alcança (ou não) as escolas – isso 

depois de passado o momento da experiência. 

 

Para tal, há que contar com seu apoio, considerando a disponibilidade para integrar a pesquisa e ao 

mesmo tempo acompanhá-la por meio do diálogo. As etapas requerem uma aceitação em participar 
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da pesquisa, uma colaboração no envio dos memoriais de formação, um agendamento para a 

entrevista narrativa e uma leitura e diálogo acerca da análise. Vale ressaltar que a entrevista será 

realizada após uma leitura prévia do memorial de formação, visando estimular a memória; 

apresentarei, ainda, linhas narrativas para auxiliar na formulação do discurso narrativo oral. 

 

Tendo em vista que a realização da entrevista narrativa poderá gerar uma publicação do material, 

venho solicitar autorização para que seu nome seja divulgado em posterior exposição da tese bem 

como para que a pretensão seja encaminhada futuramente. Tal trabalho tem a intenção de fortalecer 

as correntes de estudos (auto)biográficos, divulgando as histórias e narrativas dos/as professores/as, 

antes silenciados/as, para que os diálogos em educação sejam atualizados e não restritos ao âmbito 

acadêmico. 

 

Antecipadamente agradeço e coloco-me à disposição para esclarecer possíveis dúvidas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Luiz Felippe Santos Perret Serpa 

Doutorando em Educação FACED/UFBA 
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Anexo 02 – Memorial de formação da professora Fabislane dos Reis Rebouças 

Barbosa: 

 

                                                                

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROJETO SALVADOR – LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA 

PROFESSORES EM EXERCÍCIO NA REDE MUNICIPAL 

SMEC/FACED/UFBA 
 

 

 

 

 

 

 
RELEMBRANDO O PASSADO, RESSIGNIFICANDO O 

PRESENTE E RASCUNHANDO O FUTURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Salvador/Bahia 

2009 
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FABISLANE DOS REIS REBOUÇAS BARBOSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELEMBRANDO O PASSADO, RESSIGNIFICANDO O PRESENTE E 

RASCUNHANDO O FUTURO 

 

 

 

 

 

 

 
 

Memorial apresentado à Faculdade de Educação da 

Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para 

obtenção do grau de Licenciado em Pedagogia Séries Iniciais 

do Ensino Fundamental Faced/UFBA. 

 

 Orientadora: Professora Maíta Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador/Bahia 

2009 
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Aos meus pais, por todo trabalho árduo, zelo e imensa dedicação. 
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(...) Mais difícil do que escrever ficção é, certamente, escrever sobre a realidade. 

Mais difícil do que inventar é, na certa, lembrar, juntar, relacionar, interpretar-se. 

Explicar-se é mais difícil do que ser. 

E escrever é sempre uma ato de existência. Quando se escreve conta-se o que se é. 

Parece que se inventa, mas não: vive-se. Parece que se cria, mas na verdade aproveita-se a história 

como que está pronta dentro da gente. 

(...) A história é mais real do que qualquer explicação. (...) 

(Ruth Rocha, 1983) 
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Resumo 
 

 Este Memorial consiste na apresentação de uma trajetória embasada em três eixos: eu estudante, eu professora 

e eu professora-cursista do Projeto Salvador, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) 

e a Universidade Federal da Bahia (UFBA). Baseado nesses eixos, o trabalho abrange relatos de experiências vividas, 

frustrações, sonhos realizados, objetivos alcançados e planos traçados para um futuro não muito distante. Inclui também 

um ensaio monográfico que surgiu devido às inquietações despertadas a partir das visitas as escolas, proporcionadas 

pela disciplina Projeto de Ensino e Práticas Formativas. 

 

Palavras-chave: estudante, professora, ensaio, experiências.  
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1. Introdução 

 

 

Escrever minhas memórias, de início, não foi uma proposta muito atraente. Com o passar do tempo, porém, 

este exercício da memória assumiu um papel prazeroso e significativo. Afinal, recordar é viver e reviver fatos e feitos 

inesquecíveis, outras vezes envolve querer apagar da memória todas as frustrações e desilusões, entretanto nem sempre 

é possível. Todavia, ao passo que escrevia esse Memorial, fervilhavam em minha mente vários acontecimentos, 

fragrâncias, fisionomias, tudo quanto eu até jurava ter esquecido. E, ao passo que fervilhavam as lembranças, 

aconteciam também as associações entre o novo e o velho, entre minhas experiências e o que ia aprendendo na 

Universidade, casando uma coisa com outra e desconstruindo muitos conceitos e atitudes. E, agora mais do que nunca, 

todo esse trabalho de memória ficará para sempre documentado, pois pertence a este Memorial, um documento 

contendo ricas lembranças de minha preciosa vida. 
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2. Memórias de uma estudante 

 
 Minha jornada escolar começou em 1982, quando tinha três anos, cursando Educação Infantil. Embora não 

tenha recordações da minha entrada no mundo das leituras, lembro-me bem dos meus primeiros livros: ABC dos 

animais, Cartilha Camila Sonha e um livro com histórias bem longas. Este último a minha primeira professora, até 

então, usava para “tomar” minha lição. Estava na primeira série do ensino fundamental aos seis anos e já lia tudo. 

Mesmo com esse precedente, a professora marcava pedacinho por pedacinho das histórias, o que me deixava bastante 

chateada, afinal, eu já tinha lido quase todos os textos. Hoje, penso que ela deveria aproveitar meu desempenho e me 

levar a novas descobertas, não tolher meu desenvolvimento.  

 Com tudo isso, acredito que minha alfabetização foi totalmente tradicional. Refletindo sobre as aulas de 

Alfabetização em Contexto de Letramento e Língua Portuguesa em Verso e Prosa, onde nesta última, pude analisar o 

livro de Magda Soares, Letramento: um tema em três gêneros, comecei a compreender a importância do alfabetizar 

letrando, de, desde bem cedo, inserir a criança no mundo da leitura. Como seria mais gostoso e prazeroso aprender a ler 

num ambiente assim! Entretanto, minha alfabetização se baseou única e exclusivamente em cartilhas que fornecem 

textos fragmentados, artificiais e totalmente desinteressantes. Se, ao contrário, tivesse sido imersa no mundo letrado 

desde cedo por meio de textos reais, tais como, jornais, revistas, livros, textos atuais, com certeza teria a função da 

escrita estimulada pela escola. 

A escolha, pelo professor, de textos atraentes, textos que ele mesmo considere “gostosos”, é mais um incentivo 

à leitura. Pude confirmar esse fato por pôr em prática a sugestão da professora Mary Arapiraca, de criar uma mini-

antologia. A seleção de textos interessantes, e serem estes colocados à disposição das crianças, vêm despertando a sua 

curiosidade, e até aquelas que têm dificuldades em compreender o código escrito são motivadas a se desenvolverem. A 

caixa onde guardo a mini-antologia é acessível a todos, tornando o ato de ler algo rotineiro. Talvez minha entrada no 

mundo das leituras não tivesse caído nas memórias esquecidas, caso eu houvesse sido alfabetizada por um professor-

letrador. Entretanto, tenho boas recordações dessa fase, lembrando-me sempre com carinho e respeito da minha 

primeira professora. 

 Minha outra alfabetização, a alfabetização matemática – que possui muitas similaridades com a alfabetização 

linguística -, também não foi muito atraente. Pude fazer um retrospecto dela nas aulas de Matemática Todo Risco, com 

a professora Olga Claro e Matemática e Literatura, com as professoras Zuleica Rios e Regina Campana. Toda aquela 

riqueza de material concreto, que contribui de forma positiva e esclarecedora na aprendizagem matemática, me fez 

recordar minha trajetória escolar. Realmente, quanto mais inovadora e atraente a aula, mais fácil e gostoso se torna o 

aprendizado. Além disso, o casamento da Literatura com a Matemática é, sem sombra de dúvidas, um casamento pra 

vida toda. Duas áreas que aparentemente podem parecer não ter nada em comum, mas que quando se estuda, analisa, 

mergulha realmente nelas, fica evidente o belíssimo trabalho que pode surgir. Por tudo isso, tenho a certeza de que a 

maneira como aprendi Matemática contribuiu para encará-la como um bicho-de-sete-cabeças.  

 Pensando nesse fato, não pude deixar de refletir sobre minha maneira de ensinar a Matemática, e cheguei à 

triste conclusão de que acabei repetindo meus mestres, repetindo seus métodos que tanto repudiei. Como “memória não 

é sonho, é trabalho”, tenho buscado, desde então, fazer diferente, tirar a máscara de bicho da Matemática, para assim 

puder apresentá-la aos meus alunos, desmistificando-a e fazendo diferente. Para tanto, tive também de aprender a não 
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me culpar pelos “erros” que cometi, acreditando que a professora que sou hoje é melhor que a que fui ontem e que a de 

amanhã será bem melhor que a de hoje. 

 Dois episódios marcaram profundamente meu ensino fundamental. Um deles foi às inúmeras vezes que tive de 

esperar por minhas irmãs no retorno para casa. Quando a professora, por algum motivo, passava em frente à minha 

residência, ela fazia o imenso favor de me deixar lá. Quando isso não acontecia, era obrigada a esperar sozinha e com 

lágrimas nos olhos. O mesmo acontece hoje com meus alunos, e outras crianças menores da escola em que leciono. 

Volto no tempo, e recordo as mesmas emoções e angústias que sentia. 

 Com o outro episódio, vem à tona sentimento agradável, embora as circunstâncias não fossem tão agradáveis 

assim. Contraí hepatite aos quatro anos e, devido a isso, não pude frequentar as aulas, apesar de sentir muita falta da 

escola, dos meus colegas e da minha professora.  

 A doença me deixava muito debilitada e sem alegria. Constantemente sentia enjoos e uma agonia que não sei 

descrever. Mas um dia, toda aquela sensação ruim deu lugar, pelo menos por algum tempo, a um contentamento, pois 

minha professora levou todos os meus colegas para me visitar. Lembro-me até da posição em que todos se sentaram e 

como estavam posicionados os sofás. A professora não sabe o bem que ela me fez com aquela visita inesperada. 

Voltando a falar da leitura, não só em meu ensino fundamental, mas em toda minha trajetória escolar, ela 

sempre me fascinou. Minha mãe tinha o hábito de ler romance, e guardava fotonovelas antigas. Eu ansiava poder ler 

tudo aquilo, mas em todas as minhas tentativas ouvia sempre o mesmo sermão: “Isso não é coisa para crianças!”. 

 Quando fui para o ginásio, em 1989, tornei-me frequentadora assídua da biblioteca. Fiz minha carteirinha, e 

regularmente apanhava livros emprestados. Tive a oportunidade de ler a coleção infanto-juvenil, Vaga-lume, quase 

toda, pois infelizmente a biblioteca não dispunha de alguns exemplares. Percebia enquanto estudante, e percebo ainda 

mais hoje, o quanto uma biblioteca faz a diferença em uma escola. È uma pena que a minha careça desse espaço tão 

estimulante. 

 Pensando nisso, uma das primeiras aulas no Projeto Salvador que eu não poderia deixar de mencionar foi 

Contação de Histórias, com a professora Regina Campana. Voltei a ser criança! Regina reforçou meu desejo de ler e 

contar histórias para meus alunos, pois devido ao dia-a-dia tão corrido, frequente indisciplina e defasagem idade-série, 

esse desejo havia sido suprimido. Regina deu-me uma anestesia de ânimo, e recebi o incentivo de pôr suas sugestões em 

prática. Comprar e usar o livro Contos Desenhados de Per Gustavson foi uma dessas sugestões. De início fiquei 

receosa, não acreditando que meus alunos do quinto ano20 se interessariam pelos contos. Assim relutei em usá-los, e 

qual foi minha surpresa quando finalmente contei e eles reagiram favoravelmente; ficaram simplesmente fascinados.  

 Regina ainda deu o pontapé inicial em meus estudos sobre a fundamentação teórica da prática de contar 

histórias, estudo este que tem grande relevância nessa atividade. 

 As brincadeiras também marcaram minha vida de estudante. Em escolas grandes ou pequenas, elas estiveram 

sempre desempenhando um importante papel, contribuindo em meu desenvolvimento. Isso me estimula a introduzir 

práticas recreativas em meu trabalho, independente de existir ou não espaço para lazer, e depois das oficinas de 

Brincante, fiquei ainda mais estimulada, afinal aprendi como o conhecimento aliado ao lúdico tem mais êxito. Outro 

aspecto que as oficinas de Brincante me estimularam foi o resgate das brincadeiras antigas, as brincadeiras que me 

divertiram e diverte ainda muitas crianças.   

                                                           
20 Antiga quarta série do Ensino Fundamental I 
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 Infelizmente, mas também felizmente, meu ginásio estava chegando ao fim em 1992, sendo obrigada a 

escolher um curso para iniciar meu segundo grau. Tarefa difícil para uma garota de treze anos, mas eu já “sabia” o que 

queria. 

 Optar pelo curso de Magistério não foi escolha minha. Tinha, na ocasião, catorze anos e muitos sonhos, entre 

eles cursar Patologia, que naquela época achava ser minha vocação. Como minha mãe não gostava da ideia, e a escola 

que eu teria de cursar ficava longe de minha residência, fui matriculada no curso de Magistério. 

 De início fiquei chateada, não me agradava à hipótese de ser professora, mesmo com as boas experiências e 

relatos de minha irmã, que já estava iniciando a carreira. Com o passar do tempo, porém, fui atraída e acabei gostando e 

me beneficiando do curso. Um dos benefícios mais relevantes foi a minha melhora no relacionamento com outros, pois 

era muito tímida, retraída, conversava pouco e temia falar em público. Com o curso de Magistério fui obrigada a me 

soltar mais, afinal tínhamos trabalhos e mais trabalhos para apresentar, aulas e mais aulas para dar, sem falar nos 

estágios. 

 Lembro-me de que, no meu primeiro estágio, na Escola Cordão de Ouro localizada no bairro de São Caetano e 

da rede privada de ensino, trabalhei com uma turma de segunda série do ensino fundamental, onde uma criança tinha 

problemas auditivos. Foi um desafio e tanto dominar o idioma, mas acabei conseguindo-o depois de muito trabalho, 

atenção e, sobretudo, desejo de me comunicar com aquele menino. 

 Ao final do estágio me senti muito otimista e orgulhosa, não só pelo meu desempenho, como também por ter 

recebido uma proposta para trabalhar na escola. Levei o assunto aos meus pais, e chegamos à conclusão de que era cedo 

demais, afinal o curso estava apenas começando e eu era jovem demais. 

 Hoje percebo o quanto me tornei mais madura e responsável desde então. 

 Meu segundo estágio foi realizado numa escola municipal. Senti uma diferença muito grande, pois havia um 

abismo enorme entre ela e a escola anterior em termos de recursos, e, sobretudo, no comportamento e desempenho das 

crianças. Aquela turma, como um todo, exigiu muito mais de mim. Exigiu também que eu adotasse uma postura que, 

até então, não havia experimentado: uma postura mais rígida e enérgica. 

 A professora da turma, uma senhora, aproveitou minha estada ali, para frequentemente ir ao médico. De início 

fiquei muito apreensiva, não gostava da ideia de ficar sozinha com aquelas crianças. Com o tempo, porém, fui me 

sentindo mais confiante e notando a necessidade de adotar a postura acima mencionada. Pus também em prática as 

sugestões de atividades recreativas que o curso me oferecia, e aos poucos fui notando melhoras na concentração, 

participação e interesse das crianças. 

 Tenho de admitir, no entanto, que as minhas primeiras impressões da escola pública não foram das melhores. 

Nem imaginava, nessa época, que ela faria parte da minha história.                                                                                                              

 Ah, época boa, meu ensino médio! Éramos a única turma que tinha roupas diferentes, e que podia entrar mais 

tarde na escola, devido os estágios. Isso nos fazia-nos sentir importantes. Ao passo que o fim do ano letivo se 

aproximava, começava a surgir anseios e dúvidas quanto ao futuro. Com frequência, as conversas com meus colegas 

giravam em torno de empregos, e da entrada em uma universidade. Tínhamos uma visão de futuro limitada e, devido à 

idade, sonhávamos demais. 

A poesia de Olavo Bilac, Mocidade retrata bem essa minha época: 

A mocidade é como a primavera 

A alma cheia de flores resplandece, 
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Crê no bem, ama a vida, sonha e espera. 

E a desventura facilmente esquece. 

É a idade da força e da beleza: 

Olha o futuro e inda não tem passado; 

E encarando de frente a natureza, 

Não tem receio do trabalho ousado. 

Ama a vigília, aborrecendo o sono; 

Têm projetos de glória, ama a quimera; 

E ainda não dá frutos como o outono, 

Porque dá flores como a primavera. (Olavo Bilac) 

 Realizei meu terceiro e último estágio na Escola Estadual Barbosa Rodrigues, no bairro de São Caetano, hoje 

municipalizada. Recebi uma acolhida muito cordial de todos da escola, o que causou uma boa impressão em mim. 

Embora não tivesse boas recordações da escola pública, a forma como fui recebida me animou. 

 A turma que escolhi foi uma segunda série do ensino fundamental, que tinha uma professora muito criativa e 

atenciosa. Passei a admirá-la muito pelo trabalho desenvolvido, embora não tivesse tantos recursos disponíveis. A 

professora, mesmo sendo uma senhora, era muito ativa, e também muito querida pelos alunos. Ela conseguia 

transformar coisas simples, em coisas inesquecíveis. 

 Todo o trabalho da professora Jandira, sua imensa criatividade e inventividade, me impulsionaram a 

desenvolver um trabalho similar. Aprendi muito com ela, sobretudo, que nossa motivação para consolidar um bom 

trabalho deve sobrepujar as dificuldades. Embora nem tudo fosse favorável na execução da sua função, a professora 

Jandira conseguia criar um ambiente satisfatório.  

 Além das fotografias, guardo excelentes recordações. 

Em Educação não importa o tamanho do passo, 

sequer a sua quantidade. Importa, sim, a base sólida 

para cada um, a firmeza do pisar, a segurança, a meta. 

Ah, e o amor! (Anísio Teixeira, 193). 

3. Início de carreira 

 

 Ao término do curso de Magistério em 1996, estava com dezessete anos e cheia de sonhos. Desejava trabalhar 

como professora, mas as escolas eram unânimes na exigência de experiência. Não conseguia entender como adquiriria 

experiência, se nenhuma delas me dava oportunidade. 

 Comecei, então, a oferecer reforço escolar em minha residência, o que não me deixava realizada. 

 Como uma de minhas irmãs já era professora, e ensinava em uma escolar particular, surgiu então, minha 

primeira oportunidade de trabalho, pois uma professora deixaria a escola. Finalmente, em julho de 1998, iniciei minha 

carreira em uma escola particular localizada na Fazenda Grande do Retiro, com uma turminha de Jardim II. 

 Recebi a tarefa de ensinar àquelas crianças, entre quatro e cinco anos, as primeiras noções de leitura. O desafio 

era grande, mas foi emocionante o resultado final. Fiquei realmente feliz com o desempenho da maioria das minhas 

crianças, e a escola também. Ao final do ano recebi até o título de Professora revelação! 

 Pronto, já tinha a tão requisitada experiência! 

 Era esse meu pensamento quando deixei a escola, pois a mesma fecharia às portas devido à falta de recursos 

financeiros. 

 Mais uma vez estava eu atrás de trabalho, porém confiante, afinal, já tinha alguma experiência. 
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 Fui chamada para ensinar na Escola Particular Luz Divina localizada em São Caetano, numa turma de primeira 

série do ensino fundamental. A Luz Divina foi, realmente, uma escola para mim. Crescia como profissional, melhorava 

minha prática a cada ano, sentia segurança em meu trabalho. Foram três anos proveitosos. 

 Em 1999, ainda na Luz Divina, a Prefeitura Municipal de Salvador, abriu um concurso para professores, e 

realizei a minha inscrição. No dia da prova, porém, acordei desestimulada, pensando até em não realizá-la. Hoje, 

agradeço aos meus pais, pois foram eles que praticamente me arrastaram à Escola Estadual Manoel Novaes, situada no 

bairro do Canela, onde realizei a prova. Sem o apoio e incentivo deles, não estaria onde estou hoje. 

 A prova foi muito cansativa, era composta de vários textos para interpretarmos. Como já não estava 

encorajada, acreditava pouco em minha aprovação. Qual foi minha surpresa, quando soube que fora selecionada, e 

participaria da segunda fase do concurso: o curso-concurso. 

 Este consistia em conhecermos, durante quinze dias, os métodos de ensino das escolas municipais de Salvador. 

O curso foi realizado no campus da Universidade Católica de Salvador, na Federação, e logo após, realizaríamos outra 

prova: a prova final. 

 Eu já estava um pouco mais confiante, embora receosa, pois havia vários concorrentes com nível superior. 

Foram dias enriquecedores, mas muito cansativos, chegava à Luz Divina praticamente na hora de dar aulas. 

 Realizei a última prova na Escola Estadual Góes Calmon, em Brotas. O curso-concurso me habilitara bastante 

para resolver a situação-problema proposta. Terminei a prova confiante. 

 Em julho de 1999, fui finalmente convocada para comparecer à Secretaria de Administração do Município 

(SEAD), onde recebi os encaminhamentos para realização dos exames pré-admissionais. 

 Embora estivesse convencida de que logo seria declarada apta, meu exame de sangue detectou uma leve 

anemia. Devido a isso, fui informada de que só receberia liberação da junta médica, mediante apresentação do laudo de 

um hematologista declarando-me apta a exercer a profissão. 

 Consegui esse laudo, não sem esforço, com uma médica da Hemoba, e finalmente, em 17 de agosto de 2000 

tomei posse na Escola Municipal Maria Constância Moraes de Carvalho, no bairro do Lobato. 

 Não fui atraída de imediato à escola. A localização não era, e não é das melhores, e o prédio carecia de 

reformas.  

 Recebi uma turma de segunda série, composta por vinte cinco alunos, e a tarefa de encaminhá-los à terceira 

série, lendo e escrevendo. Logo percebi que teoria e prática eram coisas bem diferentes. 

 Embora familiarizada com os métodos de ensino das escolas municipais, e tivesse o desejo de conduzir meus 

alunos à série seguinte, existiam alguns entraves. 

 Assumir uma turma no segundo semestre não foi tarefa fácil, e dar continuidade ao trabalho que estava em 

andamento também não. Comecei a discernir que seria necessário trilhar outros caminhos para alcançar meus objetivos. 

 Investi pesado em atividades voltadas para o desenvolvimento da leitura e da escrita, torcendo para receber 

retorno favorável. Admito que, para alcançar meus objetivos, tive de recorrer a métodos tradicionais que a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura (SMEC) estava abolindo. 

 Infelizmente, as coisas não ocorrem da noite para o dia, e o domínio de certas habilidades está entre elas. Mas 

meus esforços foram recompensados, embora não plenamente, e fui convidada a dar continuidade ao meu trabalho, 

acompanhando meus alunos na série seguinte. A ideia me agradou muito. 
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 O ano posterior foi realmente desafiador, pois entre meus alunos havia um com sérios problemas psicológicos, 

o Carlos Augusto. Seu humor variava rapidamente, chegando a se tornar bastante violento. Existiam ocasiões em que as 

aulas tinham de ser interrompidas devido às suas crises. De início, sinceramente, imaginava ir à escola. 

 Quando penso nas minhas primeiras experiências com crianças especiais, recordo das disciplinas “Polêmicas 

Contemporâneas I” e “Educação Especial”, que me levaram a pesquisas referentes ao polêmico tema: inclusão de 

crianças especiais na escola regular. Mesmo cheio de boa vontade e desprovido de todo e qualquer preconceito, o 

professor sozinho e sem nenhum aperfeiçoamento e conhecimento dos problemas das crianças, não tem condições de 

realizar um trabalho satisfatório. Sei, por experiência própria, da angústia que surge por andar em um terreno totalmente 

desconhecido. Realmente, pensar na inclusão de crianças especiais na escola regular sem possibilitar aos educadores e 

toda comunidade escolar suportes necessários ao trabalho, seria apenas incluir mais carteiras nas salas de aula, contudo, 

sem integrar seus ocupantes.  

 Entretanto, por incrível que pareça, devido a esse problema, a turma e eu consolidamos nossas relações de 

afeto. Em geral, as crianças eram compreensivas e pacientes, em especial nos momentos de crise do colega. 

 Apesar dos problemas, Augusto não tinha grandes dificuldades de aprendizagem, o que contribuiu muito no 

processo. 

 Reconheço o quanto aquele ano foi difícil, entretanto, as chaves para conseguirmos êxito foram o amor e o 

respeito. Embora com todos os desafios existentes, a atmosfera da sala de aula era pacífica, proporcionando-nos 

driblarmos nossos anseios, receios e temores. 

 Ao final do ano letivo, fui novamente convidada para acompanhar meus alunos no próximo segmento, a quarta 

série. 

 Seria minha primeira experiência com quarta série, mas não senti um impacto muito grande, afinal, a turma já 

era minha há dois anos. 

 O Carlos Augusto fora transferido da escola, pois sua mãe resolvera mudar-se do bairro.  

 A turma era tranquila, apesar das inquietações normais de pré-adolescentes. Tínhamos um relacionamento tão 

bom, tão cordial, que o processo de ensino-aprendizagem fluiu ordeira e satisfatoriamente. 

 Aquela turma me animou bastante no exercício de minha profissão e, ao final do ano letivo, recebi o convite 

para permanecer como professora da quarta série, devido ao bom desempenho. 

 Orgulhei-me muito do meu trabalho naquele ano, o que me impulsionou a caprichar ainda mais no seguinte. 

 Os novos alunos, em sua maioria, tinham uma grande dificuldade em leitura e escrita. Era uma turma grande, 

trinta e quatro alunos frequentes, mas estabelecemos uma relação também agradável, o que facilitou alcançarmos nossos 

alvos. 

 Com a ajuda da coordenadora da escola, a professora Isabela Albuquerque, que aprendi a respeitar e admirar 

profundamente desenvolvi um projeto de leitura. 

 Trabalhamos com diversos tipos de textos (contos, poemas, fábulas, receitas, parlendas, e outros), e 

regularmente produzíamos também tais textos. A culminância do projeto seria um concurso de leituras, e o lançamento 

de um livro produzido pela turma.  

 Como as crianças não foram obrigadas a participar do concurso, temia que poucos tomassem a iniciativa. 

Fiquei realmente surpresa, e feliz com a quantidade dos inscritos e a qualidade das leituras apresentadas. Deu trabalho 

para minhas colegas julgarem o produto final. 
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 A produção do livro deixou-os também animados. Recordo que, quando finalmente chegou o dia para todos 

assinarem como autores das histórias, eles não conseguiam esconder a euforia, o contentamento e o orgulho. E eu, claro, 

também não.  

 Nessa minha ainda curta trajetória como professora de escola municipal, meus êxitos devem-se também ao 

apoio, incentivo e colaboração de colegas que se tornaram para mim inestimáveis. Dentre elas, não poderia deixar de 

mencionar a professora Georgina Camila, que me acolheu como filha, me orientando, me incentivando e me corrigindo 

quando algo não estava caminhando tão bem como deveria. Sua prontidão para receber e acatar sugestões, embora tenha 

tantos anos de experiência, também faz dela uma pessoa admirável. Outra colega é a coordenadora já mencionada, 

Isabela Albuquerque. Embora não esteja mais conosco, pois fora convidada para trabalhar na Coordenadoria Regional 

de Ensino (CRE), da Cidade Baixa, nossos laços permanecem inalterados.  

  Mesmo não tendo uma excelente localização, e não sendo tão perto de minha residência, não encontra abrigo 

em mim a vontade de deixar a Escola Maria Constância. A direção mudou as colegas também mudaram, mas a 

atmosfera de respeito e companheirismo vem prevalecendo, assegurando um ambiente prazeroso de se trabalhar. Porém, 

as circunstâncias mudam, fazendo nossa vida tomar outros rumos...21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Em 2009 deixei a Escola, pois, entre outros motivos, passei a residir bem distante dela. 
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4. Um sonho, uma meta 

 

 O tempo foi passando, e ainda abrigava em mim o desejo de cursar o ensino superior. Porém, o curso de 

Magistério tinha por objetivo nos habilitar para ensinar turmas até a quarta série do ensino fundamental, não encarar um 

vestibular. 

  Especialmente em disciplinas como Química, Física e Matemática, eu tinha um conhecimento bastante 

limitado. Tinha o alvo de iniciar um cursinho pré-vestibular, mas devido às muitas circunstâncias adversas, meus planos 

tiveram de ser adiados. 

 Em 2002, consegui enfim me matricular em um cursinho. Senti uma imensa dificuldade, pois percebi que não 

havia aprendido nada das disciplinas mencionadas. 

 Mesmo com toda frustração e desespero, enfrentei vestibulares, desde então, porém sem lograr aprovação. É 

difícil conceber e compreender que, mesmo com todo empenho e renúncias, não tenha conseguido alcançar minha meta. 

 Quando o Ministério da Educação e Cultura (MEC) determinou que todos os professores deveriam ser 

graduados, e estabeleceu um prazo para isso  acontecer, minha angústia assumiu proporções assustadoras. Observava o 

prazo se extinguindo, sem resultados favoráveis. 

 Surgiram, então, as portas que a Prefeitura Municipal de Salvador, junto com parcerias abriram, 

proporcionando oportunidade para vários professores adquirirem a tão almejada e lutada graduação. 

 Enfim, chegara minha vez... 
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5. Memórias da professora, agora também aluna 

 

 Quando recebi a informação de que faria parte da segunda turma do Projeto Salvador, fiquei feliz e apreensiva 

ao mesmo tempo. Feliz pela oportunidade de iniciar um curso superior, e o melhor, na Universidade Federal da Bahia 

(UFBA); apreensiva, pelo fato de não ser a primeira vez que informações dessa natureza circulavam. Só depois que uma 

funcionária da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) me telefonou, é que fiquei mais tranquila e 

confiante. 

 Os dias que antecederam à matrícula foram dias bastante agitados. Estava nervosa, ansiosa, feliz. Era um misto 

de sentimentos e emoções. 

 Quando 17 de agosto de 200622 enfim chegou, fui à UFBA cheia de expectativas e temores. Fomos muito bem 

recebidas, não só pela equipe do Projeto, como também pelos colegas da primeira turma. Todos fizeram de tudo para 

nos transmitir segurança e nos convencer de que o curso seria realmente enriquecedor. 

 Reconheço que, de início, questionei-me quanto ao valor do curso; se seria equivalente ao curso de Pedagogia 

normal, se não ficaríamos carecendo de algo, se o reconhecimento seria o mesmo... Fiquei algum tempo sem respostas 

para todos os meus questionamentos, mas admito que, desde o princípio, foi enriquecedor para minha prática. 

 Logo na primeira semana, alguns encontros calaram fundo, levando-me a refletir não só em meu fazer 

pedagógico, como também em minha atuação enquanto aluna.  

 Não poderia deixar de citar o meu primeiro encontro, na UFBA, com o professor José Carlos Rego, o 

Pinduca23. De uma forma bem divertida, mas clara, Pinduca nos chamou à atenção sobre nossas responsabilidades 

dentro da universidade. Fez-nos discernir que “no jogo” que começamos, jogamos com nós mesmos, e assim não 

adianta querermos dar uma “roubadinha”, pois estaremos de certa forma “roubando” a nós mesmos. Embora não tenha a 

intenção de “roubar”, levei muito a sério suas palavras. 

 Algo também, que não poderia deixar de mencionar é minha experiência no Sarau. Desde meu primeiro 

contato com ele, fiquei encantada. Mas não me via ali, na frente de todos, interpretando os textos, afinal, eu ainda não 

estou completamente curada da timidez. A desculpa que arranjei, foi a de que devido a estar fazendo parte da primeira 

turma do Rascunho Digital, não teria como ensaiar com Pinduca. 

 Assisti aos primeiros Saraus das minhas colegas, e fui me empolgando tanto, tanto, a ponto de solicitar um 

texto para o próximo, independente de estar no Rascunho. 

 Ensaiava praticamente todas as noites, usado minha mãe e irmãs como plateia, e no ensaio com Pinduca, fiquei 

bastante entusiasmada com seus elogios. 

 Nunca esquecerei o dia de minha primeira apresentação. O texto era uma fábula interessantíssima do Millôr 

Fernandes; “O problema educacional ou sacrifícios de mãe”. Apesar do nervosismo, achei que tive êxito, sobretudo, 

devido aos cumprimentos das colegas e do professor. 

 Realmente, como Pinduca adverte, o Sarau deixa a pessoa dependente, com vontade de experimentar sempre 

mais. Sinto-me, assim, motivada a participar frequentemente nessa oficina fascinante, notando meu progresso. 

                                                           
22 Coincidentemente a mesma data de ingresso na Rede Municipal de Ensino. 
23 Anteriormente havia participado de um curso com o professor Pinduca proporcionado pela Secretaria de Educação do 

Município. 
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 Em minha iniciante caminhada acadêmica, o que mais tem ficado patente, até então, é o importante papel 

desempenhado pelo professor na sala de aula.  

 Em uma aula de Metodologia Científica, com a professora Eliete, foi-nos apresentado um texto de Teresa 

Cristina Rego, muito interessante. Um fragmento desse texto tem me levado a inúmeras reflexões, desde então: 

O interesse, a facilidade ou a dificuldade com 

determinada disciplina também estão 

diretamente relacionados ao perfil e à  

conduta do professor...ele é capaz de facilitar  

ou obstruir o aprendizado, e de deixar marcas  

profundas na performance intelectual  

de cada aluno.”(Teresa Cristina Rego).  

 

 Assim tenho buscado prestar bem mais atenção à minha postura, enquanto educadora, e à qualidade do ensino 

que ofereço, afinal, completando as palavras de Teresa Cristina Rego, “os bons professores ninguém esquece”. 

 E por falar em esquecer, não dá para apagar da memória as inúmeras tentativas de alguns professores de 

desenvolver em mim um espírito criativo. Maíta Andrade, Luiz Felippe, Dinéa Muniz, entre outros, contribuíram para 

minha inquietação artística e contribuíram também para meus primeiros passos de ousadia. E por falar em ousadia, eis 

aqui uma delas: 

                                   

 

                                  Professor é um artista 

                                  E na arte de ensinar 

                                  No seu palco, com amor 

                                  Ele se põe a labutar. 

 

                                 Alfabetizar e letrar 

                                 Dois processos relevantes 

                                 E para o professor-letrador 

                                 Há um empenho constante. 

 

                                 Nos livros, na Internet 

                                 O negócio é pesquisar 

                                 Na busca pelo crescimento 

                                 E com o prazer em estudar. 

 

                                 Prosódia, paródia, paráfrase 

                                 São tantos esclarecimentos 

                                 Definições, conceitos 

                                 E, sobretudo instigamentos. 
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                                  Entrevista, cordel, poema 

                                  A bola da vez é a criação 

                                 Muitas vezes de improviso 

                                 Provocando quem não tem o dom, não. 

 

                                 

                                 Dom, competência, apetência 

                                 Foram todos bem discutidos e explicados 

                                 Mas se você não foi estimulado 

                                 Não vai sair dos pequenos traçados. 

 

                                 Na Literatura, viajamos 

                                 Pelas memórias alheias, entramos 

                                 Passeamos pela Rua da Paciência 

                                 Tudo sem muita ciência. 

 

                                O prazer pela leitura 

                                Não é algo que se ensina 

                                Pelo exemplo, pelo zelo, pela paixão 

                                O outro também se fascina. 

 

                                Criar não é nada fácil 

                                Assim como muitas coisas da vida 

                                Porém com carinho, empenho e cuidado 

                                Encontramos sempre alguma saída.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Este poema resulta da fusão de várias oficinas realizadas durante o curso. 
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6. Ampliando horizontes 

 

 Não há nada mais frustrante para um professor do que não consegui construir com seus aprendizes a 

aprendizagem. A sensação de impotência surge diante de tal situação, principalmente, quando a criança permanece no 

mesmo segmento há anos. O fracasso escolar, acompanhado de suas múltiplas consequências, ainda é um problema 

insistente e persistente.  

 Entretanto, à luz da Psicanálise, pude adquirir uma compreensão dessa triste realidade que ainda não tinha 

despertado. Caracterizando o fracasso escolar como um “sintoma”, a Psicopedagogia amplia suas dimensões e, como 

bem expresso por Jacy Soares (1999): “O que seu sintoma expressa é o que não podem dizer. Assim falam. Da sua 

insatisfação e sofrimento. É preciso escutá-las.” Com base em tal entendimento, pude avaliar o quão imprescindível é a 

escuta pedagógica. Ela se torna o meio, pelo qual, o professor pode se tornar conhecedor dos anseios e problemas que 

porventura seus estudantes tenham anseios esses que dificultam à aprendizagem. Dessa forma, o professor terá um novo 

olhar para sua turma, um olhar direcionado, não um olhar plural, mas singular, visto que cada estudante é um ser com 

suas próprias especificidades. 

 Um novo olhar direcionado ao aprendiz faz parte dos novos paradigmas educacionais, muito bem apresentados 

nas aulas de Didática. Enxergar a escola como ela realmente é, sem máscaras, foi um estudo esclarecedor e, serviu de 

pano de fundo para um mergulho nos paradigmas educacionais emergentes. É imprescindível e premente que a escola 

mude que ela tenha como missão o aprendiz, encarando-o como um ser inconcluso, dotado de múltiplas inteligências e 

indiviso.  

 Outros campos que me estimularam os estudos e pesquisas foram as questões curriculares.  Novamente, as 

aulas de Didática me apresentaram o currículo sob um enfoque novo. Saí do currículo fragmentado, formado apenas por 

grades, para uma compreensão mais ampla e aprofundada. Ao pensar nas mudanças curriculares, volto à concepção do 

aprendiz, pois para pensar no currículo como um produto social, que tem a marca da cultura dos envolvidos no processo 

educativo, se faz necessário pensar no aprendiz e em todos os seres envolvidos na escola. Com certeza, o currículo é um 

campo que me inquietou bastante fazendo me debruçar em estudos direcionados. 

 Com é gostoso estudar, descobrir coisas novas, clarear entendimentos, chegar a conclusões. Por meio dos meus 

estudos sobre currículo, pude descobrir o quanto ele tem poder, o quanto ele atende a uma classe privilegiada. 

Realmente pude retirar um véu de ingenuidade e, assim, passei a analisar o currículo de forma mais crítica. Por 

exemplo, os conhecimentos que compõem o currículo necessitam de avaliação e investigação, pois com certeza, há 

valores e interesses envolvidos no processo seletivo.  

 Saber que não só se aprende por meio das aulas e conteúdos, já sabia, entretanto, nomear esses aspectos do 

ambiente escolar que não fazem parte do currículo explícito, mas contribuem para aprendizagens, era outra história. O 

currículo oculto, como é assim conhecido, ensina por meio de regras, regulamentos, atitudes e relações entre os 

componentes da Unidade Escolar. Realmente, estudar o currículo tem me proporcionado muitas descobertas e me 

estimulado a mais estudos e mudanças. 
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7. Escrever para quê? 

 

 Por que escrever é uma tarefa tão desafiadora? Por que fazer os estudantes escreverem é algo tão árduo? Por 

que muitas vezes a nossa escrita e, consequentemente, a escrita de nossos alunos é como diz Sônia Kramer (2003), 

“instrumental, funcional, repetitiva, mecânica e esvaziada de sentido”? Por que não é nada fácil escrever ‘ideias, 

emoções, poemas’? Essas questões tão relevantes em minha caminhada ficaram muitas vezes sem respostas. Entretanto, 

pude discernir o quanto uma leitura e escrita impostas são ferramentas que conduzem ao desprazer da leitura e ao 

‘branco’ na hora da escrita. A atitude fechada da escola em que estudei e, infelizmente, de muitas escolas hoje, vem 

contribuindo para um bloqueio na produção escrita e uma falta de estímulo à leitura. Constatei que a escola não me 

ensinou a escrever, nem despertou em mim o prazer de ler e, com certeza, houve um reflexo disso tudo em minha 

prática.  

 Felizmente, a escola mudou muito nos últimos anos. A escrita escolar deixou mais de ser somente um 

‘mecanismo avaliativo’, pois muitos profissionais em educação têm buscado tornar a leitura e a escrita mais atraentes e 

criado situações em que ambas as práticas possam ser desenvolvidas e despertadas. Todavia, analisando não só as 

escolas em que lecionei como também outras que visitei devido às aulas de Projeto de Ensino e Práticas Formativas, 

observo quanto caminho ainda temos pela frente. Partindo do princípio de que muitas vezes o problema está em nós 

professores, pois enquanto estudantes não fomos educados para gostar de ler, afinal muitas experiências são de leituras 

e escritas forçadas e impostas, fica evidente a premência de avanços significativos, avanços no que diz respeito ao por 

que fazer nossos alunos lerem e escreverem e, os mecanismos usados para isso.  

 “Na escola, há lugar de escrever para ler e ser lido ou tão somente para ser corrigido? Será que temos tido a 

possibilidade de ler e de escrever e de aprender com essas práticas”? São questões feitas por Kramer dignas de 

consideração e, a análise delas serve de pontapé inicial para mudanças. Ao passo que avaliamos nossas motivações ao 

mandarmos nossos estudantes escreverem, podemos discernir o quanto estamos maculados pela imposição de escrita 

totalmente ortográfica, simplesmente exigindo as regras da gramática normativa. Afinal, já não é hora, aliás, nunca foi o 

tempo de a escola tolher, inibir e cortar de vez o gosto pela leitura e pela escrita. A escola precisa ‘falar’ outras línguas, 

‘escutar’ outras falas e não ‘tapar os ouvidos’ às necessidades. As funções, usos e objetivos da escrita e da leitura na 

escola, são ‘gagueiras’ que necessitam urgentemente serem curadas (Corazza, 2000). Já está na hora de a escola 

substituir a autorização pela autoria e deixar de impedir que a escrita com significado seja produzida em seus espaços, 

do contrário será debalde se escrever na escola. 

 

7.1 Como tratar as produções escritas dos aprendizes? Um desafio? 

  

Como dito, a maneira como a produção escrita é tratada, de uma forma geral na escola, contribui para o 

estudante encarar a escrita como algo estranho. Reitero que, devido à imposição, é muito raro o estabelecimento de uma 

relação afetuosa, de curiosidade e prazer com a escrita.  

Além da imposição, a correção feita pelo professor ainda assusta e frustra a escrita espontânea do aprendiz. Em 

muitas escolas, o professor e sua caneta são os únicos interlocutores das produções escritas dos estudantes, infelizmente. 

Visto que não é fácil vê nossos escritos corrigidos por outro, se faz necessário ajudar os aprendizes a adotarem outra 
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postura, uma atitude de querer escrever melhor, de aperfeiçoar os escritos porque outros o lerão. Aí entra a questão que 

considero relevante e indispensável nas produções escritas: a revisão, o rascunho, voltar ao que escreveu. A produção 

escrita dos estudantes deve ter como objetivo ser lida por terceiros, como dito por Kramer (2003), deve-se estimular nos 

estudantes a disposição de ver seus escritos lidos por outros, daí a necessidade da revisão. 

Voltei a sentir na pele a angústia de ver meus escritos sendo lidos por outros quando entrei na Universidade, 

em especial, durante a escrita do Memorial. Entretanto, os professores me ajudaram a estabelecer com a escrita uma 

relação afetuosa e, não só isso, me ajudaram também a escrever para outros lerem. Essa experiência não teria sido tão 

desafiadora e dolorosa se tais atitudes tivessem sido despertadas e cultivadas em mim desde bem cedo. 

Uma mudança de atitude do professor, no que diz respeito à correção dos escritos dos aprendizes, também é 

algo a se levar em consideração. É fundamental o professor encarar o ato de corrigir, de acordo com Soares (1979), 

como uma fase do processo de aprendizagem, onde as distorções servirão de referencial para análise. Os erros, ou a 

diferença entre o esperado e o ocorrido, terão a função de indicadores para o professor e para o estudante, ou seja, o 

estudante, nessa perspectiva, participa ativamente no processo. Com certeza é ultrapassada e contraproducente a 

correção feita pelo professor sozinho, marcando com caneta vermelha ou de qualquer outra cor os erros ou escrevendo 

corretamente e, logo após, entregando o texto todo borrado para o seu dono. Esta atitude, sem sombra de dúvidas, 

entristece, frustra e tolhe o iniciante produtor de textos, deixando-o crer que é um trabalho pesado escrever. 

O desenvolvimento de uma perspectiva comunicativa, ou seja, escrever para outros lerem nossos escritos, 

contribuirá para uma superação de sentimentos negativos criados em relação à revisão/correção de nossas produções. 

Ajudamos, assim, o estudante a reconhecer que é relevante revermos o que escrevemos para nos comunicarmos melhor. 

Tal atitude ajudará o jovem produtor de textos em toda sua caminhada do mundo de produções escritas. 

Outro aspecto imprescindível diz respeito ao que corrigir nas produções escritas. Mais uma vez voltar ao que 

escreveu, revisar, favorece a melhoria da qualidade do texto, pois o professor pode investir em ajudar seus aprendizes 

no aprimoramento da coerência, da coesão, da linguagem utilizada para atingir determinado objetivo e a ortografia. Esta 

última, entretanto, defendo a ideia de ser estudada com momentos voltados especificamente para ela, todavia, não me 

delongarei nesse aspecto, pois seria necessário escritos destinados somente a ele. 

Uma mudança de atitude do professor que considero muitas vezes desafiadora, diz respeito a como corrigir as 

produções escritas dos aprendizes. A correção feita pelo professor que ainda mais prevalece, envolve somente o 

professor e a produção do estudante. Este, não tem nenhuma interação no ato de corrigir, só recebe posteriormente seu 

texto com as observações do professor, que, diga-se de passagem, muitas vezes nem interessa ao aprendiz. Entretanto, 

essa atitude tem inquietado muitos profissionais em educação, levando-os a buscar novas estratégias.   

Acredito que a correção deve ser encarada como interferência que contribua para avanços significativos na 

prática de produção textual do aprendiz, não simplesmente marcação de erros. Se o professor optar por utilizar 

indicações para o estudante reconhecer por que e em que errou, estas devem ser claras, objetivas e orientadoras. A 

correção indicativa envolve marcar junto à margem as palavras, frases e períodos em que há erros ou que são pouco 

claros. O professor, dessa forma, se limita a indicação do erro e pouco altera o texto. 

Outro tipo de correção é a resolutiva, em que o professor corrige todos os erros, reescrevendo palavras, frases e 

períodos inteiros. Requer um trabalho apurado e intenso, pois o professor tem de separar tudo no texto que é aceitável, 

interpretar as intenções do estudante e reescrever as partes fornecendo um texto correto.  
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Na correção classificatória o professor sugere as modificações, mas é mais comum que ele proponha ao 

estudante que corrija o seu erro. 

Outra correção é a textual-interativa, que inclui comentários ou bilhetes mais longos em sequência ao texto do 

aprendiz, por isso é também chamada de pós-texto.  

Meu objetivo não é endossar uma ou outra correção, mas sim mostrar que há possibilidades de dar outro 

tratamento a correção dos textos no intuito de não tornar a tarefa de escrever um trabalho árduo.  

Fazendo um cotejo da professora que fui e da que sou, analiso o quanto minha prática estava maculada com as 

práticas dos meus professores. A redação escolar com temas nada atraentes e que não garante o conhecimento 

necessário para a produção de textos ao longo da vida do estudante prevalecia, tornando o ato de escrever mecânico e 

repetitivo. Acredito que os estudantes devem ser levados a participar de forma eficiente em atividades da vida social 

que envolva ler e escrever, afinal, tais escritos terão destinatários. Assim, venho buscando trabalhar a produção textual 

com este enfoque, proporcionando também um repertório de leituras para os aprendizes, pois leitura e escrita caminham 

lado a lado. Um desafio? Sim, com certeza! Entretanto, cabe a escola a tarefa de tornar a produção textual agradável e 

prazerosa. Cabe a escola ajudar o estudante a planejar, escrever, revisar e reescrever seu texto. Acredito que este 

também seja o desejo de todo professor. 

Todavia, diante de experiências vividas e observações realizadas, observo que o texto escrito do aprendiz ainda 

é, muitas vezes, um objeto fechado em si mesmo, não um espaço dialógico para produções de sentido. O aprendiz 

espera uma resposta do professor e, se caso este só dê um visto, ou seja, vistorie se o estudante o fez, e simplesmente o 

arquive, não haverá nenhuma interação, a produção passa a ter o caráter de um trabalho mecânico, como já dito. 

Aprofundando, acrescento que, para o professor compreender um texto se faz necessário entender como se 

realiza a discursividade que o forma, compreender que um texto é um conjunto de relações significativas de um sujeito, 

cheio de suas marcas. Requer que o professor compreenda as marcas que se fazem presentes no texto dos aprendizes 

para, dessa maneira, começar a receber a palavra do outro e, também, a partir daí, usar o texto do estudante como 

ferramenta para o seu planejamento, observando o que precisa ensinar. 

Uma atitude de interação e cumplicidade deve ser iniciada nos primeiros anos escolares. O aprendiz deve ser 

imerso na produção de textos significativos desde cedo. Deve ser assegurado ao pequeno estudante que a escrita é um 

bem cultural.  
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8. Retomando palavras ditas 

  

 No início deste Memorial, expus meus sentimentos sobre o curso, minhas angústias a cerca da sua 

credibilidade, aceitação e, por que não dizer, valor25. Ser ele chamado de ‘curso especial’ me deixava ainda mais 

ansiosa, receosa e com um pé atrás. Entretanto, ao longo do curso, fui percebendo o quanto o mesmo me proporcionava 

um novo olhar sobre minha prática. O curso ampliou meus horizontes de entendimentos, esclarecimentos e estratégias. 

Levou-me a leituras diversas que só serviram de pontapé iniciais na minha iniciante caminhada rumo as mudanças. 

Amadureci profissionalmente e pessoalmente, evidenciando esse avanço a cada dia.  

 Saí do meu mundo de timidez e observação, para um mundo de questionamentos, perguntas, argumentações e 

“ousadias”. Fui descobrindo uma professora e pessoa em mim que, até então, desconhecia. Fui conhecendo pessoas que 

se tornaram especiais, pois foram de grande ajuda em meu desempenho acadêmico e pedagógico. 

 Agora, chegando ao final desse Memorial, não poderia deixar de considerar as minhas iniciais palavras, afinal, 

pude perceber, provar e descobrir o valor do curso que participei. Ele foi realmente especial. Especial em minha vida 

profissional e pessoal, fazendo agora parte da minha história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Encontra-se na página 20. 
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9. Considerações que não são finais 
 

  

É difícil encerrar um trabalho tão rico, envolvente e complexo como um Memorial. Entretanto, acredito que 

não o estou encerrando, mas apenas concluindo mais uma etapa deste maravilhoso processo acadêmico.  

 Meu objetivo foi descrever minha caminhada, não só ao longo destes três anos, mas também minha trajetória 

de estudante e professora. Viso minhas alegrias, frustrações, sonhos, descobertas e, sobretudo, avanços. Avanços que se 

devem a mim, claro, mas também a muitos profissionais que se tornaram especiais.  

Acredito que, nestes três anos que passaram tão depressa, pude entender o significado mais profundo de um 

Memorial. De início, encarava-o como um trabalho cansativo e desestimulante, todavia, ao passo que mergulhei na sua 

escrita, descobri como pode ser e, realmente é, algo prazeroso e enriquecedor.  

Pude, através do ensaio monográfico, descobrir novos caminhos, novas possibilidades de tratar a produção de 

textos dos estudantes. Investiguei, estudei e aprofundei meus conhecimentos vislumbrando um trabalho de produções 

textuais mais atraente e eficaz. 

Eis um trabalho que considero um misto de emoção e crescimento. Um trabalho envolvente, desafiador, 

emocionante e incompleto. Incompleto? Isso mesmo, incompleto. Pois embora abranja várias fases da minha vida, ainda 

tenho muitas fases para viver e ainda tenho de pôr em prática muitos desafios proposto neste memorial, concretizar 

muitos estudos que já iniciei. Fiz uma viagem de volta ao passado, estou dando os primeiros passos no presente e 

vislumbrando o futuro. Ousei, investi, fui e voltei várias vezes no texto e, por fim, aqui cheguei. Ao mergulhar nas 

páginas deste trabalho, há de se mergulhar na minha própria vida. 

Considero agora este Memorial, não como o fim, mas como o começo de mais uma etapa da minha preciosa 

vida. 
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ser humano em busca de ser mais feliz e de fazer mais gente 

feliz deve realizar. 
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RESUMO 

 

Este memorial é o resultado do período de vivências no curso do Projeto Salvador, Licenciatura em 

Pedagogia das Séries Iniciais/Ensino Fundamental em três anos de formação. Consta de reflexões e 

ações a partir da minha história de vida e das atividades realizadas em toda a realização do curso; 

além de visitas e pesquisas de campo, com vista à produção de um ensaio monográfico fazendo uma 

ligação com a nossa práxis pedagógica. Está fundamentado nos cinco eixos: Educação e 

Conhecimento ao Longo da História; Educação e Práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

Educação e Linguagens; Educação e Práticas Docentes e Educação e Políticas Públicas. 

 

 

 

 

Palavras-chave: vivências; ação-reflexão; práxis; ressignificar; autoconhecimento; aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

2 

CONHECER A MINHA HISTÓRIA É COMPREENDER UM POUCO DE MIM 

MINHA VIDA ENTRE IDAS, VINDAS E RECOMEÇO 

VINDAS 

RECOMEÇO 

E A MINHA HISTÓRIA DE VIDA E PROFISSIONAL NÃO PARA POR AQUI 

INÍCIO DA VIDA ACADÊMICA 

A FUNÇÃO DA TECNOLOGIA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

MOMENTOS PRODUÇÃO LIVRE 

O PROCESSO DE ESCRITA DO MEMORIAL 

A DESMISTIFICAÇÃO DO QUE É ATIVIDADE LÚDICA 

A IMPORTÂNIA DO ESPAÇO FÍSICO ESCOLAR NA APRENDIZAGEM 

A MATEMÁTICA NÃO PODIA FICAR DE FORA 

PRECONCEITO: UMA POLÊMICA DO DIA-A-DIA 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

REFERÊNCIAS 

APÊNDICE I: A MARCA QUE VOCÊ DEIXA NAS PESSOAS 

APÊNDICE II: NÃO FAÇA AO OUTRO AQUILO QUE NÃO QUER QUE FAÇA 

COM VOCÊ 

APÊNDICE III: CARTA 

 

 

7 

8 

11 

12 

14 

17 

19 

22 

23 

24 

28 

33 

34 

36 

37 

39 

41 

 

42 

1 

 



169 

 

 

 

1 CONHECER A MINHA HISTÓRIA É COMPREENDER UM POUCO DE MIM 

 

Neste memorial, relato a trajetória da minha experiência de vida desde o meu nascimento até 

a finalização desse projeto, englobando os meus primeiros passos no mundo, como ser humano e 

social, e os primeiros passos na escola, envolvendo a leitura e escrita, rumo a uma longa e eterna 

caminhada na incessante busca do saber. Pode ser comparado a uma colcha de retalhos, que foi se 

construindo ao longo do período da formação através de lembranças remotas e atuais da minha 

história de vida pessoal, estudantil e profissional. Cada ponto ia sendo costurado com muita 

delicadeza e ética, além de um olhar preciso, envolvendo teoria e prática, diálogo, troca de 

experiências, autoconhecimento, curiosidade, angústia, dificuldades, risos e aplausos também.  

A todo o momento estarei relatando passagens das minhas vivências, personagens e fatos 

marcantes que fizeram parte da minha formação, dando maior ênfase na minha vida estudantil e 

profissional confrontando-as com os modelos atuais de educação e destacando meios possíveis de 

mudanças. 

Resgatar a nossa história de vida e da vivência escolar é dar-nos a possibilidade de voltar ao 

passado, refletir sobre as decisões e atitudes tomadas diante das diversas situações vividas e analisar 

o caminho percorrido. É uma forma de atentarmos para nós com um olhar crítico e reflexivo e 

compreender-nos como sujeito construtor da nossa própria formação. 

Conhecer a própria história é dar vazão ao conhecimento da cultura e a compreensão 

individual do homem. Mas, não só o conhecimento pessoal, e sim o político e o social. É nessa 

dimensão que precisamos entender a natureza humana e ter consciência de nós mesmos. E, 

conscientemente, através das minhas histórias de vida e formação, percebi que as barreiras 

enfrentadas e vencidas serviram-me de base para que eu avançasse a cada dia e me tornasse cada 

vez mais humana, solidária, feliz e melhor para lidar com o outro e compreendê-lo. 

Esta caminhada foi construída com muitas expectativas e impulsionada pelo desejo do 

querer aprender cada vez mais e as dificuldades encontradas em todo o processo foram aliviadas 

quando, além dos meus próprios esforços, outros, de familiares, amigos e professores, 

compartilharam desta luta, amparando-me, contribuindo e vibrando comigo a cada conquista. 
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2 A MINHA VIDA ENTRE IDAS, VINDAS E RECOMEÇO 

 

Nasci em onze de janeiro de 1975 no município de Caetité na Bahia. Nessa época tinha dois 

irmãos, Carlos Alberto e Maria Cristina, vindos, depois de mim, outro irmãozinho de nome Roberto 

Santos. Fomos criados numa família de vida simples e humilde, na zona rural. Meus pais 

trabalhavam nas lavouras para a nossa subsistência e isso nos propiciou um contato muito próximo 

com a natureza, pois desde cedo brincávamos com a terra, com os animais, as plantas, enfim numa 

liberdade sem igual, na inocência de crianças. Meus avós, tios e primos moravam próximos, 

tivemos um contato familiar muito forte, até hoje, somos uma família grande e unida, apesar de uns 

estarem morando em outros lugares, como é o meu caso. Mas a distância não atrapalha nem impede 

essa relação, não abandonamos nossas raízes, costumes e união. 

Minha infância foi muito boa, não caracterizada por peraltices, pois não fui uma criança 

traquina, mas tive a inocência, a ingenuidade, o “mundo de criança”. Imagino que as crianças de 

hoje não possuem uma infância igual há 25 anos. A formação era outra, o respeito, a família, a 

tecnologia, enfim. 

 Nossos brinquedos eram construídos por nós mesmos, meus pais não tinham condições de 

comprar brinquedos industrializados, vez ou outra aparecia uma bonequinha ou um carrinho de 

plástico. Minha mãe fazia bonecas de pano e costurava suas roupinhas, muitas vezes espigas de 

milho se transformavam em bonecas; latinhas e tampinhas em panelinhas; caixa de fósforos e 

madeiras em carrinhos; as sombras das árvores eram as nossas casinhas; brincávamos de cantigas de 

roda, picula, pega-pega, jogar verso... Considero ter sido uma criança muito feliz vivendo na zona 

rural. 

A vida era simples, mas sempre com a casa cheia de gente e farta das delícias do campo e da 

nossa culinária tradicional. As dificuldades eram enfrentadas com humildade e perseverança, na 

expectativa de melhoras, assim posso pontuar o trágico acontecimento que nossa família viveu com 

a morte de meu irmão mais novo, Robertinho. E minha infância foi vivida assim até os cinco anos, 

brincando com tios, primos e amigos da mesma faixa etária.  

Em 1980, meus pais tomam a decisão de ir morar no interior de São Paulo, Jundiaí, por 

questão de saúde de um dos membros da família e por vontade de buscar novas oportunidades. 

Recordo-me da longa viagem, era a primeira vez que ia para longe... Marcante foi o período de 

adaptação, do conhecimento de novas pessoas e da forma de se viver num bairro de uma pequena 
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cidade. Começamos a fazer novas amizades, a aprender nova forma de falar (paulista), outra 

cultura, outros costumes; uma outra região, totalmente diferente do nosso nordeste. 

Eram nítidas as diferenças entre o campo e a vida urbana, era um novo começo. Passamos a 

possuir coisas que não tínhamos: televisão, eletrodomésticos, energia, água encanada e usufruir de 

certo conforto, todo o necessário para se viver dignamente. Meu pai se empregou em uma indústria 

de tecelagem e minha mãe cuidava da gente e da casa; nas horas vagas, fazia crochê para ajudar no 

orçamento. A vida do campo ficava na lembrança, mas com a esperança de um dia voltar a passeio.  

Nossas brincadeiras também sofreram alterações, adquirimos outras modalidades, algumas 

parecidas, outras completamente diferentes, peculiares da região sudeste. Os brinquedos 

industrializados chegavam a nossas mãos com mais facilidade, meus pais nos presenteavam com 

alguns, e ganhávamos dos parentes, da fábrica de tecelagem, na época de Natal, e dos novos 

amigos. A minha infância continuava da melhor forma possível, cheia de descobertas. 

Em 1981 minha mãe nos deu mais uma irmã, Eliane, bem recebida por todos, apesar de eu 

ter tido muito ciúmes, pois perdera o lugar de caçula. Nesse mesmo ano meus irmãos, Carlos e 

Cristina, foram matriculados na escola. E seus colegas passaram a ser meus amigos. Brincávamos 

de escolinha: Cristina era a professora e dava aulas para a gente. Tudo o que estava aprendendo 

tentava transmitir. Ela brigava muito quando fazíamos algo errado ou quando não compreendíamos 

suas explicações. Posso afirmar que inicia aqui os primeiros contatos com a escrita, mesmo sem 

estar na escola e sem saber ler.  

Em 1982 fui matriculada na 1ª série primária, assim denominada na década de 80, na Escola 

Estadual de 1ºGrau Professor João Baptista Nalini, guardo seu nome e as lembranças com muito 

carinho. Foi lá que aprendi os primeiros rabiscos da escrita, os primeiros sons da língua, o convívio 

com colegas e a relação professor-aluno. Não tive a formação na pré-escola, apenas brincava de 

escolinha, nesse mesmo ano fui alfabetizada. 

Para mim e minha família, a escola era “tudo” de bom, um bem imprescindível. Meus pais 

preocupavam-se muito com nossa educação escolar, já que eles não tiveram oportunidades nos 

estudos: minha mãe concluiu apenas o curso primário e meu pai aprendeu a ler, escrever e contar 

com a mãe dele (minha avó Idalice). Tenho uma admiração por sua inteligência, é um homem muito 

letrado, independente, que tem o dom da oralidade e o poder do convencimento, expressa seus 

desejos e anseios com firmeza e segurança, sabe o que quer. Minha mãe, a rainha do lar! Ela sabe o 

que é cuidar dos filhos e família, numa serenidade e exemplo de mulher. Acompanhava-nos dia-a-

dia nas tarefas escolares. 
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Na sala de aula eu gostava de me sentar próximo da professora, apesar da minha timidez, 

ficava admirando-a e imaginava em um dia estar naquela mesma ocupação. Conversava muito 

pouco, morria de vergonha quando a professora me chamava a atenção. 

Tinha um bom relacionamento com todos os colegas e fiz boas amizades. Recordo seus 

nomes, principalmente do Dênis, primo da Cássia, pois eu dizia que era o meu namorado. Coisa de 

criança! Lembro-me o dia em que minha mãe pegou um bilhetinho de amor na minha mochila, e 

tive de dar explicação! A Cláudia era a minha melhor amiga, tivemos uma convivência muito 

marcante, a mãe dela, a dona Sônia, só permitia que ela fosse à minha casa para estudar e brincar ou 

vice-versa. Ela era japonesa, engraçado, que a gente se parecia, as pessoas achavam que éramos 

parentes. Lembro também da Roseli sua prima, a Elaine, os Carlos eram tantos que as professoras 

os chamavam pelos sobrenomes, De Moraes, Ferrari, Dos Santos, José... 

Minha turma continuou sendo a mesma até a 4ª série. Foi bom. Conseguimos ter um laço de 

amizade muito forte, apesar dos destinos da vida ter nos separado ao longo do tempo. Depois de 21 

anos, de ter perdido o contato com todos aqueles amigos, reencontrei a Cláudia na comunidade do 

Orkut, um site de relacionamentos da internet em que fazemos novos amigos e encontramos velhos 

amigos que também são cadastrados no programa, e descobri que estava morando no Japão.  Os 

demais colegas ficam na memória e na esperança de um dia poder reencontrá-los, sempre guardados 

com muito carinho em meu coração, os jeitos, as falas, as brincadeiras, as brigas, as pirraças e todas 

as vivências que pertenceram àquele tempo. 

Assim como meus colegas, as professoras também vivem nitidamente em minha memória. 

A dona Ivonê foi minha primeira professora, ela era bem querida por todos, considerada uma 

mãezona dos alunos, com ela aprendi a ler e escrever, gostava muito do seu jeito calmo e tranquilo 

de lidar com a classe. Atendia cada um em suas dificuldades, exercia o seu verdadeiro compromisso 

com a educação. Era uma professora assídua, determinada e disciplinada, nós tínhamos o maior 

respeito por ela, o aprender era prazeroso. No final de ano gostava de presentear todos aos alunos, 

eu ganhei uma mochila do Piu-Piu, outros ganharam lápis de cor com 36 cores, cadernos coloridos, 

pastas, ela então fazia a felicidade do alunado.  

Na 2ª e 3ª séries, tive a professora Guaraciara… nossa! Como ela era linda! Seus cabelos 

longos e pretos nos chamavam à atenção, era dócil, meiga delicada, era amiga da turma, mas 

quando precisava tomar atitudes mais severas não titubeava. Tínhamos respeito e muito carinho por 

ela. Lembro-me quando na 3ª série nos levou a um passeio no jardim zoológico Vale dos Guaribas 

em Jundiaí SP; não me perdia de vista. Foi um passeio muito agradável, fizemos muitas descobertas 
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dos animais, pois havia bichos que eu nunca tinha visto tão de perto. Fiquei encantada com a cauda 

do pavão. Seus ensinamentos perduram até hoje em minha mente, às vezes me vejo praticando 

gestos que me lembram os seus. 

Na 4ª série era a professora Osmarina, famosa na boca dos alunos por suas atitudes, era 

muito rígida. Fiquei com muito medo quando soube que seria minha professora. Era realmente 

rigorosa, mas tinha o seu lado bom, fazia seu trabalho com responsabilidade. Ninguém brincava na 

hora da aula, senão era castigo imediato. Uma vez ela deixou a turma toda sem recreio, nesse dia eu 

chorei muito, pois sabia que estava sendo injusta com alguns alunos, mas não adiantou. Apesar 

dessas atitudes, eu aprendi muita coisa, ela nos ensinava muito bem. 

 Saudade... uma palavra triste que me traz lembranças alegres. Ela, quando bate 

forte, dói... me faz voltar ao tempo e viver grandes amizades, amores ou perdas. 

Tenho saudade de minha infância, coisas boas, ora ruins..., mas faz parte das 

lembranças. Tenho saudade de quando tudo parecia colorido, quando brincava sem 

grandes preocupações e na mais pura inocência de criança. Quanta saudade sinto 

dos meus amigos da escola: Cássia, Cláudia, Roseli, Dênis, Misael, Carlos, e das 

minhas professoras...!!! 26 

Enfim a saudade é isso aí, é a gente voltar ao tempo e reviver as coisas legais da vida. Às 

vezes chorar a falta de alguém ou sorrir ao reviver um grande amor e belas amizades... 

 

 

2.1 VINDAS 

 

Como a vida da gente não é feita só de maravilhas, começamos a passar por algumas 

dificuldades financeiras e a solução foi o retorno para a terra natal. Moramos no interior de São 

Paulo por seis anos, nesse período tinha outra irmã, Regiane, que veio completar o quarteto das 

mulheres. Eu e meus irmãos já tínhamos concluído o ensino primário. Deixamos em São Paulo a 

nossa escola, os amigos de infância, os parentes e os nossos sonhos. 

Chegamos a Caetité-BA no final de 1985, eu com dez anos de idade, e fomos direto para a 

zona rural, não a passeio. Tudo era tão diferente, parecia estar em um outro planeta. Não tinha água 

encanada e nem energia. Minhas irmãs mais novas não compreendiam o que acontecia, pediam para 

que retornássemos para nossa casa, para ver televisão, rádio e tudo o que ficou para trás.  E para 

surpresa maior, na zona rural só tinha o ensino primário e ainda aquele multisseriado. Ficamos, 

                                                           
26 Texto, por mim, adaptado tendo como fonte o livro: Filosofia para Crianças e Adolescente (TELES 1999). 
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então, fora da escola, e o resultado foi enveredar pelos trabalhos da lavoura. Fomos obrigados a nos 

adaptar novamente àquele modo de vida, porém, na pré-adolescência.  

De vez em quando recordávamos os nossos sonhos de criança em se formar para professora, 

advogado, enfermeira, médica..., via tudo se transformando em utopias. Enquanto isso, trabalhava 

na roça, com meus pais e irmãos, em plantios e colheitas de arroz, milho, feijão, algodão, hortaliças, 

na produção de farinha e rapadura, buscando água na cabeça, caçando lenha,... 

 

 

2.2 RECOMEÇO 

 

 No interior é muito comum meninas saírem da roça e ir para a cidade morar em casa de 

família e, em troca do trabalho doméstico, estudar. Foi o que minha irmã Cristina fez com a idade 

de treze anos. Foi morar na casa de um senhor viúvo, conhecido da família, carinhosamente 

chamado de Seu Chiquinho. Cinco anos se passaram, minha irmã estudando e me incentivando a 

fazer o mesmo que ela: ir estudar. Porém eu já me achava numa idade avançada para voltar a uma 

sala de aula, para mim, não era mais necessário, pois me espelhava nas pessoas que viviam ali sem 

estudos. Além disso, minha mãe teve mais filhos: Ronaldo, Rodrigo, Junior, que eu ajudava a 

cuidar. Coitada de mim, puro engano!  

Certo dia, em fevereiro de 1991, meu pai chegou, de Caetité, dizendo que tinha renovado 

minha matrícula no Ginásio e que já tinha combinado com a nora de seu Chiquinho que eu iria 

morar com ela. Esse foi um dos piores dias da minha vida, via o “mundo” desabar em minha 

cabeça, passei a noite inteira chorando. Não compreendia com que direito meu pai tinha de ter 

combinado algo para mim sem a minha permissão; estava me obrigando, pois ele sabia que eu 

falava que nunca sairia de casa e que não deixava minha mãe e irmãos por nada. Quando a semana 

de início das aulas começou a se aproximar, a angústia da separação da família apertava dentro de 

mim, já que sempre obedecíamos a ordens do meu pai; seria uma vergonha desfazer o seu acerto. 

Então passei a refletir sobre minha situação de vida, não tinha perspectivas futuras mesmo, e 

apesar do que meu pai tinha feito, senti que era para o meu bem e de todos. Para ele, também 

acredito ter sido uma situação muito difícil. Começou a brotar dentro de mim a vontade de 

recuperar o tempo perdido, da escola, mesmo que para isso custasse a separação da família, foi 

exatamente o que ocorreu. 



175 

 

 

 

 Fui morar em Caetité na casa da mulher que meu pai havia combinado, ela era viúva com 

quatro filhos pequenos, mas a experiência durou um ano, tempo de concluir apenas a 5ª série. Não 

conseguia dar conta dos serviços e estudar, pois tinha apenas dezesseis anos. Voltei novamente para 

a roça, desacreditada na continuação dos estudos.  

Em 1992 surgiu a oportunidade de vir morar em Salvador, desta vez, com Silvana, a filha do 

seu Chiquinho, e seu esposo Jacob, na mesma relação de trocas mútuas pelos estudos. Esta foi, sem 

dúvida, uma das grandes decisões de minha vida e também período que mais sofri pela ausência e 

distância da família. Tive um bom acolhimento, eles passaram a me tratar como se fosse um de seus 

membros.  

Retornei à sala de aula para cursar a 6ª série, era como se estivesse entrando na escola pela 

primeira vez, vi reacender meu sonho de criança: ser professora. Ao terminar o Ensino Fundamental 

optei pelo curso de magistério, por conter o meu desejo, pois passei a acreditar que a educação era o 

primeiro caminho para o sucesso, não somente do eu, mas de toda a Nação. 

O tempo foi passando, tive um convívio muito bom com Silvana e Jacob, aos quais serei 

eternamente grata, pois sempre me apoiaram, incentivaram e até mesmo investiram nos meus 

estudos. Assim também foi seu Chiquinho com a minha irmã. Eles fazem parte da nossa história de 

vida e da nossa família, e o que somos e onde conseguimos chegar foram também pela confiança 

que depositaram na gente e por acreditarem em nossos esforços. Mesmo com as nossas vidas 

resolvidas e muitos objetivos já concretizados, continuamos tendo um laço muito forte de afeto, 

carinho, amizade, respeito, confiança e convívio com estas famílias. Meus pais e irmãos mais novos 

sofriam pela ausência nossa, mas ficavam orgulhosos por verem o nosso progresso e crescimento e 

isto serviu para ir trazendo cada um para estudar com o nosso apoio. E assim continuamos uns 

ajudando aos outros. 

Hoje, em 2007, minha irmã Cristina se encontra ansiosa com a chegada do primeiro filho de 

nome Iago Francisco, meu primeiro sobrinho, tão esperado, e primeiro neto de meus pais, ainda 

mora com Seu Chiquinho, ele já com seus 97 anos, a quem tenho enorme carinho e consideração, se 

tornou meu avô de coração.  

Eu e meus irmãos, num total de nove filhos, estamos bem encaminhados, depois de tantos 

impedimentos e contratempos, em contato direto com o processo de educação, minhas irmãs 

Cristina e Eliane, já graduadas em Letras e pós-graduadas em Literatura e Linguagens, são diretoras 

e professoras de escolas municipais de Caetité; Ronaldo e Regiane cursando a Faculdade de 

Matemática; Rodrigo, Sebastião Junior e José Neto estão em formação, cursando o Ensino 
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Fundamental e Médio e meu irmão Carlos concluiu o Ensino Médio e trabalha em Caetité. E eu, 

Luzia, sou professora, concursada pela Rede Municipal de Ensino de Salvador e fiz parte deste 

processo do Projeto Salvador-PMS: Licenciatura em Pedagogia do Ensino Fundamental/ Séries 

Iniciais na Universidade Federal da Bahia – UFBA/ Faced.   

 

A história de nossa vida é como um bordado que fazemos a cada dia. Há pontos 

claros e escuros, de luzes e de sombras, com exuberância de cores ou com tons 

imperceptíveis; é a vida, com os seus momentos de euforia, de festa, de dor, ao 

lado de espaços de silêncio, de oração, de paz, de luta. Cada ponto, cada laço, cada 

nó vai nos realizando e manifestando aos outros o que somos. (SEIB, 2004)  
 

 

2.3 E A MINHA HISTÓRIA DE VIDA E PROFISSIONAL NÃO PARA POR AQUI! 

 

A minha trajetória em educação iniciou em 1999 quando fiz o concurso para professores da 

Rede Municipal de Ensino de Salvador. Nesse período, tinha encerrado o curso de Magistério. Em 

contrapartida, sentia-me angustiada e indignada com a situação educacional, principalmente com a 

escola pública. Apesar de ser fruto desse processo, não entendia porque havia me inscrito no 

concurso para professores.  

Durante o meu estágio observei e presenciei atitudes desleais com os procedimentos 

pedagógicos e com os alunos, não me via inserida naquele ambiente em que aconteciam coisas 

absurdas. Isso fez com que refletisse bastante, fazendo dar uma reviravolta em minha cabeça, e 

tomar outro rumo, enfermagem, pois não queria fazer parte daquele espaço desumano. Considero ter 

sido uma infantilidade de minha parte ter pensado dessa forma, não compreendia que eu teria de 

fazer alguma coisa para mudar aquela realidade, e não era fugindo que seria solucionado o 

problema, pelo contrário, estaria dando vazão para a continuidade daquela situação desleal.  

Interessante que fazia cursinho pré-vestibular na perspectiva de concorrer a uma vaga para 

enfermagem na UFBA (Universidade Federal da Bahia) ou UNEB (Universidade Estadual da 

Bahia) e afirmava não querer nada na área educacional. Familiares e amigos não compreendiam o 

porquê do meu repúdio à educação, o qual já fora mencionado acima. 

Foram dois anos enfrentando o vestibular para o ilusório curso de Enfermagem. Em 2000, a 

minha vida toma outra direção. Já desanimada com os vestibulares, por conta de vagas 

insuficientes, voltei para Caetité, a fim de procurar emprego. Sentia um vazio, sem saber o que 

fazer, pois já havia concluído o ensino médio.  
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Quando deixei Salvador, ficou também meu curriculum vitae em creches e escolas, sugestão 

de meus amigos íntimos, que não queriam que eu fosse embora, porque acreditavam muito no meu 

potencial e tinham a certeza de que eu seria professora. Para minha surpresa, o meu primeiro 

emprego foi de professora de reforço escolar, afinal era o que Caetité me oferecia.  

Quatro meses se passaram... Em maio de 2000, recebi um telefonema de Jacob para retornar 

a Salvador, pois tinha sido selecionada para trabalhar em uma creche. Não recusei a oferta e voltei. 

Fui contratada como professora de educação infantil, trabalhei lá por nove meses e, nesse percurso, 

comecei a me descobrir e perceber a educação com um outro olhar. Posso afirmar que não me 

restava mais dúvidas da minha paixão pela educação. Fiquei encantada com o trabalho pedagógico 

desenvolvido na creche e passei a acreditar que os meus amigos tinham razão, e claro, acreditar em 

mim, pois era o que realmente eu queria. 

Enquanto aconteciam todas essas mudanças na minha vida, o concurso, aquele de 1999, que 

parecia estar engavetado, me faz uma bela surpresa. Sou convocada para realizar os exames de 

admissão e, em fevereiro de 2001, sou admitida. Chegar até aqui foi uma caminhada entre 

incertezas, mudanças, indecisões, desafios e grandes surpresas. 

Comecei a lecionar em uma classe de 3ª série fundamental. Nossa! Não tinha a consciência 

do que era uma sala de aula e principalmente de como era o trabalho com crianças de classe social 

desfavorecida, carentes de afeto e de condições para sobrevivência. Sofri muito, no primeiro ano de 

trabalho, com as histórias de vida de cada um. Era uma realidade que desconhecia, minha 

sensibilidade vivia “à flor da pele”. Por outro lado, surgia a necessidade de realizar um trabalho 

pedagógico significativo que atendesse às dificuldades apresentadas pela classe e sabia que o 

magistério, por si só, era insuficiente para sanar esse meu desejo.  

Volto a pensar em vestibular novamente, porém desta vez para a área de Educação. Fiz para 

Pedagogia na UNEB, mas não fui convocada. Essa angústia de querer cursar uma faculdade me 

inquietava. Após um ano de trabalho começou a surgir cursos pela Secretaria de Educação, mas não 

substituíam a minha vontade de cursar o ensino superior, ao contrário despertavam-me ainda mais 

sobre a importância do professor estar se atualizando para acompanhar as demandas da sociedade e 

do contexto escolar. 

De repente, aparece na escola um informativo sobre o convênio da prefeitura com a UFBA, 

o Projeto Salvador Licenciatura Plena em Pedagogia do Ensino Fundamental /Séries Iniciais. Não 

titubeei! Fiz minha inscrição toda empolgada e queria que chegasse logo o período da seleção. 
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O processo de seleção aconteceu em quatro dias, porém de forma diferente dos quais já 

havia realizado, com enfoque na construção de um memorial com as temáticas “Eu Estudante”; “Eu 

Professora” e “Eu Professora Estudante”. Cada oficina tratava de um tema, foram momentos de 

muita produção em que fizemos um resgate de toda a nossa vida estudantil, através de textos, 

músicas e histórias que ampliaram nossos horizontes e nos direcionava. Foi como abrir um 

verdadeiro baú e despejar tudo o que continha. 

 Não poderia deixar de citar as professoras Lícia Beltrão, que nos fazia brincar com as 

palavras, e Cilene Canda que conduziram o trabalho com muita competência, quebrando o clima de 

estresse característico de uma seleção por meio de provas objetivas e subjetivas.  

Foi um pouco complicado entender essa dinâmica de escrita de memórias, mas, a partir do 

esclarecimento que tivemos sobre a produção do Memorial – que não era apenas voltado para a 

memória, mas para toda a trajetória de nossa vida de estudante e estudante profissional em 

formação – fiquei mais segura. Pois, seria composto de minhas experiências com caráter produtivo, 

criativo, inventivo, narrativo, descritivo, crítico-reflexivo e argumentativo. 

 Então chegou o dia da produção do memorial para a seleção, passei a colocar a minha 

história no papel, mas confesso ter ficado ansiosa e preocupada com a escrita. Sentia aquele “frio na 

barriga” e tinha também a preocupação de como seria avaliado. Não sabia que era apenas o início 

das minhas reflexões que ali estavam sendo registradas. 

Saiu o resultado do concurso e, para minha felicidade, fui contemplada. 
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3 INÍCIO DA VIDA ACADÊMICA 

 

Dois de agosto de 2004 iniciaram as aulas do Projeto Salvador. Quanta emoção! Pessoas 

novas, diferentes, com suas singularidades, apesar de serem professoras da mesma rede de ensino. 

Esta data começou a fazer parte da minha história de vida. Era algo que sempre quis, uma formação 

acadêmica, principalmente na UFBA. A ansiedade tomava conta de mim desde que tinha sido 

aprovada até chegar este esperado momento. 

Fomos para o auditório e lá obtivemos todos os esclarecimentos sobre a condução de cada 

eixo e oficinas do Projeto Salvador, pelo professor Nelson Pretto, diretor da Faculdade de Educação 

(Faced), pela professora Mary Arapiraca, vice-diretora da Faced, e pelos coordenadores e 

orientadores do curso.  

Nos dois primeiros dias houve uma inquietação por parte da turma provocada pela dinâmica 

da pré-matrícula, pois nós que tivemos de formar o nosso horário, escolhendo as oficinas que 

seriam realizadas durante o primeiro ciclo. Essa inquietação, a meu ver, afirma o quanto as pessoas 

estão acostumadas a receberem tudo pronto, determinado, como sempre recebemos, da Secretaria 

de Educação e de outras faculdades e escolas com a carga horária e disciplinas definidas. 

As primeiras semanas foram de informações, apresentações de vídeos e palestras voltadas 

para os cinco eixos: Educação e Conhecimento ao Longo da História; Educação e Práticas de 

Ensino, Pesquisa e Extensão; Educação e Linguagens; Educação e Práticas Docentes e Educação 

e Políticas Públicas, além das demais atividades foram desenvolvidas durante todos os ciclos: 

Curricular Temática; Curricular em Exercício e Curricular de Registro e Produção. Nossa! Quanta 

coisa! Fiquei fascinada com as informações e observei que o curso estaria favorecendo o 

desenvolvimento da nossa autonomia de forma crítica, consciente e aliado à nossa práxis 

pedagógica. 

As palestras realizadas foram importantes, me tocaram profundamente, Todo Risco 

Literatura, ministrada pela professora Lícia Beltrão, fez recordar os bons momentos e produções no 

período da seleção e o contato com o meu passado. E a palestra E foram/ são tantos os professores, 

ministrada pela professora Terezinha Fróes, fez um resgate dos nossos aprendizados durante a nossa 

trajetória de vida, uma verdadeira construção da linha do tempo. Que momento mágico para mim, 

relembrar tanta coisa: primeira professora, primeiros contatos sociais, obstáculos encontrados no 

caminho da vida estudantil, dificuldades superadas, contribuições de pessoas amigas para o meu 

crescimento intelectual e formal, homenagem a familiares e amigos e análise de minhas atitudes 
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como professora; enfim... um encontro com o eu. Revivi o meu tempo de escola primária, a volta 

para o interior, o contato com as lavouras, o distanciamento dos meus amigos, parentes, e a minha 

vinda para Salvador e a ausência da minha família. 

O curso ia tomando novas configurações, até porque íamos aprendendo com que estava 

dando certo e fazendo os ajustes necessários. Apesar de ser um grupo grande, formado por 100 

profissionais da rede de ensino, consegui manter um bom relacionamento e aceitação com todos. Ao 

mesmo tempo simpatizei com o quadro de professores e orientadores que iriam conduzir o curso. 

Porém, tive um contato imediato de afinidade com a professora Zuleica Rios, em seguida com 

professora Maíta Andrade e com o professor Luiz Felippe, carinhosamente conhecido por Tico. Os 

demais professores seriam ao longo do curso através das atividades desenvolvidas e do contato 

diário. 

Nesse início de curso já começava a observar e perceber a importância da relação professor-

aluno e aluno-aluno na possibilidade de se criar vínculos. Baseado em Pichon, compreendi que o 

vínculo não se forma apenas pelo envolvimento de duas pessoas, mas pode ser de forma grupal. 

Quando há uma proximidade e aceitação entre aluno e professor a aprendizagem se torna mais 

prazerosa e significativa.  

Tudo para mim era novidade, realizava minhas atividades com compromisso e prazer, queria 

estar sempre na Faced. E ficava sempre na expectativa de novos conhecimentos e aprendizagens. 
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4 A FUNÇÃO DA TECNOLOGIA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

 

Em todo momento me sentia inserida no processo, me via até nos filmes assistidos, tais 

como O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, Narradores de Javé, O Jogo de Gari e algumas cenas 

do filme Filhos do Paraíso, e Abril Despedaçado, pois contribuíram muito para o meu 

autoconhecimento e análises cotidianas.  

Cada filme, com suas peculiaridades, fez-me refletir sobre minhas ações, meu modo de ser, 

de ver e pensar sobre as coisas. Vale ressaltar a identidade com a personagem Amélie Poulain, 

quando esta deixava de resolver seus problemas para ajudar aos outros, talvez como fuga, mas de 

forma solidária, mesmo que para isso ela inventasse coisas, disfarçasse e colocasse em dúvida sua 

própria identidade. Percebi que às vezes deixo de realizar algo, ou fica para depois, pelo prazer de 

servir ao outro. As palavras “não posso” ou “não faço” têm um peso muito forte para mim. 

O Jogo de Gari evidencia o verdadeiro “jogo da vida” quando, muitas vezes, parece que 

lutamos contra nós mesmos a fim de atingirmos nossos objetivos. O filme Narradores de Javé me 

fez voltar ao passado e aflorou em minha memória os costumes, as crenças, a educação, momentos 

que vivi na zona rural e que permanecem em mim como as minhas raízes culturais. Lembrei-me do 

período em que fazíamos farinha, ficávamos até a madrugada raspando a mandioca e minha avó 

Idalice adorava contar as histórias de assombração, visagens, das almas, de lobisomem, cachorro 

louco, das noites de lua cheia... A gente ficava sem querer sair no escuro e ia dormir tremendo de 

medo. Às vezes contava histórias engraçadas também, de quando Deus andava pelo mundo com 

São Pedro; de Pedro Malazarte, de personagens ambiciosos; causos, história da própria vida e dos 

nossos antepassados, entre outras.  

O filme Abril Despedaçado fez me reviver grandes momentos de labuta na produção de 

rapaduras no engenho. Não tínhamos tempo para o diálogo nem brincadeiras, não tínhamos folgas 

dos sábados, nem domingos e muito menos dos feriados. Íamos para o canavial; meu pai cortava a 

cana, eu e meu irmão mais velho tirávamos as palhas e fazíamos um só monte, nesse processo, 

muitas vezes, éramos cortados pelas palhas da cana e ainda ficávamos cheios de pinicos, espécie de 

minúsculos espinhos que fincavam em nossas peles, produzia coceira e ardor, mas, o objetivo era 

único para todos: a produção.  

Acordávamos muito cedo, meus pais iam moer a cana, meu irmão ia tocar os bois e eu ia 

ralar milho para o cuscuz e preparar o café da manhã. Minha mãe ficava o tempo todo no engenho 

tomando conta do tacho – recipiente em que colocava o caldo da cana e o levava à fornalha para 
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ferver até dar o ponto. Tinha de ficar mexendo para o caldo não derramar no processo da ebulição. 

Chegava um determinado momento, era minha vez de cuidar do tacho, para que minha mãe voltasse 

a moer mais cana. Quando o caldo da cana se transformava em melaço, parava de subir e não 

derramava mais, eu voltava à cozinha para preparar o almoço. Fazia tudo depressa: cuidava dos 

irmãos mais novos, pegava água na cabeça e enchia os potes d’água até que chegasse novamente o 

momento de voltar a ficar com o tacho.  

A gente tomava muita quentura da fornalha, ficava toda “grudenta” do doce da cana e de vez 

em quando, ganhava picadas das abelhas que se aglomeravam no engenho. Terminávamos a 

produção do dia às 18 horas aproximadamente. Essa rotina se prosseguia por dois a três meses 

contínuos, a depender da quantidade da safra de cana. Nessa época eu tinha treze anos. 

De vez em quando, éramos abordados com situações de rixas de vizinhos por causa de 

“pedaços de terra”, uma cerca construída indevidamente... Isto é bastante vivenciado no livro São 

Bernardo, de Graciliano Ramos, no qual para o personagem Paulo Honório, a sua honra estaria na 

aquisição da fazenda São Bernardo. Nessa obra lida, presenciamos como a natureza pode 

influenciar sobre a cultura e formação do homem. Honório chega a questionar suas ações: “Será que 

foi esta vida agreste que o fez agreste?” Porém, vale ressaltar que essa mesma natureza não impede 

que as pessoas sejam capazes de mudar, transformar, senão, eu estaria até hoje produzindo 

rapaduras e mais rapaduras... claro, sem perder a essência, a honestidade, a dignidade e nossas 

raízes culturais. Mas uma forma de melhorar a situação de vida. 

 Posso confirmar que tudo o que vivi foram momentos únicos, cada tempo em um tempo. 

Estou mais convicta de quem eu sou, da minha formação, das minhas ações e das minhas mudanças. 

Para crescer é necessário mudar, mas sem perder a nossas origens e humildade.  

Os filmes Exilados na Própria Terra e Ilhas da Esperança fizeram-me tocar no íntimo. 

Senti-me fazendo parte de cada cena; para mim, não foram relatos de realidades distantes, mas 

talvez, de realidades que são esquecidas e vítimas do descaso social do país por parte das grandes 

autoridades governamentais, refiro–me a situação de quem vive no nordeste, principalmente nas 

zonas rurais.  

Ao assistir e analisar estes filmes, pude perceber como é importante utilizar a imagem no 

ambiente escolar, pois através da imagem e das informações, o aluno pode avançar e ampliar cada 

vez mais seus conhecimentos, se autoconhecer, identificar suas origens e alargar seus horizontes. 

Como afirmou o professor Menandro Ramos “é imprescindível o contato do aluno desde cedo com 

o mundo virtual das imagens e com as novas tecnologias no seu processo de formação”. 
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Muitas vezes, a utilização de vídeos nas escolas serve para “tapar buracos”, ou seja, quando 

falta um professor, ou quando não planejou uma aula adequada e os alunos ficam inquietos, coloca-

se o vídeo para acalmá-los. Infelizmente, ainda presenciamos estas ações na escola, apesar de 

possuirmos um material riquíssimo. É necessário conversarmos primeiro com os alunos a respeito 

do filme, expor os objetivos e situar no contexto relacionado ao que está vivenciando na prática 

escolar e cotidiana. Considero ter sido uma grande aprendizagem selecionar filmes usá-los de forma 

adequada na sala de aula.  
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5 MOMENTOS DE PRODUÇÃO LIVRE 

 

A oficina de produção livre, ministrada pelo professor Tico me fez perceber, através dos 

relatos dos colegas e embasada nos textos reflexivos trazidos por ele, como nós professores da rede 

Municipal de Ensino, temos praticamente as mesmas dificuldades em lidar com certas situações no 

contexto escolar tais como: a dificuldade de aprendizagem dos alunos, o atendimento a inclusão 

social de crianças portadoras de necessidades física e mental, a falta de condições físicas e materiais 

escolares, o envolvimento do contexto social onde a escola está inserida e o que somos capazes de 

fazer apesar de todos esses entraves. Percebemos que havia muitas marcas positivas em nossa 

caminhada, como dizia o sociólogo Betinho “é preciso que cada um faça a sua parte”, e acredito que 

estamos começando a fazer.  

Foram muitos os relatos, cada professor cursista tinha sua história para contar. Comentei 

poucas coisas, mas ficava atenta aos detalhes das práticas relatadas. 

Fiz minha reflexão a partir do texto: A marca que você deixa nas pessoas (ver Apêndice I). 

Este texto me serviu de embasamento e me sensibilizou para a construção de um outro, intitulado 

Não faça ao outro aquilo que não quer que faça com você (ver Apêndice II), construído por 

mim, como produto da atividade, relatando um momento muito significativo da minha prática 

pedagógica no ano de 2004 com uma turma de 3 ª série do ensino fundamental. Era uma turma 

muito difícil de lidar, mas aos poucos fui conquistando e consegui estabelecer uma relação muito 

saudável e principalmente ganhar a confiança de cada aluno. Consta, no texto, uma experiência 

realizada com essa turma. Não imaginava a repercussão que pudesse causar uma simples dinâmica 

realizada na sala de aula: O feitiço vira contra o feiticeiro. Porém, vim ver o resultado no momento 

da despedida da turma, pois foi necessário me ausentar da escola para vir frequentar o curso do 

projeto Salvador. 

Após as mensagens de despedidas, vivi um momento de muita reflexão e poucas palavras, 

não pude conter as lágrimas por saber o quanto a gente, professor, é significante para nossos alunos. 

Ficará a marca 3ª série do ano 2004 para sempre em minha memória e creio fazer parte da história 

de cada um deles também.  

Muitas vezes o professor desanima por querer colher os frutos logo de imediato, mas o 

processo educativo é longo, só veremos os resultados de nossas práticas futuramente e com a 

contribuição de colegas posteriores. Quem sabe, um dia, poderemos ter um mundo melhor, o qual 

almejamos. 
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6 O PROCESSO DE ESCRITA DO MEMORIAL  

Não poderia deixar de falar do trabalho de orientação, pois tivemos um orientador para 

acompanhar um grupo menor de cursistas, possibilitando-nos um contato mais próximo, a fim de 

tirar nossas dúvidas e nos esclarecer sobre determinadas atividades e a própria construção do 

memorial. O meu orientador foi Tico, um competente profissional. Porém, eu poderia entrar em 

contato com outros orientadores, em caso de ausência, ou mesmo por livre arbítrio para tirar 

dúvidas. 

Falei desse momento sobre a escrita do Memorial, através de uma carta, pois ficamos livres 

para escolher e produzir um gênero textual (poemas, músicas, histórias, cartas) e expressar neles 

nossas angústias, dificuldades e evolução das nossas escritas e a nossa compreensão de memorial. E 

foi nesse espírito de desabafo que escrevi para uma amiga minha, Cláudia, que mora no Japão, para 

compartilhar minhas aprendizagens (ver Apêndice III). 

A partir da compreensão e da experiência de construção deste memorial, sempre vibrava a 

cada memória, onde o foco era o registro com um olhar crítico e reflexivo sobre as práticas 

vivenciadas e o diálogo com a nossa práxis, às vezes faltava palavras para expressar tal como 

acontecia cada experiência. Mas, é como afirma em sua fala, o personagem Antônio Biá do filme 

Narradores de Javé: “Às vezes as palavras são poucas para dizer a história que cada um tem para 

relatar...” E quanta história!  

Nem mesmo as férias eram capazes de fazer-me esquecer das atividades desenvolvidas no 

Projeto Salvador. Por onde passava eu ia relatando as minhas vivências, as experiências, o meu 

encantamento e realização com o curso. Todos percebiam o reflexo da minha satisfação em minhas 

ações e no meu olhar. E não podia ver também um pedaço de papel em minha frente, pois qualquer 

memória que vinha à tona queria logo registrar. 

Essa prática de escrita de memorial foi muito importante para a minha formação, percebi 

realmente a importância da ação de estarmos registrando momentos significativos, relatos de 

práticas e experiências, pois são coisas que nossa memória, por si só, não é capaz de armazenar e 

dar conta, necessita deste recurso do registro. Muitas vezes vem uma rara lembrança de algo na 

memória, mas difícil de lembrar tal como foi, e se recorrermos ao registro isso no faz validar aquilo 

que realmente estamos externando. Para nós, professores, que lidamos com muitos alunos, 

precisamos colocar em prática essa ação de estar registrando momentos importantes de nossas aulas 

e a evolução de cada um, pois não devemos confiar somente no poder da nossa memória, é 

necessário o registro para nos amparar. 
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7 A DESMISTIFICAÇÃO DO QUE É ATIVIDADE LÚDICA 

 

Os saraus literários, coordenados pelo professor José Carlos (Pinduca), foram momentos de 

muita descontração, movimento, aprendizagens, descobertas, integração, através de textos, crônicas, 

poesias, diálogos, contos, brincadeiras e músicas. Ele nos mostrou cada dia a importância de se 

trabalhar com o lúdico na sala de aula, não se resumindo apenas em brincadeiras na hora do recreio. 

“A ludicidade permite ao indivíduo estado de plenitude, bem estar” 27. Dessa forma percebe-se que 

qualquer atividade do ser humano pode ser lúdica, desde que ofereça o estado de alegria, plenitude e 

bem estar do ser como um todo. “No momento em que há a ludicidade, desaparece a diferença de 

cor, raça, enfim... traz para o ser humano a possibilidade de nos compreender como singular e 

plural” (Luckesi).  

A participação dos saraus literários e do III Encontro de Educação e Ludicidade fizeram-me 

refletir sobre a minha prática e repensar sobre os momentos em que propiciava atividades lúdicas 

para meus alunos, tirando-me o tabu de que só praticamos atividades lúdicas através de jogos ou da 

recreação.  

Vimos esse contexto, através da atividade realizada em Projetos de Ensino e Práticas 

Formativas, conduzida pelas professoras Lícia Beltrão e Zuleica Rios e o professor Luiz Felippe 

(Tico), após todo um preparo de leituras de várias bibliografias, textos, artigos de revistas, jornais e 

músicas, referente ao contexto escolar, promovendo discussões e diálogo entre teoria e prática. 

 Para colocarmos nossas leituras em ação foi necessário visitarmos as escolas, da rede 

pública municipal de ensino, com um olhar crítico e reflexivo diante das condições que 

encontrávamos. Porém, utilizando de uma boa conduta ética, respeitando o ambiente alheio. Foi 

muito interessante, pois encontramos muitas realidades, apesar de pertencer a uma mesma rede de 

ensino. Presenciamos escolas com ambientes inadequados, em que as crianças não tinham o 

momento para o recreio, merendavam dentro da própria sala. Em outras, as salas eram subdividas 

por compensados, sem mesmo chegar ao teto.  

Encontramos escolas modelos de uma arquitetura invejável, de espaços amplos arejados, 

porém com aprendizagem deficiente. Percebemos também vários tipos de professores: aqueles que 

não deixavam de realizar atividades lúdicas, adaptando algumas atividades à condição do ambiente 

apresentado, como aqueles que vivem sempre na queixa, culpando o sistema, esperando que as 

coisas aconteçam.  

                                                           
27 Fala do professor Cipriano Luckesi em palestra sobre o Lúdico na sala de aula no III Encontro de Ludicidade e 

Educação, realizado na Faculdade de Educação/ UFBA em 5/11/2004. 



187 

 

 

 

Nestas realidades visitadas constatamos que não havia só um agravante para o fracasso 

escolar, como condenamos o espaço físico, mas a falta de políticas públicas e compromissos de 

todos os envolvidos como o processo educativo em prol de uma educação de qualidade; a história 

dos nomes das escolas, os quais interferem no processo pedagógico e a Religião com suas 

interferências também, pois muitas das escolas são conveniadas com Igrejas católicas e evangélicas. 

Com vista a estes resultados senti incentivada para pesquisar com mais detalhes sobre os espaços 

físicos da escola e de como se utilizava, principalmente para o momento do brincar, ou no recreio 

ou na própria sala.  

Apesar de sabemos que o movimento é muito importante para a construção da 

aprendizagem, infelizmente ainda temos escolas que pecam nessa arquitetura. Para o teórico Wallon 

(2002) ‘’a ação do movimento torna a criança mais autônoma e capaz de agir sobre a realidade 

exterior, diminuindo assim a dependência do adulto, este papel é fundamental na escola’’. Baseado 

nele, compreendi que é necessário que se faça uma reflexão pedagógica na tentativa de se construir 

uma prática que atenda as necessidades da criança nos aspectos físicos, cognitivos e motor, 

propiciando um desenvolvimento em todos os níveis. Os recursos educativos tendem a enriquecer 

as potencialidades e possibilidades do eu.  

A teoria de Henri Wallon é de grande importância para o desenvolvimento infantil e sua 

relação com o processo educacional. É nesse meio que a criança irá ampliar a sua condição de ser 

humano na relação com o outro e dentro do seu contexto. Porém, para que essa prática aconteça há 

a necessidade de se planejar a estruturação adequada do ambiente escolar para desempenhar a sua 

verdadeira função na ascensão do desenvolvimento infantil. Além de se pensar na prática 

pedagógica é preciso refletir acerca do espaço físico.  

Comecei a realizar atividades lúdicas dentro da própria sala, com música, jogos, brincadeiras 

e que propiciavam aprendizagens e descontração. Ao mesmo tempo em que os alunos se divertiam, 

também aprendiam. Porém, há a necessidade de se deixar momentos para que as crianças brinquem 

pelo prazer de brincar, quando elas próprias criam suas regras e novas modalidades de jogos e 

brincadeiras, fazendo valer suas invenções. 

Para dinamizar os momentos de ludicidade e aprendizagem na minha sala de aula tive a 

contribuição dos estudos nas oficinas de Literatura e Língua em Funcionamento, conduzidas pela 

professora Maíta Andrade, foi um incentivo para o meu ato da leitura e escrita, pois “quem não lê: 

mal fala, mal ouve, mal vê”28. Nessas oficinas trabalhamos com textos reflexivos sobre a nossa 

                                                           
28 Slogan da livraria Civilização Brasileira sobre a importância do ato de ler. 
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prática pedagógica e a respeito do autoconhecimento, analisado na música Caçador de Mim, de 

Milton Nascimento. Foram momentos de muita produção escrita, relatos e reflexões. 

Compreendi que é preciso o professor gostar de ler para despertar em seu aluno o gosto e o 

prazer da leitura. Mas é preciso ter o cuidado e a sensibilidade ao selecionar o que se vai trabalhar, 

pois nem tudo que há escrito pode ser importante ou de boa qualidade.  

Na produção escrita, analisamos como é difícil escrever respeitando as normas gramaticais, 

mas de uma coisa tive a certeza: de que só aprendemos a escrever escrevendo. É o que ocorreu 

também na oficina de Contação de Histórias, ministrada pela professora Regina Campana. 

Tornamos-nos contadores de histórias a partir do momento em que passamos a nos deliciar com o 

mundo da escrita e das fantasias, deixando a imaginação e a ludicidade tomar conta da emoção. Esta 

atividade me alertou sobre a forma como trabalhava a literatura com os meus alunos.  

Ficava preocupada com o manuseio dos livros, sempre com aquela ordem da biblioteca: 

cuidados com os livros, não amassar, nem rasgar, sujar... Acabava desistindo de dar os livros aos 

meus alunos para que se encantassem e criassem suas próprias histórias de acordo com as figuras 

que enchiam os olhos de imaginação. Porém tomei uma atitude inusitada, selecionei vários livros 

repetidos da biblioteca, comprei outros, passei a levar jornais, revistas em quadrinhos, figuras e 

arrumei um lugar na sala para que todos pudessem ter acesso. À medida que os alunos terminavam 

as atividades propostas, eles podiam pegar qualquer livro para ler, ou se preferissem ler antes, 

também podiam. Nos primeiros dias, tive dificuldades para organizar, mas a turma foi, aos poucos, 

se adaptando e cumprindo as normas de acordo com o combinado. 

Foi nítido o avanço da aprendizagem por parte de todos os alunos. Alguns já estavam se 

tornando contadores de histórias. Pois levavam livros para casa nos finais de semana ou quando 

tinham vontade; quando retornavam, contavam as histórias para os colegas e alguns até 

dramatizavam. Acredito que continuarão se deliciando pelas maravilhosas histórias infantis 

contadas, cantadas, lidas e ouvidas. 

Como a Literatura e a Contação de Histórias, o Rascunho Digital, disciplina que nos 

colocou em contato direto com a tecnologia e internet, também nos permitiu uma relação diária com 

a leitura e escrita, além da liberdade de expressão. Senti uma sensação inexplicável ao fazer parte 

dos alunos do rascunho digital. Publiquei textos meus, li e fiz comentários dos de outros colegas. 

Isso fez com que me sentisse importante, que tinha algo para externar! 

Eu quis dar uma de artista também! Participei da oficina Artes visuais ministrada pelo 

professor José Carlos (Pinduca) descobrindo em mim dons artísticos. Além de aprender a analisar, 
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compreender e ler alguns tipos de obras e pinturas de autores de várias épocas. Experimentamos a 

utilização de tintas e as composições de novas cores, através do ciclo cromático. Tivemos o período 

de exposição das nossas artes, isso fazia com que sentíssemos valorizadas, incentivadas a externar 

nossas emoções através das artes. Essa prática é muito escassa nas escolas, muitas vezes não temos 

o material suficiente para a realização dos trabalhos, mesmo sendo material reciclável, é preciso que 

o professor esteja preparado para lidar com os materiais, e não apenas se limitar a desenhos de 

ilustração de histórias, contos e lendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 

 

 

 

8 A IMPORTÂNCIA DO ESPAÇO FÍSICO ESCOLAR NA APRENDIZAGEM 

 

Se analisarmos documentos educacionais e bibliografias que retratam o aspecto do ambiente 

escolar e sua importância no processo de aprendizagem, como podemos constatar nos Referenciais 

Curriculares Nacionais de Educação Infantil (RCNs), nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNS) e, em obras como as de Piaget, Vygotsky, Wallon, e outros autores da área; fica nítida a 

importância que suas teorias e escritos expressam sobre a relação do aprender com o ambiente 

escolar. Pois é nesse ambiente que a criança irá desenvolver suas potencialidades, ter o 

conhecimento de mundo e de si como sujeito. É nessa apropriação do meio que irá acontecer o 

desenvolvimento da aprendizagem. 

Mas, com o resultado das nossas visitas nos ambientes escolares da rede Municipal de 

Ensino, através da atividade de campo, em Práticas Formativas, constatamos um paradoxo entre o 

que é teoria e o que realmente acontece nas escolas, no que se refere a espaço físico adequado para 

a aprendizagem. Cabem algumas perguntas e indignação: Como é possível escolas não terem uma 

arquitetura apropriada para o desenvolvimento da criança como um todo, sendo que seu próprio 

documento, a proposta pedagógica, defende essa função? Como crianças podem desenvolver suas 

atividade de movimentos e brincadeiras se a escola não lhes permite essa condição? Como pode 

associar o aprender com atividades de recreio, se em muitas escolas não existe esse momento? 

Porém, encontramos outras realidades, em que a escola apresenta ambiente amplo e apropriado e 

não é aproveitado. Então, o que fazer neste caso? Temos como respostas outras realidades também 

constatadas, apesar do não espaço físico, mas havia lugar dentro da própria sala de aula para o 

desenvolvimento de brincadeiras e atividades lúdicas. 

São tantas as indagações que parecem não calar em nossas mentes, e deixam-nos 

angustiadas e indignadas porque todos sabemos a importância e o papel da escola na vida humana 

dos indivíduos. Porém, é lastimável, quando se prepara uma escola com todo o aparato e coloca esta 

num foco de escola “modelo” e dizem que a educação vai bem. Como se todos os educandos e 

professores tivessem acesso a essa escola, ou se todas as escolas tivessem o mesmo padrão. Dessa 

forma, o professor pode também se tornar o vilão da história. Ora, se lhe é oferecida uma escola 

com todo o suporte de ambiente e arquitetura invejável, então, não tem porque não acontecer a 

aprendizagem.  

Não é tão simples assim estarmos definindo culpados ou inocentes, mas diante de algumas 

posturas tanto da rede de ensino como de alguns professores pode se perceber que transformam a 

educação num objeto que fica sendo jogado de um canto para outro, apresentando certo descaso.  
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O que mais frustra em relação ao espaço físico da escola é quando autores discursam sobre a 

importância dos quatro pilares da educação referente ao ato do brincar.  

                                         O relatório da comissão internacional formada pela UNESCO para refletir sobre 

educar, aprender e perspectivas para o século XXI afirma que, para que a escola 

possa fazer frente às demandas do século, deverá estar apoiada sobre quatro 

aprendizagens fundamentais ao longo da vida: aprender a conhecer; aprender a 

fazer; aprender a conviver e aprender a ser (BOSSA, 2002, p. 19). 

 

Diante desta visão da autora Nádia Bossa, podemos destacar a importância do brincar em 

cada proposta e fazermos uma análise de como aproveitar o espaço físico que a escola oferece. 

Na proposta do Conhecer a Fazer fica bem nítida a extrema importância do contato que a 

criança tem com o lúdico para estimular a aprendizagem, esse recurso pode ser utilizado dentro e 

fora da sala de aula. Mas, é preciso identificar como lúdico, atividades que deem prazer às crianças, 

podem estar associadas a movimento ou não. 

Quanto ao Aprender a fazer, destaca-se o prazer de se construir algo, no momento em que é 

dada a oportunidade à criança de brincar lhe é dada a oportunidade também de construção. Cabe a 

criança ser estimulada a realizar brincadeiras e também criar algumas modalidades e regras. 

O Aprender a conviver está relacionado ao que os jogos e brincadeiras propiciam à criança, 

permite o contato e suas relações com outro. Facilita o entendimento dos valores de cooperação, o 

trabalho em equipe, o respeito mútuo e a aceitação das diferenças. No momento em que estão 

curtindo, percebe-se o pleno prazer que o brincar lhe oferece, todos se tornam iguais. 

E no Aprender a ser compreende que através dos jogos a criança pode expressar-se e 

comunicar-se com o outro. O brincar possibilita a criança expressar-se de forma integral, colocando 

corpo, mente e sentimentos em evidência. Dessa forma, poderá expressar suas crenças, valores, 

atitudes e criatividade dentro do próprio grupo de convívio. 

Podemos perceber que brincar é importante para qualquer criança, independente de cor, raça 

e status sociais. Através da brincadeira, a criança atribui sentido ao seu mundo e se apropria de 

conhecimentos que ajudarão a agir sobre o meio que o circunda. As brincadeiras são fontes de 

estímulo ao desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança. Contudo, o brincar possibilita 

ao homem uma maneira de se relacionar com o coletivo.  

A brincadeira faz parte da vida da criança, seja na escola ou fora dela. Os jogos e 

brincadeiras são fontes de lazer, bem como de conhecimento. 

                                       Brincando, a criança ocupa-se de um pedaço de mundo real e pode desenvolver-se 

física e espiritualmente. Experimentando e testando sua força física, bem como 

suas aptidões naturais durante o ato de brincar, a criança vai adquirindo 
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independência e confiança em si mesma. O ato de brincar é para a criança o que o 

trabalho é para o adulto (Serpa, 1998, p 45). 

 

Cabe ressaltar, que, brincar na escola é diferente de brincar em casa, na rua ou em outros 

lugares. Baseado nas leituras de Vygotsky, considero que a brincadeira na escola pode ser pensada 

como parte integrante da atividade educativa, explorando sua importância, seus limites e a ação do 

educador na programação das atividades pedagógicas. Além, das normas que regulam as ações das 

pessoas e as interações entre elas, e, naturalmente essas normas estão presentes, também, na vida da 

criança. Sendo assim, as brincadeiras e jogos têm uma especificidade quando ocorrem na escola. 

Incluir o jogo e brincadeira na escola tem como pressuposto, então, o duplo sentido de servir ao 

desenvolvimento da criança, enquanto indivíduo e à construção do conhecimento.  

Diante de tudo o que foi dito sobre a importância do brincar, deve-se refletir sobre as 

indagações anteriores e buscar meios de como a escola pode oferecer espaços para o 

desenvolvimento de jogos e brincadeiras. É necessário que haja um planejamento visando 

atividades de movimento para o aluno, já que o aprender engloba movimento, corpo e mente. Dessa 

forma a aprendizagem se torna significativa e com resultados positivos. Porém não só basta 

planejar, mas aplicar.  

Entretanto, aparece outra vertente que precisa ser analisada, que foi muito discutida também 

nas visitas de campo: essas atividades de movimento ou de recreio não devem competir somente ao 

professor, desde quando, este passa o período integral em sala com os alunos e ainda tem de realizar 

atividades de movimento no recreio. Segundo relatos e insatisfações do professorado da rede, 

caberia um profissional capacitado para este momento. Por outro lado, é notório que por conta do 

cansaço, do despreparo de alguns professores, por recusa ou outros, a atividade de movimento em 

algumas escolas fica a desejar. 

É preciso discutir e desmistificar que as atividades de movimento ou de brincadeiras podem 

ser realizadas somente no pátio da escola, e se a escola não possui este espaço, consequentemente 

não terão essas atividades. Nesse contexto, exige um planejamento adequado de como propiciar ao 

aluno uma atividade lúdica dentro da própria sala de aula que cause descontração e a permissão de 

alguns movimentos como: mexer os braços, pernas, mãos, cantar, dançar, imitar, recitar poemas e 

poesias; enfim, uma série de atividades que diferencie da prática somente de conteúdos. Dessa 

forma, percebe-se como aproveitar o espaço que a escola oferece. Claro, quando há o espaço, sem 

sombras de dúvidas, as atividades de movimentos com o corpo serão bem mais exploradas. 
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E quando se trata de brincadeiras vem uma pergunta: As brincadeiras devem ser 

direcionadas ou não? É preciso saber qual o propósito do professor, se ele acompanha a turma no 

recreio, ou de como ele trabalha o brincar dentro da própria sala. Talvez, há momentos que se 

devem deixar a criança “livre” para que possa criar suas regras e obedecer, dar a ela este poder de 

construção. Mas, antes, é importante que um adulto tenha trabalhado essa construção de jogos, 

regras e limites, para que a criança consiga realizar suas ações de forma segura. 

Contemplando o resultado das nossas visitas e pesquisas de campo com vista em projetos de 

interferências nas escolas que apresentaram alguma gagueira29, foi possível organizar um Fórum 

intitulado: Escola em Debate com a presença do Conselho Municipal de Educação, do qual um de 

seus membros é composto pela coordenadora do Projeto Salvador, Mary de Arapiraca.  Foi uma 

tarde muito proveitosa e construtiva em bom tom! 

O Presidente do Conselho o Senhor Willian, nos aplaudiu pelas iniciativas tomadas através 

de Práticas Formativas, em ir visitar as escolas e conhecer suas realidades. Além de levantarmos 

dados e construir projetos com medidas cabíveis para a tartamudez das escolas. Ainda afirmou “não 

pode confundir heroísmo com profissionalismo, ser professor não é sacerdócio”. Sua fala veio nos 

fortalecer e nos mostrar que é preciso encarar qualquer atividade com responsabilidade, 

principalmente quando se trata de Educação.  

Os conselheiros foram sensíveis e confirmaram as nossas constatações sobre as realidades 

das escolas. Uma das gagueiras que mais chamou a atenção foi sobre o ato do brincar, pois muitos 

professores relataram a violência presenciada nas escolas durante o recreio. E esta causa estava 

associada a vários fatores: escolas sem espaço ou um mau aproveitamento dos espaços, recreio não 

direcionado, falta de profissionais para o momento e outros. 

  Nesse dia, os Conselheiros nos deixaram cheio de esperanças em relação às concretizações 

das medidas apontadas e de suas incumbências para sanar ou amenizar os problemas detectados. E 

como forma de nos garantir o retorno nos pediu um documento contendo todos os elementos que 

foram discutidos, na tarde de 10 de abril de 2007, principalmente no que se referia ao ato do 

brincar. 

Após esse encontro, ficou claro de que podemos sim melhorar a Educação a cada dia e 

permitir que nossos alunos se tornem futuros cidadãos de uma sociedade que se respeite e acredite 

no outro, mas sem isentar as responsabilidades da educação familiar.  

                                                           
29 Termo utilizado a partir do texto que serviu de embasamento para nossas pesquisas de campo: O que faz gaguejar a 

linguagem da escola de Sandra Mara Corazza, estudado na atividade de Práticas Formativas, conduzida pelos 

professores Lícia Beltrão, Zuleica Rios e Felippe Serpa.. 
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E para completar que nada é impossível de se realizar nas escolas e há sempre quem queira 

contribuir com sua parte, fizemos outro encontro Professor na Faced com prazer! com 

representantes destas escolas visitadas. Foram esclarecidos sobre as pesquisas e os objetivos dos 

projetos de interferência. Foi uma outra tarde em que as emoções estavam “à flor da pele” senti um 

fortalecimento na minha crença em educação quando uma das representantes conhecida por Cida, 

em lágrimas emotivas, nos descreveu todo o seu sentimento pela educação, a sua confiança e sua 

luta.. Ainda, nos alertou para que aproveitássemos aquele momento do Projeto Salvador, dizendo 

que as oportunidades são raras e muitas vezes únicas.  

O grupo de representantes das escolas se posicionou receptivo na aceitação dos projetos de 

interferências que seriam encaminhados às respectivas escolas. E obtivemos essa resposta na 

aplicação dos mesmos, pareceu-nos que não ficariam engavetados, sentimos firmeza de que as 

escolas iriam dar continuidade e por em prática. 

Cabe ressaltar que nos dois encontros realizados apresentavam a preocupação da 

aprendizagem estar associada ao desenvolvimento do aluno como um todo, principalmente no que 

se referia ao brincar, pois brincando também se aprende e se educa. 

E como prova de nossas capacidades de realizar um trabalho de qualidade realizamos uma 

tarde com alguns alunos representando nossas escolas na Faced, em que apresentamos formas de 

brincadeiras para eles, construção de brinquedos, contamos histórias e um repertório de músicas 

infantil. E eles nos presentearam com belíssimas aprendizagens através da leitura de escritas 

diversas, recitação de poesia, relaxamento e um emocionante som de flauta tocada por um aluno 

meu do CEB-2 as cifras das musicas Cio da Terra e a Linda Rosa Juvenil. 

Esta pesquisa me serviu de incentivo para que eu continue acreditando na educação e com 

vontade de buscar novos caminhos, metodologias e embasamento teórico e tornar-me uma 

profissional sensível e atenta ao meu meio de trabalho. Ser sensível para perceber quanto há de 

possibilidades de construção de conhecimento e valorização do número de informações que me 

circunda. Perceber que o verdadeiro professor é aquele que se utiliza de seu conhecimento para 

facilitar a aquisição do conhecimento de seu aluno na escola bem como fora dela. 
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9 A MATEMÁTICA NÃO PODIA FICAR DE FORA 

 

Não deixei de realizar a atividade Todo Risco Matemática, que foi conduzida pela professora 

Zuleica Rios, até porque gosto muito dessa disciplina.  Confirmo que não errei na escolha, foram 

aulas de muito envolvimento e trocas de experiências. Nós, cursistas, aplicamos atividades com 

nossos alunos na prática e levávamos para apresentar às colegas como as tínhamos desenvolvido e 

como os alunos interagiam. Dessa forma, todas participavam e davam opiniões, além de verificar a 

questão das adaptações que poderiam ocorrer em cada atividade.  

A professora Zuleica levava para o grupo momentos de reflexões e aprendizagem. Essa 

experiência me foi tão útil, me inscrevi na oficina de continuidade dos estudos matemáticos. 

Confirmo mais um momento de grandes descobertas. Desmistificamos as atividades relacionadas ao 

ensino de números fracionários, área, perímetro, figuras geométricas e simetria. Como ficou mais 

fácil e melhor de se ensinar a matemática! Ao estudar estes conteúdos relembrei quando fiz a 3ª 

série do ensino fundamental.  

Considero a professora Zuleica uma competente profissional, creio ser impossível não 

compreender a matemática e não superar as dificuldades com a sua metodologia de ensino. Pude 

perceber durante os estudos o quanto nós, professoras, temos dificuldades em compreender a 

matemática e transmitir seus conteúdos de forma clara e compreensível. Também por conta de 

termos tido um aprendizado deficiente.  

Associando também a matemática, mas sem envolver números, outra atividade muito 

interessante e que despertou o interesse dos cursistas e curiosos, foi a prática ao vivo do “Escambo” 

realizada no dia 20/06/2005, coordenada pelo professor Pinduca e Orientadores do curso. As 

pessoas levaram objetos de grande valor sentimental para serem trocados por outros, pois nessa 

atividade dinheiro não tinha valor. As trocas foram realizadas com os sentimentos de amor, afeto, 

compromisso, solidariedade, esperança, compreensão, perseverança, enfim, com tudo que poderia 

ser trocado sem envolver o real (nossa moeda). 

Essa experiência me fez relembrar nossos costumes na zona rural, quando precisávamos de 

alguma coisa, principalmente de mantimentos, íamos à casa do vizinho procurar e levávamos algo 

para suceder a troca. 
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10 PRECONCEITO: UMA POLÊMICA DO DIA-A-DIA 

 

Uma das novidades do Projessa foi a organização da atividade As Polêmicas 

Contemporâneas, voltada para o debate a partir de um tema proposto pelo grupo para a discussão, e 

uma semana com o grupo do movimento hip hop, o “Blackitude”. Coordenado pelo professor 

Nelson Maca, essa última atividade trouxe elementos básicos do hip hop: o rap, o break, o grafite e 

o dj, propiciando a oportunidade de conhecermos o movimento e nos direcionando para um novo 

olhar sobre o hip hop.  

Foi uma semana muita agitada e produtiva, percebemos que o objetivo do hip hop quando 

chega à escola hoje, é realizar um diálogo entre professor e comunidade, sinalizando os problemas 

sociais enfrentados pela periferia. Esses problemas são representados através dos raps, grafite, 

músicas e danças. Segundo o professor Nelson Maca, é preciso que a sociedade se sensibilize com 

as falas da juventude das periferias que vêm se alastrando nos grandes centros brasileiros. São 

jovens que se revoltam e reivindicam, através de suas expressões, o descontentamento e as 

necessidades de se pensar em projetos mais eficazes para a melhoria de vida das camadas sociais 

excluídas. 

 A escola seria o grande laboratório para essas transformações, mas só quando a prática 

pedagógica for aliada à realidade cultural da comunidade. Esse encontro foi muito significativo para 

nós, professores, que lidamos com crianças de periferia, assim podemos compreendê-las melhor, 

tentando uma prática mais dialógica, quebrando alguns paradigmas e preconceitos, pois, a cada 

momento, estamos sendo abordados por questões preconceituosas das mais variadas formas e 

agimos tão naturalmente que nem percebemos. 

Sentimos a questão do preconceito bem presente quando, na atividade de Polêmicas 

Contemporâneas na qual discutimos temas do dia-a-dia um tanto quanto polêmicos. Selecionamos 

temas atuais que demonstram preconceitos por parte da sociedade, muitas vezes por falta de 

conhecimentos: Bahia: um lugar especial?! ; Amazônia/ Política Agrária; Afrodescendência/ 

Intolerância Religiosa; Gírias e Tatuagens; Células Tronco; Homossexualidade/ Gravidez 

Precoce/AIDS/ DST; Inclusão Social nas escolas Públicas e Professor, sim, e daí?!. Cada encontro 

trazia a participação de vários convidados, especialistas, que davam suas contribuições sobre a 

temática desenvolvida.  

Foram momentos enriquecedores, que esclareceram fatos e opiniões e, ao mesmo tempo, 

alertaram-nos sobre o nosso ponto de vista, e de como estamos acostumados a agir diante de tais 
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situações que parecem passar despercebida. Essa atividade, Polêmicas Contemporâneas, nos 

provocou, deixando-nos ansiosas e aflitas para darmos conta das pesquisas e obtermos um resultado 

positivo com uma gama de conhecimentos. A realização desta atividade me deixou satisfeita, pois 

através dela mudei de forma significativa a minha forma de pensar e agir perante algumas situações 

cotidianas. Quando muitas vezes praticamos atos de preconceito sem mesmo perceber, já de forma 

condicionada. 

Deixo esta música como incentivo para que continuemos sempre a fazer reflexões sobre a 

nossa crença no futuro. Seremos nós, professoras, as semeadoras para os frutos de amanhã. 

                                       Música: Sementes do amanhã (Gonzaguinha) 

                                           Ontem um menino que brincava me falou 

 Hoje é semente do amanhã 

 Para não ter medo que este tempo vai passar 

 Não se desespere e nem pare de sonhar 

 Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs 

 Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar 

 Fé na vida, fé no homem, fé no que virá 

 Nós podemos tudo, nós podemos mais 

                                        Vamos lá fazer o que será. 
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11 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A vida não é o que a gente viveu  

e sim o que a gente recorda  

e como recorda para contá-la. 

                                                                                         

Gabriel García Márquez 

 

Foi muito importante o período de vivências do Projeto Salvador para o meu crescimento 

como pessoa e profissional atuante da área de educação. Foram momentos de muita reciprocidade 

entre nós professores e orientadores. O interessante deste curso foi a possibilidade das trocas de 

experiências, das intervenções, das problematizações e das atividades serem pautadas na nossa 

própria prática pedagógica e de nos permitir a conquista da autonomia, além do contato constante 

com as leis e teorias da educação.  

Através das minhas memórias continuo vendo a importância da escola hoje com os mesmos 

“olhos” de quando iniciei a vida estudantil, porém com uma visão crítica e profissional. Tenho 

consciência de que a escola ainda é o espaço que todos devem frequentar, mas este espaço precisa 

ser revisto, pois há a necessidade da ressignificação das práticas pedagógicas, a fim de atender a 

nova demanda social do século XXI. 

Dessa forma, percebe-se que o processo de educação não é estático nem imutável, este 

acompanha o desenvolvimento sócio-político e cultural da sociedade. O professor precisa atuar 

como mola propulsora para esse desenvolvimento e torná-lo bom exemplo para o educando. 

Fazer parte do Projeto Salvador foi uma forma de saciar os meus desejos e anseios por uma 

educação de qualidade e me deixar com o gostinho de “quero mais”. Foram três anos de 

convivência com um grupo de profissionais capacitados, comprometidos e responsáveis que 

souberam dosar no tempo certo os seus saberes e nos partilhar dialogando com a teoria e prática. 

Muitos autores que pareciam estar adormecidos, com certeza, sentiram-se agraciados e felizes pelas 

nossas buscas e pelo debruçar em suas obras para nossos esclarecimentos; e muitos outros estão a 

nossa espera, convictos de que serão também despertados. 

Quanto ao processo de construção deste Memorial foi muito importante ter o conhecimento 

de mim como sujeito, pois me deu a oportunidade de me conhecer melhor, refletir e entender as 

minhas ações diante das situações cotidianas. Percebi que hoje sou um resultado do ontem e, para 

chegar onde estou, foi com muita garra e perseverança. Não temo o trabalho, e sim a falta dele, pois 

ao longo da vida conheci minhas virtudes e fraquezas, mas jamais o desânimo e a descrença nos 

meus objetivos. 
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APÊNDICE I – A marca que você deixa nas pessoas 

  

Quando eu era criança, bem novinho, meu pai comprou o primeiro telefone de nossa vizinhança. Eu ainda me 

lembro daquele aparelho preto e brilhante que ficava na cômoda da sala. Eu era muito pequeno para alcançar o telefone, 

mas ficava ouvindo fascinado quando minha mãe falava com alguém. 

Então um dia eu descobri que dentro daquele objeto maravilhoso morava uma pessoa legal. “O nome dela era” 

Uma informação, por favor” e não havia nada que ela não soubesse. “Uma informação, por favor” poderia fornecer 

qualquer número de telefone e até a hora certa. 

Minha primeira experiência pessoal com esse gênio na garrafa veio num dia em que minha mãe estava fora, na 

casa do vizinho. Eu estava na garagem mexendo na caixa de ferramentas quando bati em meu dedo dolorido até que 

pensei: O telefone! Rapidamente fui até o porão, peguei uma pequena escada que coloquei contra o ouvido. Alguém 

atendeu e eu disse: “Uma informação, por favor”. Ouvi uns dois ou três cliques e uma voz suave falou em meu ouvido. 

“Informações”. “Eu machuquei meu dedo..., disse e as lágrimas vieram facilmente, agora que eu tinha audiência” 

– A sua mãe não está em casa? Ela perguntou. 

– Não. Não tem ninguém aqui... Eu  

– Está sangrando? 

– Não. Machuquei o dedo com o martelo, mas tá doendo... 

 – Você consegue abrir o congelador? Ela perguntou e eu respondi que sim. 

– Então pegue um cubo de gelo e passe no seu dedo. 

 Depois daquele dia eu ligava para “Uma informação, por favor,” por qualquer motivo. Ela me ajudou com 

minhas dúvidas de Geografia e me ensinou onde ficava a Philadélphia. Ela me ajudou com os exercícios de matemática. 

Ela me ensinou que o esquilo que eu trouxe do bosque deveria comer nozes e frutinhas. Então, um dia, Pety, meu 

canário morreu. Eu liguei para “Uma informação, por favor,” e contei o ocorrido. Ela escutou e começou a falar aquelas 

coisas que se dizem para uma criança que está crescendo. Mas eu estava inconsolável. Eu perguntava: Por que é que os 

passarinhos cantam tão lindamente e trazem tanta alegria para a gente, no fim, acabam como um monte de penas no 

fundo de uma gaiola? Ela deve ter compreendido a minha preocupação, porque acrescentou mansamente: 

 – Paul, sempre lembre que existem outros mundos, onde a gente pode cantar também. De alguma maneira, 

depois disso, eu me senti melhor. No outro dia, lá estava eu de novo. “Informações”, disse a voz familiar. 

 – Você sabe como se escreve exceção? 

Tudo isso aconteceu na minha cidade natal, ao norte do Pacífico. 

              Quando tinha nove anos mudamos para Boston.  

Eu sentia muita falta da minha amiga, “ Uma informação, por favor”, pertencia aquele velho aparelho 

telefônico preto e eu não sentia nenhuma atração pelo novo aparelho telefônico, branquinho que ficava na nova cômoda 

da sala. Conforme eu crescia, as lembranças daquelas conversas infantis nunca saiam da minha memória. 

Frequentemente, em momentos de dúvidas ou perplexidade, eu tentava recuperar o sentido calmo de segurança que eu 

tinha naquele tempo. Hoje eu entendo como ela era paciente, compreensiva e gentil ao perder tempo atendendo as 

ligações de um molequinho. 
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Alguns anos depois, quando estava indo para a faculdade, meu avião teve uma escala em Seattle. Eu teria mais 

ou menos meia hora entre dois voos. Falei ao telefone com minha irmã, que morava lá, por quinze, minutos. Então sem 

mesmo sentir que estava fazendo isso, disquei o número da operadora daquela minha cidade natal e pedi: “uma 

informação, por favor,”. Como num milagre eu ouvi a mesma voz doce e clara, que reconhecia tão bem, dizendo: – 

Informações. 

              Houve uma longa pausa. Então veio uma resposta suave: 

– Acho que o seu dedo já melhorou Paul. 

– Então, é você mesma! Eu ria imensamente. – Você não imagina como era importante para mim, naquele 

tempo. 

 – E você, não sabe o quanto aquelas ligações significavam para mim. 

 – Eu não tenho filhos e ficava esperando todos os dias que você ligasse. 

Eu contei para ela o quanto pensei nela todos esses anos e perguntei se poderia visitá-la quando fosse encontrar 

com minha irmã. 

– É claro. Venha até aqui e chame a Sally.Três meses depois eu fui a Seattle visitar minha irmã. Quando liguei 

uma voz diferente respondeu: “Informações”. Eu pedi para falar com a Sally. “Você é amigo dela?” A voz perguntou.  

– Sou um velho amigo. O meu nome é Paul. 

 – Eu sinto muito, a Sally estava trabalhando aqui apenas meio período porque estava doente. Infelizmente, ela 

morreu há cinco semanas.  

Antes que eu desligasse a voz ainda perguntou: 

 – Você disse que seu nome é Paul? 

 – Sim. Respondi. 

 – A Sally deixou uma mensagem para você. Ela escreveu e pediu para que eu guardasse e ler-se quando você 

ligasse. Eu vou ler. 

Em silêncio eu escutei. A mensagem dizia: “Diga a ele que ainda acredito que existem outros mundos onde a 

gente pode cantar também. Ele vai entender”. 

Eu agradeci e desliguei. Eu entendi... 

 (Nunca subestime a “marca” que você pode deixar nas pessoas) 
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APÊNDICE II – Não faça ao outro aquilo que não quer que faça com você  

 

Certo dia fiz uma dinâmica com o objetivo de amenizar as situações conflituosas que 

surgiam na sala, pois estavam se perdendo o respeito pelo outro. Dei um pedaço de papel a cada um 

e pedi que escrevesse o nome, logo após, olhasse ao colega da direita e em segredo anotasse alguma 

coisa para ele fazer apresentando para a turma toda. Ao terminar a etapa recolhi todos os papéis e 

disse à turma o nome dessa dinâmica é O Feitiço Vira Contra o Feiticeiro. Foi um zum, zum, zum... 

Pois, todos sabiam perfeitamente o que tinham desejado ao colega (imitar Lacraia, plantar 

bananeira, tirar as calças e até mesmo imitar uma cachorra parindo...). Comecei a chamar pelos 

nomes, muito diziam que não iam cumprir, outros se zangaram, enfim poucos pagaram a prenda. 

Com esta brincadeira fizemos uma ótima reflexão sobre a importância de não desejar ao 

outro aquilo que não queremos para nós, principalmente com o aluno que sugeriu a imitação da 

cachorra parindo. Devemos nos colocar sempre no lugar do outro. Isto ficou tão marcante para eles 

que constantemente em várias situações relembravam que deveriam se colocar sempre no lugar do 

outro e desejar ao outro aquilo que queremos para nós. E assim, consegui diminuir a violência na 

sala de aula, com esse pequeno gesto, de estar pensando no outro e respeitando.  

Na minha saída da escola por conta deste curso, o Projeto Salvador, é que percebi o quanto 

fiquei registrada na vida deles. Na despedida fizeram uma festa surpresa com torta, refrigerante, 

papel picado, cartões, cartas, cartazes e relatos contendo: 

“Pró Luzia jamais vamos esquecer da senhora, pois mora em nossos corações e não haverá 

professora para lhe substituir. Sabemos que devemos desejar ao outro aquilo que queremos para 

nós, que Jesus esteja com a senhora. De sua 3ª que aprendeu bem a lição e levaremos para sempre 

conosco. Te amamos.” 
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APÊNDICE III – Carta 

 

 

Salvador, 15 de dezembro de 2005. 

 

Oi amiga! Quanto tempo? Estou com muitas saudades. E você o que tem feito? Como vão as 

coisas aí? E a volta para o Brasil? Quanto a mim tudo bem, muita coisa acontecendo, tudo de vez, 

chego até pensar que vou ficar maluca. Mas, também já me acostumei, o dia que tenho folga acho 

que fico improdutiva. Como me sobrou um tempinho, resolvi escrever pra você contando minhas 

novidades. 

Cláu estou vivendo uma fase muito boa na minha vida profissional depois que iniciei o curso do projeto 

Salvador, tenho percebido uma mudança significativa no meu modo de ver as coisas, compreender, expressar e lidar 

com o meu trabalho a cada dia, já que estou envolvida com o processo de educação. 

Amiga queria tanto que você estivesse aqui para desfrutar comigo dessas descobertas, como no tempo em que 

éramos colegas de escola, em que uma tirava as dúvidas da outra e vice-versa e depois íamos brincar, hoje com certeza 

depois dos estudos seria conversar. 

Quero compartilhar com você de um momento muito importante que vivenciei no curso sobre o processo da 

nossa escrita, logo que estamos construindo um memorial. Tive uma atividade muito interessante denominada de 

Produção Livre. Bom, sempre tive algumas dificuldades na escrita por conta do meu poder de síntese, queria falar de 

tudo, mas acabava resumindo e não dizendo o que deveria, pois dissertava sobre alguma vivência e falava que foi 

interessante, legal, que me ajudou no profissional, mas não explicava como. O professor Luiz Felippe, até fazia uma 

brincadeira, dizendo que desta forma a gente se tornava egoísta, ficando com as aprendizagens e não as compartilhando 

com o leitor deixando-o curioso. Percebi esta ação nas várias releituras que fiz no meu memorial e após a atividade 

realizada com o foco para a escrita do mesmo. O professor nos fez refletir sobre o que havíamos escrito. Levou várias 

narrativas memorialistas e utilizou vários fragmentos de memoriais dos nossos próprios colegas, nos esclarecendo e 

alertando que era preciso envolver mais em nossas escritas para que consigamos transmitir para o leitor as nossas 

emoções e acenando possibilidades de novas construções.  

Tive certeza de que após esta atividade meu memorial tomou outras dimensões, sentia mais 

segura e tranquila para expressar minhas memórias. Não que estava escrevendo errado ou sem nexo, 

mas precisava melhorar o meu envolvimento no processo de formação com o meu fazer 

pedagógico, analisando e citando minhas mudanças, o que fazia, o que deixei de fazer, no que 

melhorei, enfim de como eu refletia sobre a minha prática de sala de aula. Fui privilegiada por 

poder fazer uma ligação entre o que é teoria e a própria prática, refletindo sobre mim e o processo 

de aprendizagem dos meus alunos. Quanto ao professor, este dispensa comentários, sábio, humilde, 

humano, solidário, é um exemplo de mestre. 

 Este trabalho teve como eixo gerador os temas “Eu estudante, Eu professora e Eu 

Estudante-professora no processo de formação” Confesso a você que veio à tona uma série de 
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recordações de quando estudávamos juntas, das nossas brincadeiras, dos colegas, das professoras, 

dos passeios... Porém, fazendo um paralelo com o modelo atual de educação e tecendo comentários 

a cerca das minhas reflexões. Durante toda a escrita relato passagens das minhas vivências desde a 

época infantil até o momento do término do curso, sempre com um olhar crítico e reflexivo, 

analisando os caminhos percorridos, as vitórias, as dificuldades, a minha prática em sala de aula e o 

processo da minha própria formação. È como se fosse uma verdadeira colcha de retalhos, em que 

irei costurando daqui, dali e no final me verei como produto dessa confecção, a colcha por inteiro. 

Amiga, espero ter compartilhado com você minha satisfação com esta atividade. Quando estiver com o 

memorial concluído prometo enviar uma cópia para você, assim entenderá melhor essa possibilidade de construção 

textual. Agora quero saber de tudo que você anda fazendo por aí também. Vou terminar com muitas saudades e na 

expectativa de breve receber notícias suas. Abraços e beijos para suas filhas, o Duda e especialmente pra você, com 

muito carinho. Sua amiga de antes, hoje e sempre. 

                                   Fiquem com Deus! 

                                                               Luzia Barbosa. 
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Anexo 04 – Memorial de formação da professora Maria Íris Souza Gonçalves: 
 

RESGATAR O MEU PASSADO/CONSTRUIR A MINHA HISTÓRIA 

 

 

“Não procuro conhecer o meu passado, procuro buscar o meu passado, procuro pensar o meu passado, não busco o que 

vivi, busco perceber o que estava pensando quando vivi.” (SOARES, 2001, p.45) 

 

Desde o dia em que entrei na UFBA, ainda no ano de 2004 do curso, concurso para a 

produção do memorial e em seguida submetido à aferição a qual fui classificada, mas não entre as 

cem, e após dois anos de espera finalmente ingressei na Faculdade de Educação – FACED/UFBA. 

Tenho-me esforçado para compreender como desenvolver um memorial, significativo, não apenas 

para mim. É claro que falar das minhas memórias não é tão difícil assim, pois as lembro muito bem, 

o difícil é narrar neste memorial, fatos acontecimentos e sentimentos que possam se comunicar com 

os leitores e atraí-los. 

Nesse memorial tenho me preocupado em bordar sob os riscos do tapete da vida, da minha 

própria vida, relatos das minhas vivências, desde o meu nascimento até a finalização desse projeto, 

englobando o meu caminho no mundo social e cultural, bem como meu caminhar na vida escolar, 

envolvendo a leitura e escrita, na incessante busca do saber. Pode ser comparado a um infinito 

tapete bordado, que foi tecendo ao longo do período da formação lembranças remotas e atuais da 

minha história de vida pessoal estudantil e profissional. Cada fio e ponto iam sendo tecidos com 

muita delicadeza além de um olhar preciso, envolvendo teoria e prática, diálogo, troca de 

experiências, autoconhecimento, curiosidades, riscos, realizações, angústia, riso e choro, dor e 

aplausos. 

A todo o momento estarei relatando passagens das minhas vivências, personagens e fatos 

marcantes que fizeram parte da minha formação, dando maior ênfase na minha vida estudantil e 

profissional confrontando-as com os modelos atuais de educação e destacando meios possíveis de 

mudanças, permanência e deslocamento do processo de leitura e escrita. 

Resgatar a nossa história de vida e da vivência escolar é dar-nos a possibilidade de voltar 

ao passado, refletir sobre as decisões e atitudes tomadas diante das diversas situações vividas e 

analisar o caminho percorrido. É uma forma de atentarmos para nós com um olhar crítico e 

reflexivo e compreender-nos como sujeito construtor da nossa própria formação. 

Conhecer a própria história é dar vazão ao conhecimento da cultura e a compreensão 

individual do humano. Mas, não só o conhecimento pessoal, e sim o político e o social. É nessa 



206 

 

 

 

dimensão que precisamos entender a natureza humana e ter consciência de nós mesmos. E, 

conscientemente, através das minhas histórias de vida e formação, percebi que as barreiras 

enfrentadas e vencidas, os embaraços com os fios do bordado, serviram-me de base para que eu 

avançasse a cada dia e me tornasse cada vez mais humanas, solidária, feliz e melhor para lidar com 

o outro e compreendê-lo. 

Esta caminhada foi construída com muitas expectativas e impulsionada pelo desejo do 

querer aprender cada vez mais e as dificuldades encontradas em todo o processo foram aliviadas 

quando, além dos meus próprios esforços, outros, de filhas, demais familiares, amigos, professores 

e colegas, compartilharam desta luta, amparando-me, contribuindo e vibrando comigo a cada 

conquista. 

 

 

 

BAÚ QUE CONTA HISTÓRIA 

 

 

            Ele chegou trazendo algo na mão que me conduziu a uma saudosa viagem... Viagem que me 

levou ao encontro de pessoas e objetos, do meu  próprio eu. Momentos da minha vida que há muito 

adormeceram... Enquanto ele iniciava a sua aula, com nós do grupo, eu do meu canto, esperava 

ansiosa, meus olhos direcionavam para o a mala, por mais que tentasse não conseguia desviá-los. 

Após alguns minutos começo a deslocar-me, ou melhor, inicia o meu encontro. Uma espécie de 

baú, (uma mala), cheia de trecos. Trecos que brincam,cantam, contam e encantam a gente. A mala é 

aberta e nela, vejo possibilidades de ir ao encontro da minha história... 

Eternas manhãs de domingo... domingo, meu avô Juca acordava cedo e pegava o misterioso 

baú onde guardava seus pertences, considerado por ele de grande valor. Ali, guardava um livro 

sagrado, a Bíblia, um canivete, uma caneta de tinta, folhas de papel de embrulho, dobradas, papel 

manteiga, cadernetas de anotações, folhas de papel envelhecidas, um tinteiro, um isqueiro, um 

caderno capa dura, caderno de desenho, lápis, certidões de casamento, nascimentos e batistérios, 

fotografias, uma navalha, num cantinho do baú tinha uma caixinha na qual ele guardava um pacote 

de fumo moído (TREVO) e palhas de milho seca cortadas prontas para enrolar seu cigarro, algumas 

bateria de rádio, lanterna, munição para caça (pólvora, chumbo espoleta, bucha, etc.) além de outros 

objetos e documentos. Este era um momento de muita expectativa para mim, pois era o momento 
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em que entrava em contato com um mundo misterioso do meu avô. O mistério das diversas leituras 

indicando o caminho da escrita, da informação do conhecimento e de emoções... Meu avô 

pacientemente lia e explicava sobre seus pertences, sendo que alguns, ele não deixava tocar. Cada 

um dos seus registros eram notas de nascimento, de casamento, festejos, dívidas, empréstimos, 

falecimento, poemas, cartas e outros. 

 Fazia isso como se tivesse vivendo o momento. Ele era a única pessoa que sabia ler e 

escrever naquele povoado, por isso guardava a vida das pessoas dentro de um baú através dos 

registros, é claro. Iniciava o dia com a leitura da bíblia, seguida de comentários. Sentava num banco 

no canto da mesa, tão logo sentava começava chegar às primeiras pessoas que viam pedir-lhe para 

que lesse ou escrevesse cartas familiares, ou qualquer outra situação, era o escriba delas, Eu ficava 

encantada com aquele processo, queria ser igual a ele, saber ler e escrever, fazer cartas para o meu 

pai e quem sabe um dia, servir aos outros também. 

As pessoas ditavam suas mensagens e ou outros fatos e ele atenciosamente transcrevia, 

molhando a delicada caneta (de pena), no tinteiro. Iniciava ali o meu processo de letramento. 

Passava a manhã inteira ao lado do meu avô, era um dos meios de aprender e estar ao lado dele, já 

que quase não o via durante a semana, devido seus afazeres. Éramos muito pobres, meus avós e 

minhas tias trabalhavam dia após dia no cultivo da lavoura para ganharem o nosso sustento, 

enquanto que eu, minhas duas irmãs, Toi e Banca, primos, primas ficávamos em casa.Brincávamos 

das mais divertidas brincadeiras e construíamos os nossos próprios brinquedos – cavalinho de pau, 

pedaço de pau enrolado de pano eram bonecas, com argila fazíamos utensílios, bonecas feitas de 

bonecas de milho verde, animais feitos de frutas e raízes, pernas de pau, corda feita de cipó para 

pular e fazer balanço, comidinhas feito de folhas e terras. lindas bonecas de pano - feita por minha 

irmã, bambolês etc.  

 Apesar das dificuldades que enfrentávamos, como seca constante. Falta de transporte que 

conduzisse à via urbana, baixa condição financeira, escolas não existiam (não se ouvia nem falar), 

era possível viver em harmonia, o respeito ao outro e a Deus prevalecia, fortalecendo assim os 

valores familiares, os quais contribuíram para a minha formação enquanto pessoa. 

Os anos passavam, e eu ia ganhando consciência da falta dos meus pais, minha mãe morreu 

quando eu tinha um ano de idade, adoecera tão logo nasci sequelas deixadas pelo difícil parto 

normal que, consequentemente, causaram-lhe uma tuberculose. Fui desprovida dos seus afagos e 

nem mesmo pude ser amamentada e o pior, não podia ingerir nem um tipo de lactose ou quaisquer 

outros alimento que não fosse papinha de bananas d’ água assadas, pois o meu organismo não 
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aceitava, causando-me diarreias e vômitos. Era uma criança com baixo peso, de pele seca, 

vulnerável aos vírus e bactérias, adoecia muito, e minha avó cuidava de mim com muito carinho e 

total atenção. Painho morava longe, vinha nos visitar poucas vezes, era amável e também 

carinhoso, chorava muito por falta dele, embora meu avô fosse tão atencioso comigo e me dedicasse 

tanto amor, queria também estar com meu pai, mas jamais deixaria meus queridos avôs, sofria 

muito com isso, era muito pequena para entender as consequências da vida. Lembro intensamente 

dos passeios que fazia a cavalo com meu pai, dos momentos de aprendizagem e disciplinares com 

meu avô e dos dengos, cuidados e zelo da minha avó. 

Morava numa casa simples, de taipa, em cuja frente havia um enorme pé de aroeira onde 

passava bom tempo brincando. Logo abaixo, um dos meus laboratórios mais inesquecível, a grande 

lagoa de areias coloridas, (branca, azul, roxa, rosa, marrom etc.). Devido os detritos rochosos 

vindos da serra carregados pelas enxurradas nos dias de chuva, a lagoa era apelidada por: lagoa de 

Juca, por ele ser o dono daquele pequeno terreno, Ela era linda com águas transparentes e com 

alguns peixes (tilápias, traíras e piabas) os quais algumas vezes nos alimentavam. Além de pescar, 

realizavam-se muitas outras coisas como manipular verdadeiro laboratório de experiências, 

descobertas, investigação e lazer. 

Quando chegava a seca, a lagoa mudava de beleza!... A água secava, o solo rachava, então 

surgia outra paisagem, que mudava completamente o nosso cotidiano. Passando a conviver com a 

fome, a sede, (falta d’água em geral) e com mortes bruscas de pequenos e grandes animais. Contudo 

não perdia totalmente o seu “encanto...” Suas areias coloridas e o próprio lamaçal, seco, rachado em 

pastilhas, tornavam espaço e objetos para novos experimentos e atividades. 

Considero estes relatos de grandes significâncias em toda minha vida, principalmente no que 

diz respeito ao desenvolvimento das capacidades psicomotoras, cognitiva e afetiva as quais 

contribuem para o processo de linguagem e aprendizagem. 
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EXPECTATIVAS/ NOVIDADES/ DESILUSÕES/ SAUDADES 

 

As saudades são lembranças vivas que percorrem todo o caminho de nossas 

vidas reunidas pelo pensamento. Relembrar o passado para mim, sempre foi 

um prazer. O que vivi e o que estou vivendo são uma das maiores riquezas 

que tenho.  

 

Por volta de 1970 a 1971 meus avôs decidiram deixar a nossa terra, parte da Fazenda 

Mandacaru (do tio Maneca). Por não suportar a seca, que acabou com toda a plantação, os Uma 

decisão definitiva e arriscada, sem contar com as opiniões contraditórias entre os membros da 

família, uns queriam ir outros queriam ficar. Mas a decisão final quem tomava era minha avó e ela 

decidiu deixar a seca e partir para a cidade. 

Já na cidade, aumenta as minhas expectativas, muitas novidades, a mais interessante foi o 

picolé, nunca tinha visto algo tão diferente e delicioso igual aquele, parecia um sonho. A feira aos 

sábados também era um espaço impressionante, gente indo e vindo, os gritos dos mais variados 

pregões animando e atraindo compradores, mercadorias diversas, as barracas de iguarias então, nem 

se fala! Quanta variedade! Eu ficava maravilhada com aquela agitação. 

  Após alguns meses morando na cidade, minha avó pôs uma barraca de comida para vender 

nessa feira, a fim de garantir o nosso sustento, meu avô ganhava pouquíssimo. Assim todos os 

sábados eu ia para a feira e lá encontrava com meus tios, tias e alguns primos que vinham da roça 

para fazer compras, era muito legal, mas sentia muita falta de tudo da roça, o por do sol, a sombra 

da aroeira, a lagoa, as brincadeiras, os festejo- de Cosme Damião e de São João – a plantação os 

animais as chuvas, a terra molhada, onde moldava meus primeiros traços, ensaiando a linguagem 

escrita. Tudo enfim, eram motivos para me lembrar de lá. 

Logo fiz muitas amizades, as brincadeiras eram diferentes, brincávamos de picula, baleô, 

pula onde fazíamos comida de verdade, a brincadeira principal era de escola, uma das chances que 

eu tinha, além da banca de dona Edite Lobão, uma espécie de reforço destinada às crianças que não 

conseguiam vagas, ou seja, os mais pobres, ainda assim tinha que pagar uma taxa.  
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MINHA ESCOLA PRIMÁRIA 

 

“A primeira aula parece ser o primeiro momento consciente de encontro com a paixão de formar”. (SILVA, 

1994) 

 

Dona Edite como assim chamávamos, era uma senhora solteirona nunca teve filhos, muito 

severa e fazia o uso da palmatória, muitas gerações passaram por ela, eu fiz parte da última. 

Tomava nossas bênçãos e sentava ao lado da janela, para tomar as lições, ao passo que 

cumprimentava todos que por ali passavam seguindo de comentários.  A maior parte do tempo 

ficava na cozinha cuidando dos seus afazeres, enquanto que nós, sentados nos desconfortáveis 

bancos sem encostos, tentávamos resolver questões e soletrarmos palavras de algum livro qualquer, 

sem nenhuma orientação, cantávamos a tabuada, o ABC, eram decorados.  Na hora de tomar a 

lição, ela segurava a palmatória e ia apontando quem seria o escolhido ou a escolhida, e quem 

gaguejasse pronto: meia dúzia de bolos seria o seu menor prêmio. Sorte que eu nunca fui premiada, 

mas, em compensação, presenciava situações desagradáveis, de cortar o coração, com minha melhor 

amiga, Dilce. Eu sofria muito por ela e com ela. Ela não suportou os castigos da escola e desistiu, 

nunca mais estudou, ainda acha que escola é um lugar de se ter ódio, Ela diz “da escola eu só me 

lembro da palmatória batendo sobre meus dedos, fechava a mão e ela não desistia, eu ficava com os 

dedos inchados, e você sempre me consolava, chorávamos juntas... Não aprendi nada lá...” Em 

seguida acrescenta: “Não conte isso para os meus filhos, pois eu vivo empurrando eles para a 

escola...” Essa minha amiga, não é uma autodidata, mas ler e escreve, tem boa visão de lógica e faz 

cálculos muito bem, tem desenvoltura nos aspectos sociais. A escola da professora Edite Lobão, era 

uma escola diferente daquela que Paulo Freire defende, era uma escola sem vida sem emoção, sem 

sentido. 

Eu gostava de brincar de escola mesmo que de faz-de-conta, já que nas escolas de verdade 

não existiam vagas, pelo menos para os mais pobres. Andava triste por isso, tinha vergonha dos 

meus colegas, porque eu não estudava em escolas como eles. Embora já soubesse ler escrever e 

efetuar as quatro operações, que aprendi com meu avô. Nessa brincadeira eu sempre fazia o papel 

de aluna, mesmo lendo melhor, não conhecia a estrutura interna das palavras, por isso não conhecia 

a famosa Gramática, suas regras, suas normas, seus padrões, não frequentava escola pública 

gratuita, com recreio, avaliações, deveres de casa, livros adequado para cada série, ela não ensinava 

nada mais do que eu já sabia. Meu esforço era grande para me manter quieta, sem dá  um piu, caso 

contrário caia na palmatória. 
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Dessa forma a cada dia aumentava o desejo de estudar e diminuía a esperança desse dia 

chegar. Vivia rodeada de impossibilidades. Minha avó tentava por várias vezes me matricular, mas 

nenhuma com sucesso, muitos fatores impediram: o número de vagas reduzidas, o valor da taxa de 

matrícula, o fardamento, os livros,o material escolar, enfim tudo se tornava impossível, nossa renda 

familiar era baixíssima. Minha família achava que não conseguiria manter-me na escola. Em uma 

das últimas tentativas que minha avó fez, ouviu da diretora, que aguardasse um pouco até completar 

a idade para estudar à noite, no MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização) isso foi a gota 

d’água, eu tinha pouco mais que oito anos. Vivia muito triste e desiludida... Morar na cidade e viver 

tão longe da escola...  

E agora as leituras e escritas do meu avô foram reduzidas, não tinha mais pessoas pedindo para 

escrever cartas, ler bulas de remédios ou qualquer outro tipo de anotações e documentos. Eu não 

mais contava com aquelas significantes manhãs de domingo, nas quais aprendia muito com as 

leituras e escritas que meu avô fazia com as modas de violas dos meus tios as histórias encantadas 

que minha tia Neuza contava os casos e causos contados pelos caçadores e entre eles o meu avô 

Juca. Isso interrompia minha esperança...    

Ah! Na cidade tudo é bem diferente daquele pacato lugarejo, nem meu avô tinha tempo mais 

para mim, as histórias, os contos, as conversas e os ensinamentos, foram substituídos pela missa, 

conversa com amigos, barbearia, e até mesmo trabalho. Encontrava um tempinho para ensinar-me 

as operações matemáticas, o hino nacional e da pátria, os estados e capitais do nosso país e as 

reflexões sobre as leituras bíblicas que fazíamos sempre no jantar. Mas o velho baú fora esquecido, 

tudo parecia tão comum, a bíblia ficava exposta sobre a mesa do altar dos santos de minha avó, 

onde toda noite ela nos levava e ensinava as rezas e orações. Nem o fumo não ocupava mais espaço 

no baú, meu avô deixara de fumar. Os outros pertences e documentos continuavam lá, intactos.  

Percebia que morar na cidade não era tão bom assim como imaginei. Foi então que resolvi 

voltar para roça, lá sim poderia ficar sem estudar, não tinha escolas, meus colegas e primos também 

não estudavam, me sentia mais igual, as pessoas viviam mais próximas umas das outras. Passei um 

ano morando com minha tia Ninha e meu tio Dô, só voltei porque recebi uma carta do meu pai 

avisando-me que chegara do Paraná e que me matriculara em uma escola pública. Foi uma tarde de 

muita emoção e expectativas. Além de voltar a ver meu pai, que a muito não via, começar a estudar 

era tudo que sempre quis. Esperei mais uma semana, o sábado era o único dia que tinha transporte 

para a cidade de Maracás. 
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Finalmente, após me submeter a testes avaliativos e classificatórios ingressei pela primeira 

vez uma classe regular de escola pública, com dez anos de idade e cursando a 1ª série. 

Inacreditável! O meu espanto era porque naquela classe, eu era a mais adiantada pedagogicamente. 

Tão logo a professora percebeu me transferiu para a 2ª série. A professora Edna era super agradável, 

já conhecia toda minha história, inclusive que tinha uma deformidade na cabeça do fêmur da perna 

esquerda, a qual me impossibilitou de andar por alguns meses, entre os sete aos oito anos de idade, 

e, que necessitava de alguns cuidados, principalmente nas aulas de Educação Física. Ela ensinava 

com amor, tinha paciência com todos, éramos de classe social diversificada, filho de lavadeira, 

filhos de médicos, de vendedor, de domésticas, de professores, de fazendeiros e filhas do prefeito. 

Ouvia-nos e nos tratava por igual atendendo as necessidades de cada um individualizadas respondia 

aos nossos questionamentos, fazíamos experimentos, dramatizávamos, encenávamos brincávamos, 

brigávamos, e estudávamos em grupo, através das interações, íamos construindo nossos saberes. 

  No veterano grupo Escolar Gonçalves Dias, com suas amplas salas, de paredes e telhados 

rústicos, móveis desgastados pelo tempo, o mimeógrafo, o sino, o copo com uma rosa, sobre a mesa 

da professora. Estudei durante os quatro anos primários. Ali conquistei amizades e conhecimentos 

que solidificaram a minha formação. A inda me lembro com remoço, quando por um insulto- certo 

galanteio, joguei um copo de mingau quente em meu colega Adalicio e tive que fugir da escola. 

Chorei o dia inteiro, não apenas pelo fato de ter atingido o colega, pois naquele tempo, achava que 

eu agir corretamente, mas principalmente pelo fato de ter fugido da escola. 

Manter-me na escola era uma das preocupações da minha avó, o material escolar (livros, 

cadernos, lápis, material de desenho etc.), fardamentos e taxas. Tudo isso se tornavam caros diante 

das nossas condições. Ela trabalhava dobrado para garantir isso e muito mais, todo trocado que e 

ganhava dos meus parentes (eles tinham o costume de me presentear com moedas) guardava para 

juntar e comprar material escolar. Vendo a angustia que minha avó ficava para garantir as despesas 

da casa e meus estudos. Tão logo entrei na escola comecei a trabalhar em período oposto às aulas, 

numa pedreira, (quebrando pedra), no sol ardente, estilhaços de pedras, mãos esfoladas de calos e 

no final da semana uma quantia irrisória para tanto esforço, contudo valia à pena, diante do meu 

objetivo. Aos sábados complementava essa quantia trabalhando numa barraca de roupas.  

No meado da 3ª série, sai a professora Edna (por motivo de saúde) e entra a professora 

Ednalva, exigente, de pulso forte, (um pouco arrogante), exigia disciplina, postura, e higiene, se 

preocupava muito com a estética, transmitia-nos seus conhecimentos através de aulas expositivas, 

era bastante determinada. Suas contribuições foram muitas em todo meu processo de aprendizagem 
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entre a 3ª série, já que na 4ª série fora substituída pela professora Zélia Aragão, de estatura baixa e 

expressão fechada, dava a impressão que era má, mas não, era muito dedicada e preocupada com o 

nosso aprendizado, levava-nos a estudar ler pesquisar e a escrever muito, também exigentíssima, 

demonstrava carinho especial por mim, recebia altos elogios dela, no entanto reclamava muito com 

algumas colegas da mesma faixa etária que a minha, devido as suas atitudes e, por demonstrarem 

dificuldades no aprendizado, isso eu não gostaria de lembrar... Já havia vivido algo igual, ou 

melhor, bem pior. Como na cidade não existia escola pública para todos, existia uma professora 

leiga, Chamada Edite Lobão, que dava aula de reforço, para quem não conseguia vagas. Eu e minha 

irmã frequentamos essa escola, Em sua própria casa ela colocava grandes bancos que sentavam 

meninos de um lado e meninas de outro. 

Recordo-me com orgulho do dia em que disputei entre mais cinco concorrentes o concurso 

de rainha da mamona e ganhei em 1º lugar, o prêmio era uma máquina de datilografar para a escola, 

foi uma festa, a nossa escola não tinha a máquina. Já não era simplesmente uma boa aluna, agora 

era também a que trouxe um instrumento valiosíssimo para todas. A diretora ficou muito feliz e até 

propôs ajudar nos gastos que minha avó teve com a roupa, sapão e acessório para o concurso, isso 

depois da minha vitória, que foi mais dela que minha. A cidade inteira comentava o acontecido, 

ninguém acreditava. Uma filha de lavadeira ganhar para filhas das mais latas autoridades da cidade 

parecia um sonha, nem eu mesma acreditei como tudo aconteceu, além de pobre, eu era menor de 

todas. 

Momentos inesquecíveis foram vividos na escola primária. Já estava na 5ª série, o cotidiano 

escolar passou por algumas, novos horários novos colega e professores. De inicio não me sentia à 

vontade para tirar dúvidas, ficava atenta às explicações dos professores já que eram muitos e com 

bastantes atividades, estudava o máximo que podia, aos poucos fui me adaptando ao grupo e às 

constantes trocas de professores. 

Nesse período já era noiva e trabalhava como balconista em um supermercado, o maior da 

cidade, trabalhava pela manhã e estudava à tarde. Nessa série tudo era bem mais difícil 

principalmente na área de matemática, tive que me desdobrar para entender os conteúdos os quais 

eram trabalhados. Já na 6ª série, bem entrosada e comandando a turma, éramos bem unidos, mas de 

vez em quando nos desentendíamos conversamos, estudávamos e divertíamos bastante, formávamos 

um grupo. Embora me relacionasse muito bem com as colegas, preferia sentar com os meninos no 

fundão da sala. As professoras eram comprometidas com a formação do cidadão. Entre eles tinha a 

professora de Ciências Naturais, que demonstrava certa antipatia por mim, vivia me trocando de 
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lugar o tempo todo, dizia que eu era tagarela demais, e isso eu não podia negar. Mas não era só isso, 

ela me tratava com tanta indiferença, fazia questão de me humilhar diante dos outros professores 

dos quais eu só recebia elogios afagos. Cheguei até pensar que a professora me tratava daquela 

maneira por eu pertencer a uma classe social menos favorecida, ou talvez pelo fato de que era uma 

aluna questionadora, não dava a mínima atenção para os seus maus tratos, era estudiosa e esforçada, 

aprendia e tirava boas notas, cumpria com meus deveres... 

 

 

 

NOVO MUNDO/ NOVAS EXPERIÊNCIAS 

 

 

Com 17 anos, casada, cursando a 7ª série no Centro Educacional Professor Edgard Santos 

em Salvador, cidade de muitas contradições, desafios e possibilidades. Assim que casei tive que me 

mudar para cá, onde meu marido estava morando. Foram mudanças radicais, o mundo parecia ter 

virado de cabeça para baixo. Minha situação era delicada, não tinha mais amigos, nem parentes por 

perto, era apenas uma simples garota, recém-chegado do interior e enfrentando os problemas da 

cidade grande. 

Na sala de aula, era como se eu não existisse, apenas mais uma. Não arriscava abrir a boca, 

não me sentia à vontade. No entanto, continuava sendo esforçada nos estudos, achava tudo difícil, e 

o pior de tudo era intolerância de algumas professoras, como a professora Alice que não me deixava 

assistir sua aula simplesmente porque ainda não possuía o livro de sua disciplina Português. Achava 

aquilo um verdadeiro abuso, mas não tinha coragem de enfrentá-la e reivindicar o meu direito, 

ficava vagando no corredor do colégio durante toda sua aula. Parecia está vivendo em um novo 

mundo... 

Ao contrário dela tinha a professora Arlete, uma maravilhosa professora de História, dessa 

que ensina História contando história, fazendo relações com nossas vivências e com a realidade do 

mundo, levava-nos nas mais distantes civilizações culturas e acontecimento, sem nem ao menos 

sairmos da sala, através das inesquecíveis leituras, de suas intervenções, das reflexões e relações 

que nos induzia fazer mediante cada temática abordada. Por onde anda a professora Arlete?! 

Gostaria muito poder revê-la... Lembro-me que no meio da aula ela olhava para mim e dizia: “Íris, 

vá em frente, lute pelo seu ideal! E quando for ao Egito não se esqueça de visitar as pirâmides e me 
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enviar um cartão postal”. Falava isso num tom de humor, e carinho, ela se importava com o outro, 

tinha um olhar para cada aluno e tratava todos com atenção. 

Enquanto aos demais professores apenas administravam suas aulas de forma controlada e 

individualista, sem tempo, ou mesmo vontade de olhar para os lados, não se importava com o outro, 

eram frios, frios como os equipamentos tecnológicos. E, foi pensando nas atitudes, práticas e ações, 

de muitos professores daqueles tempos e também de hoje que elaborei um texto: Nossos alunos são 

livros por escrever. (Em anexo) Como atividade da oficina Registro e Produção de Memorial. 

No final do segundo semestre, começo a adaptar-me ao Centro Educacional Professor 

Edgard Santos e 1984, foi um ano marcante, e de muitas emoções. Além dos acontecimentos 

escolares, marcados por decepções e conquistas, como exemplo a ampliação de conhecimento de 

mundo, melhor relacionamento com colegas, professores e até mesmo coordenadores. Nesse ano 

nasce minha primeira filhinha, quanta felicidade! Senti-me realizada, uma verdadeira mulher, 

apesar das dificuldades que enfrentei tanto no âmbito emocional quanto no social e econômico, tive 

força suficiente para vencer todos aqueles obstáculos. A minha filha foi meu ponto de equilíbrio 

para lutar e não desistir dos meus ideais, principalmente de continuar estudando. Não foi fácil, mas 

consegui. Fiquei 60 dias afastada por licença maternidade, devido a complicações que tive pós-

parto. Quando retornei as aulas já estava no período de avaliações. Participei e fui aprovada, na 

verdade já tinha média suficiente desde a 3ª unidade. 

No ano seguinte, 1985, começa tudo de novo, porém não tão tímida como antes, alguns 

colegas e professores eram os mesmos, só não tinha mais a professora Alice que tanto me perseguia, 

em compensação ganhei a professora Terezinha, de matemática, nos dávamos muito bem, eu era e 

ainda sou apaixonada pela disciplina, tirava as melhores notas e resolvia todos os desafios propostos 

por ela. Mas, no 2º semestre, também no mês de agosto, nasce minha segunda filhinha e a 

professora Terezinha me fez passar por um grande constrangimento. Quando anunciei que teria que 

me afastar para o nascimento da minha filha, e ela perguntou-me se eu não tinha vergonha de parir 

todo ano e quem era o pai dessa vez. Fiquei atônita, respondi que ter filhos era opção minha e do 

meu marido e exigia respeito humano, ela tentou se explicar e se complicou mais ainda quando 

disse: “pensava que não tivesse marido”, pediu-me desculpas. A sala inteira se revoltou contra ela 

reclamando de sua atitude. Fiquei afastada apenas 15 dias e voltei a minha vida escolar 

normalmente. No entanto as dificuldades aumentaram, mas o amor superava tudo, as minhas duas 

filhas eram a razão do meu viver, meu marido ajudava-me como podia e assim conduzíamos nossas 

vidas de acordo com nossas possibilidades. Com a finalização da oitava série, acabei o curso 
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ginasial, e iniciei o segundo grau, no Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães, no curso noturno 

de Magistério. Ali tive de inicio bons professores, continuava na companhia de Rosemary minha 

primeira colega, hoje de Salvador, que agora já se tornara amiga. Estava pronta para receber as 

melhores notas, principalmente em matemática que desde a 3ª unidade já estava passada. Valorizo 

tanto as notas neste memorial porque fui condicionada a isso em todo o meu processo escolar, as 

avaliações marcaram muito a minha vida, com boas e más recordações, o meu ingresso na escola 

pública, tentativas te trabalhos, vários vestibulares e ultimamente a classificação para o Projeto 

Salvador aqui na FACED/UFBA. 

A passagem pela segunda série do Ensino Médio não foi muito conturbada. O maior 

problema foi a falta de aulas de literatura, as qual não desenvolviam um trabalho consistente. A 

professora de Literatura só apareceu algumas vezes durante todo o ano, com propostas de trabalho, 

parece-me que sem funcionalidade e sem planejamento, apenas mencionava introduzir os gêneros 

literários, que logo eram interrompidos por falta de compromisso da própria docente. Isso sem 

contar que as atividades por ela ministradas não contemplavam as leituras literárias. Então, imaginei 

está na escuridão cultural, sem produção literária, e o pouco que existia era de cunho informativo, 

como nos tempos remotos aqui no Brasil, no primeiro século, em que a literatura se resumia nos 

relatos e carta dos viajantes, e teatro escrito por jesuítas (quinhentismo). 

  A imprensa veio surgir em tempos recentes e só no século XVII é que desenvolve na 

Bahia e em Pernambuco algum tipo de vida cultural. No séc. XVII surge novo interesse cultural 

com consciência histórica. Século XIX inicia-se a produção da literatura se caráter nacional: poesia 

e prosa (Gonçalves Dias, Cassimiro de Abreu, Castro Alves etc.). 

É claro que exagero quando faço essa comparação, mas, é fato que a Literatura ainda 

requer das escolas e por nós docentes atenção espécie, na inserção da leitura literária nas salas de 

aula, objetivando contemplar os alunos com um mundo prazeroso do ato de ler. 

 “Em verdade, seria muito difícil, senão impossível, imaginar um sistema educacional onde 

a leitura não estivesse presente”. (TEODORO 2001. p 36). 
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A LITERATURA INFANTIL É REALMENTE INSERIDA NA ESCOLA? 

 

A literatura para mim, até certo tempo, foi um caso mal resolvido, um desejo muito grande 

de saber trabalhar com a leitura literária na sala de aula. Mas como, se eu mesma não tive vivências 

que contemplasse a literatura?  Desde quando iniciei minha carreira como docente, há mais de vinte 

e dois anos, tenho me esforçado para introduzir os alunos nos caminhos da leitura literária. Logo 

percebi que tal intento não seria fácil de realizar. Primeiro, o meu próprio processo de formação e 

escolarização, empobrecido, em relação à leitura e á escrita e principalmente, à literatura, o 

planejamento extenso a ser cumprido rigorosamente, a falta de livros literários e de uma biblioteca, 

ou até mesmo um espaço de leitura equipado adequadamente para tal atividade e o despreparo 

diante do exercício da docência, foram alguns entre os muitos embaraços enfrentado por mim, na 

tecedura do tapete da construção do saber, contudo não foram suficientes para quebrar a corrente do 

belíssimo bordado que eu iniciara -  introduzir a leitura literária de forma prazerosa, e assim formar 

crianças leitoras.  

Primeiro era preciso clareza sobre quais conceitos nós professores, “formadores de 

leitores” temos de leitura-leitor- e literatura, e que nos orientamos em nossas ações em sala de aula? 

De que recursos dispomos para designarmos a leitura literária na escola? Até que ponto essas 

atividades tem contribuído para afirmação de um leitor literário que interaja efetivamente exerça 

sobre ele o papel de coautoria?  Como nós docente aplicamos as propostas de leituras do texto 

literário em sala de aula?    

Apoiei-me na coleção Gato e rato de Mary França e Eliardo França, que eram os únicos 

livros de Literatura Infantil que eu tinha, eram das minhas filhas. Com muito esforço, para não 

interromper o trabalho pedagógico, (como assim me falava a coordenadora da escola, que parecia 

achar perda de tempo aquele momento de leitura em que as crianças demonstravam descontração e 

prazer). Ela me exigia que detivesse em trabalhar o processo de alfabetização, “treinar” a leitura e 

escrita do alfabeto. Para ela, era como se aquele momento não fizesse parte do processo de 

construção da leitura. E isso me deixava insegura quanto a minha prática, pois eu era a única da 

escola que não tinha formação superior e também era a única que insistia naquela atividade de 

leitura. Lia, contava, recontava, dramatizava ilustrava, deixava os alunos manusear, escolher, 

embora sem muita opção, sem questionar meus alunos se gostaram e de que parte gostaram mais, 

sem exigir deles qualquer outra proposição se não a da leitura pela leitura. Sem saber direito o que 

fazer e como trabalhar a leitura literária infantil, ia tentando conduzir meus alunos ao mundo 
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prazeroso que é o ato de ler.  Apesar de o acervo ser paupérrimo, poucos exemplos de livros que eu 

disponibilizava. Achava que valia a pena insistir, mas insegura quanto as minhas ações e atividades 

desse contexto.  

Formar bons leitores significa encantar as crianças com o poder que vem dos livros, sem 

obrigações de trabalhar compreensão de texto. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), a leitura é sempre um meio nunca um fim, por isso na escola, ela deve ter várias funções, 

pois é diferente ler para se divertir, ler para escrever, ler para estudar, para descobrir algo que deve 

ser feito etc. 

Assim segui, com embaraços, quebrando fios que interrompem a tecedura do tapete, mas 

que fizeram com que eu olhasse com maior atenção o trabalho com a leitura literária e questionasse 

o meu papel, enquanto professora, e o da escola na formação de leitores. 

Durante o processo de formação na Faculdade de Educação da Bahia - FACED/UFBA na 

Disciplina Práticas Formativas, ministrada pelo professor Luís Felipe e pelas professoras Ana Paula, 

Lícia Beltrão, Maíta de Andrade e Zuleica Rios, com visitação às Escolas Municipais da cidade do 

Salvador, e pelas Disciplinas: Sarau Literário, (prof. José Carlos), Leitura e Produção de Texto, 

Oficina de Leitura, (profª Licia Beltrão) e Estudos Literários, (profª Lícia Beltrão e Regina 

Campana) entre tantas outras Disciplinas e Oficinas as quais contribuíram para ampliar o meu olhar 

sobre leitura, a minha prática e o papel da escola no processo de formação de leitores.  Não vivo 

mais na escuridão em relação à leitura literária na sala de aula. Embora  percebo que ainda  se faz 

necessário uma tomada de consciência enquanto nossa postura, diante da nossa prática na 

introdução da leitura literária e na formação de leitores, já que a leitura ainda é considerada a vilã 

principal nos índices de reprovação nas escolas. E assim, após investigação precisa sobre o processo 

de leitura na formação da humanidade, vinculado com a educação, levando-nos a entender que tipo 

de leitor do texto literário as escola Municipais de Salvador, das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, veem formando ao desenvolverem as propostas de leituras em sala de aula. Após o 

resultado dessa investigação, contribuiremos mais efetivamente na formação de leitores. 

 

 {...} E, nesse espaço privilegiamos os estudos literários, pois, de maneira mais abrangente 

do que quaisquer outros ele estimulam o exercício da mente estimulam o exercício da 

mente; a percepção do real em suas múltiplas significações; a consciência do eu em relação 

ao outro; a leitura do mundo em seus vários níveis e, principalmente, dinamizam o estudo e 

conhecimento da língua, da expressão verbal significativa e consciente {...} (COELHO, 

2005, p.16). 
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Apoiada em minhas experiências nas atividades escolares, nas visitas às escolas e no que 

diz Coelho (2005, p.16), entre outros autores sobre a escola enquanto espaço que privilegiam, ou 

deveria privilegiar os estudos literários, busquei referências e informações no que se refere à 

inserção da leitura literária infantil nas salas de aula. Isso me faz questionar: 

A leitura Literária é introduzida nas salas de aula, com maior ênfase, pela via do 

conhecimento informal, pela valorização da palavra pela palavra, ou qualquer outra 

intencionalidade, menos com a da própria leitura. Até mesmo os textos literários quando 

introduzidos nas salas de aula é acompanhado de um pretexto previamente definido pelos docentes, 

servindo de suportes para desenvolver atividades de aprendizagens. 

Embora saibamos da importância da leitura na história da humanidade, e que ela está 

ligada direta ou indiretamente à formação, à escolarização - à educação. É notável o 

distanciamento entre a escola e a formação de leitores, ou seja, aversão às leituras aspecto que 

reflete no analfabetismo e na ignorância literária. "(...) se a leitura está tão aparentemente 

amarrada à educação dos indivíduos, então porque existe tanta aversão à leitura nos dias de hoje? 

(...) se a leitura serve a propósito de formação e de informação, então, por que esse 

distanciamento tão potente entre as pessoas e os livros?" (TEODORO, 2001.36). 

Assim com Ezequiel Teodoro, estes e outros são também meus questionamentos e 

inquietações. Muitos são os fatores que talvez justifique tamanha contradição, entre a escola 

enquanto espaço das diversas linguagens propícias para formação de leitores, autores e o leitor 

propriamente dito. Entre tantos fatores que implicam nessa contradição, está o afastamento da 

escola com a Literatura, esta segunda parece ser esquecida diante as ações dos docentes. E assim a 

literatura é introduzida na sala de aula pela via do conhecimento informal, da valorização da 

palavra, pela palavra ou qualquer outra intencionalidade. 

 

 

TECENDO IDEIAS 

 

O texto literário, principal instrumento de trabalho da maioria docente, em lugar de ser 

considerado o mais familiar e acessível dos alunos, é, na maioria das vezes, empregado apenas 

como pretexto, para diferentes conteúdos curriculares e estratégias mecânicas de leituras. ‘‘{...} o 

aluno tem que ‘‘provar’’ que leu, tem que se submeter a práticas avaliatórias, tem que prestar contas 
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diante das obrigações escolares {...}’’ (ORLANDI, 1998, p.26). Dessa forma o foco principal da 

leitura é de erro/acerto, simbologia, codificação e decodificação da palavra. Forma repetitiva 

através de imitação dos tempos remotos pelo qual fomos formados. 

E, alimentada por inquietações e buscando entender o papel da escola na formação do 

leitor, surgem outras inquietações e questionamentos, os quais me levam a refletir sobre as minhas 

ações diante as atividades de leitura. Quais são os conceitos que nós, professores formadores de 

leitores, temos de leitor – leitura -- literatura e que nos orientamos em nossas ações em sala de aula? 

Até que ponto essas atividades têm contribuído para formação de alunos leitores que efetivamente 

interaja e que exerça sobre ele o papel de coautoria? De que recursos dispomos para designarmos a 

leitura literária na escola? Como nós docentes temos aplicado as propostas de leituras do texto 

literário em sala de aula? Referendando as condições do ato de ler, Geraldi (1984) diz que: “na 

escola não se leem textos, fazem-se interpretação e análise de textos. E isso nada mais é do que 

simular leituras.”  

 Há um forte elo entre a literatura e a escola, e isso não é um problema, mas sim a forma 

como a escola se apodera da literatura, didatizando-a, principalmente a Literatura Infantil. Um dos 

problemas é que a escola não tem encontrado caminhos eficientes para promover o encontro de seus 

alunos com uma leitura prazerosa, ou seja, o encontro entre o leitor e o livro. O docente não 

consegue, ou não cria interativos de leitura literária com seus alunos, e estes não adquirem a menor 

afinidade com o texto literário. O livro precisa ser lido e relido, revisado, questionado, reescrito, e 

assim o leitor possa a ser também o autor do texto, assumindo a significação da leitura. 

             Hoje, o conceito de leitura, bem como os recursos, no caso livros e outros suportes 

textuais, não são tão restritos como se pensa. Pelo contrário, a grande maioria das políticas de 

leituras no Brasil tem na distribuição de livros seu maior objetivo, o comercio livreiro vem 

crescendo substancialmente nosso país. Cada vez aumenta o numero de livros e editoras, bem como 

a distribuição dos mesmos nas escolas, levando a política de leitura, que se preocupam com 

quantidade e não com a qualidade de leitura literária.  

 

Parece-me, pois, que talvez seja a hora de mudar um pouco o foco de nossa preocupação. 

Os programas de fomento quantitativos da leitura estão chegando a um impasse, parece está 

próximos de seu teto afinal de contas, meramente estatístico. Cada vez se edita mais, certo. 

Os números crescem e se multiplicam. Mas o que se edita? O que se lê? O que se dar para 

as crianças e jovens lerem? Temos discutido já bastante essa questão, e sempre insisto em 
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que o importante não é multiplicar uma leitura de consumo, mas, sim garantir o encontro 

com a literatura. (MACHADO, 2001, p.122) 

Isso não significa que então não adianta oferecer livros às crianças, significa, antes sim, que 

é preciso oferecer às crianças livros de qualidade literária e condições de leitura, é preciso 

fazer com que a leitura imprescindível na vida das crianças. (MACHADO, 2001, p.122) 

 

Para que a escola cumpra o seu papel de formadora de leitores é preciso, primordialmente 

ler para aprender e aprender a ler, estejam bem definidos na mente dos professores, que muitas 

vezes confundem aluno alfabetizado com aluno leitor, chegando ao ponto de se culpar os 

alfabetizadores pelo fracasso da leitura do nosso país. É na escola que ocorre o as interferências 

pedagógicas tornando o aprendizado da leitura um ato social, ela é a disseminadora e é quem 

proporciona os espaços e momentos de leituras prazerosos e imprescindíveis. Silva (2003) observa 

que: 

  

O objetivo das escolas- através dos professores é fazer com quer os estudantes aprendam a 

ler por meio de uma espiral crescente de desafios nas diferentes séries escolares: para 

aprender a ler os estudantes precisam do domínio de habilidades para compreensão das 

diferentes configurações textuais que incluam pela cidade. Neste caso cabe aos professores 

definir essas habilidades e ao mesmo tempo, fazer a seleção, ou indicação dos textos que 

levam, pela pratica, a sua incorporação: além disso, ainda nesta trajetória de aprendizagem 

a escola deve apresentar-se como ambiente rico em textos e suportes de textos para que o 

aluno experimente, de forma concreta e ativa, as múltiplas possibilidades de interlocução 

com o texto. Essas atividades constantes, na forma de espiral crescente de práticas para a 

incorporação de habilidades, devem ir produzindo a capacitação cada vez maior do leitor de 

modo que lhe seja autônomo na busca e compreensão dos textos importantes para a sua 

vida acadêmica e para a sua existência na sociedade. (SILVA, 2003p. 66-67)  

 

Referendando as condições do ato de ler, Geraldi (1997) diz que: “Na escola não se 

escrevem textos, produzem-se redações. E estas nada mais são do que a simulação do uso da língua 

escrita; na escola não se leem textos, fazem-se exercícios de interpretação e análise de textos. E isso 

nada mais é do que simular leitura.” E Silva e Zilberman (1999a; 1999b) argumentam que se faz 

cada vez mais urgente que a escola como um todo institucional e os professores façam do desafio de 

ensinar a ler, e mais ainda, de gostar de ler, sua meta principal, rompendo com a ideia de que a 

leitura se reduz à alfabetização. Ao desvendamento dos signos linguísticos pela criança. 
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Este rompimento não é tão simples assim. Embora não queira dizer que seja impossível. É 

necessário encaminhar nossas atenções e nossos esforços para e entendermos como o texto literário 

está sendo introduzida nas salas de aula, onde, muitas vezes os professores escolhem um texto 

literário considerando o ideal, o supremo, e, sem se preocupar se agrada ou não o aluno, 

desconfortando-o, levando-o a desinteressar-se pela leitura literária. Vejamos o que Lajolo (2002) 

aponta como maior problema na inserção da literatura especialmente a infantil pelas escolas: 

 

O problema é que os rituais de iniciação propostos aos neófitos não parecem 

agradar: o texto literário, objeto do zelo e do culto, razão de ser do tempo, é 

objeto de um nem sempre discreto, mas sempre incômodo, desinteresse, 

enfado dos fieis – infidelíssimos, aliás – que não pediram para ali estar. 

Talvez venha desse desconforto de expectativas que a linguagem pela qual 

se costuma falar de ensino de literatura destile o amargor e o desencanto de 

prestações de contas, deveres, tarefas e obrigações. (LAJOLO, 1997, P.12). 

 

Geralmente “esses rituais” vêm acompanhados de espécies de roteiros que o professor deve 

seguir, às vezes oferecidos pelas editoras, às vezes acompanhados pelas sugestões dos livros 

didáticos ou produzidos naturalmente pela prática pedagógica dos professores que nem se quer dá 

conta de onde veio tal intuito: Ler seguindo os passos: leitura oral, leitura silenciosa, leitura 

dramatizada, ilustra a história lida, responde perguntas sobre o que leu, retira mensagens... Toas às 

ações periféricas “ao ato de leitura, ao contato solitário e profundo que o texto literário pede.” 

(LAJOLO, 1997, p.15) Deverão ter atenção a essas ações, que ao invés de contribuir para a 

formação o leitor, muitas vezes levam a deformação. 

“A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e 

interpretação do texto...” (PCN, 1998, P.69). O exercício da leitura literária na sala de aula envolve 

encantamento, conhecimento prévio (informação não visual), inferências, a formulação de hipóteses 

(previsão), o engajamento do conhecimento. (KLEIMAN, 2002, p.13) afirma que “{...} sem o 

engajamento do conhecimento prévio o leitor não haverá compreensão.” Ou seja, é por meio da 

interação entre o conhecimento linguístico, o texto e o conhecimento de mundo, que o leitor 

consegue construir o sentido do texto. Todos os conhecimentos que ficam armazenados na memória 

de longo prazo podem ser resgatados para que haja compreensão. 
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Inferências, citadas acima é o processo de produção de conhecimentos a partir da ligação de 

informações linguísticas explicitadas no texto com o que já se possui. Em outras palavras, os 

conhecimentos armazenados na memória do leitor, são recuperados durante o processo de 

compreensão de um texto, via inferenciação específico de sua estrutura de linguagem por três 

razões: pelo fato de a literatura se ficção e leitor pode acumular experiências só vividas 

imaginariamente, o que o tema mais criativo e crítico; a leitura possibilita ao leitor internalizar tanto 

estruturas simples quanto complexas da língua, desenvolvendo o desempenho linguístico; e o 

raciocino lógico na criança (VILLARDI, 1999), a literatura torna-se essencial, pois gera 

comportamentos atitudes e sentimentos capazes de serem revestidos.  

A modernização exige que um leitor não se restrinja aos limites do campo visual, a tal 

motivação, mas que seja capaz de atribuir significação ao texto relacionado a todos os outros 

significativos. 

No segundo semestre do 2º ano, inicia-se estágios supervisionados, as aulas das didáticas e 

de praticas de ensino superavam as outras, eram aulas significativas que ampliavam nossos 

conhecimentos para o curso que fazíamos. Uma vez por semana dávamos aulas de contação de 

histórias, em escolas da rede públicas sobre a supervisão da professora Izanilda, esta, determinava o 

que líamos. Ufa! Minhas pernas tremiam tanto nesse momento, o meu corpo queimava, e as mãos 

geladas e trêmulas mal seguravam o livro, minha boca secava e as palavras não saíam, as letras se 

embaralhavam e as crianças não tiravam os olhos de mim. Não sei se pela minha situação, ou se 

pela expectativa de querer entender melhor o que presenciavam. E este sufoco permaneceu durante 

dois anos, em todas as quintas-feiras dos dias letivos.  Hoje já estou quase encontrando o fio da 

meada para continuar o meu bordado sem muitos embaraços no mundo da leitura literária.   

Aquele foi um ano de muita movimentação, eleição de diretores, final do curso, estágio, 

1988... Tudo parecia fervilhar em nossas cabeças. Conseguimos eleger p professor Arnaldo como 

diretor do colegial, foi grande vitoria. Estagiei durante oito semanas na Escola Municipal Menino 

Jesus de Pragas, que ficava no Nordeste de Amaralina hoje desativada. 

A escola era pequena, de estrutura física delicada, não tinha espaço suficiente para o numero 

de crianças destinadas a cada série. Realidade não diferente da de hoje. Isso me faz pensar no 

discurso que se propala, alusivo as mudanças educacionais. Fala-se de inovações pedagógicas, 

avanços tecnológicos, novos investimentos escolares criam-se sistemas, redes, e, o que se ver é tudo 

acontecendo igualzinho há décadas. O que faz a educação escolar ser tão desmerecida assim? Por 

que temos esse tipo de escola com instalações físicas tão precárias, ou melhor, tão inadequadas? Por 
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que temos essa prática? Por que aceitamos essas condições de ensino? São questionamentos que não 

encontro respostas, ou não quero encontrar... 

Estagiei na 3ª série e tive como regente a professora Célia, dela não posso falar muito, pois 

só a vi no primeiro dia de estágio e no último. Tudo ocorreu dentro da normalidade, fiz o que pude, 

meus alunos tinham uma vida familiar meio complicada, economia, social e emocional. Realizei 

com eles muitos trabalhos significativos como excursões, experimentações, pesquisas, roda de 

leitura e brincadeiras. Em matemática foi um grande desafio, eles não sabiam calcular nem resolver 

situações problemas. Fiz um trabalho de base com leitura compreensão e interpretação, sentir-me 

útil ao vê o brilho nos olhos dos meus alunos e a felicidade por conseguir resolver as operações 

fundamentais, bem como entrar em uma piscina pela primeira vez. Isso eu lhes proporcionei. 

 

 

O COMEÇO DE UMA PROFISSÃO 

 

Final de novembro; volto ás aulas no Colégio A.C. M, para finalização do curso. Em 

dezembro, finalmente, concluo o curso de Magistério. A colação de grau me dá a certeza que tenho 

pela frente uma nova etapa, tanto na vida profissional quanto nos estudos, inicio um novo bordado 

sobre os riscos do tapete... Tão logo concluir o curso de Magistério, fui em busca de novos 

conhecimentos: curso de aperfeiçoamento, concursos, vestibulares, enfim,  

tentativas de trabalho e estudo, fizeram com que eu travasse uma batalha comigo mesma. Algumas 

vezes vencia a batalha, tantas outras, eram derrotas, pelo mundo capitalista e classificatório, os 

mundos da exclusão. Por tanto, estar hoje cursando faculdade sob o teto federal, não é para mim 

apenas uma vitória. É, sobretudo, conquista de muitas vitórias e muitas derrotas vividas no decurso 

dessa longa viagem... Viagem que percorre sobre um infinito tapete tecido com fios que nos leva a 

um movimento de ir e vir, de continuidade e interrupção, de possibilidades de leituras e releituras.  

Aqui na FACED, Sob as orientações das Professoras Mary Arapiraca e Liana, eu pude 

compreender melhor o processo de alfabetização que tanto me angustiava. Tive a oportunidade de 

aprender um pouco mais sobre alfabetização e letramento, bem como compreender melhor o 

processo de leitura e escrita nos primeiros contatos da educação escolar. Hoje desenvolvo na sala de 

aula, práticas de leituras orais e escritas, as quais propiciem avanços nas situações de 

aprendizagens. Assim começa a desvendar o mistério da alfabetização. Que antes mesmo de 

terminar o curso de Magistério, entrelacei-me com preocupações para entender o processo de 
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alfabetização nas escolas, coisa nada fácil. Busquei em livros, (Emilia Ferreiro, Piaget, Vygotsky), 

revistas (Nova Escola, Pátio, Do professor), cursos, palestras, estudos dirigidos sobre o assunto. 

Custei a entender a funcionalidade dos métodos de ensino, como por exemplo, o método 

Casinha Feliz o qual tive primeiras experiências como professora estagiária adjunta da professora 

Graça, regente da classe da escola de Orientação Infantil (E.O.I.) No ano de 1987. Era 

incompreensível para mim a repetição daqueles barulhinhos para apresentar cada letra. Pensava: 

seria necessário tudo aquilo? Aprender a ler e escrever necessariamente tinha que ser de forma tão 

enfadonha e mecânica... Eu fazia um esforço para resgatar aquela forma de ensinar do eu avô, e 

trazer para minha sala de aula. Mas nada, nada de chegar se quer perto daquele método que não 

consta em nenhum livro ou manual do professor. 

Foi uma rica experiência ao lado da professora Graça, compartilhamos trocas interessantes, 

ela tinha um jeito próprio de alfabetizar, a Cartinha Casinha Feliz era o único instrumento que ela 

utilizava. A repetição de som que ela fazia para dizer o nome da letra, formar sílabas e construir 

palavras, achava meio sem sentido, mas não conhecia outra forma além da que eu fui alfabetizada, 

aliás, dos primeiros contatos que tive com a escrita, que foram os escritos do meu avô, registros 

feitos em troncos de árvores, paredes, portas assentos, nos cactos e, principalmente as marcas que 

fazia nas melancias no período da colheita para demarcar a letra inicial do nome de alguém a quem 

ele presentearia assim que a melancia tivesse madura. Eu ficava horas tentando entender todos 

aqueles registros: desenho, números, letras... Tudo aquilo tinha uma história, eram desenhos de 

corações, pessoas abraçadas, animais, nomes das pessoas e quem os faziam, na maioria das vezes 

eram pessoas que nunca frequentaram escolas, não sabiam ler, mas escreviam para demarcar traços 

dos seus sentimentos. 

Aquele modelo de alfabetizar era, pra mim, uma grande descoberta, confesso que ficava 

em dúvida com relação à significação da aprendizagem, mas é fato que, a maioria dos alunos da 

professora Graça saía da alfabetização lendo, ou pelo menos codificando e decodificando os 

símbolos linguísticos. 

A cada encontro que tive com as professoras Mary e Liana, foi tratado de estabelecer uma 

relação e distinguir entre atividades de leitura que privilegiam a produção textual e as que enfatizam 

a codificação e decodificação no processo de ensino aprendizagem da leitura e da escrita, tecendo 

comentários e sugerindo leituras que tratam da alfabetização e do letramento. Desenvolvi atividades 

propostas pelas professoras as quais estou utilizando nas minhas aulas como, por exemplo, a minha 

antologia, os jogos confeccionados nas oficinas ministradas pela professora Liana. Para se trabalhar 
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a palavra no seu diverso contexto. Já percebo participação dos alunos nos momentos de leitura, 

demonstrando prazer e interesse. Nesses encontros também produzi um cordel de sextilha (seis 

versos de sete silabas) com dezessete estrofes, baseado no texto Letramento, do livro Letramento de 

Magda Soares. 

                                    

 

 

O RENASCER DO LETRAMENTO 

 

 

 MINHAS COLEGAS ME AJUDEM 

A SAIR DESSE TORMENTO 

A DECIFRAR COM PRECISÃO 

ESSTE TAL DE LETRAMENTO 

ARAPIRACA QUEM PROPÓS 

E POR ISSO LHES LEMANTO. 

 

ME AJUDEM ENCONTRAR 

O MEU PRÓPRIO ARGUMENTO 

DO LETRADO PRO LETRAR 

DO LITERACY AO LETRAMENTO 

DESSA FORMA MERGULHAR 

EM NOVOS CONHECIMENTOS. 

 

O VERBETE LETRAMENTO 

POR AURÉLIO IGNORADO 

EM EDIÇÃO DE AULETE 

HÁ ANOS FOI CONSTATADO 

O DEFINE COMO “ESCRITA” 

MAS CONSIDERA ANTIQUADO. 

 

SE CAÍU NO DESUSO 

E SÓ AGORA É LEMBRADO 
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POR MORAIS E MARCUSCHI 

KLAIMAN, LEME E DOURADO 

JOLIBERT, LAJOLO E KATE 

POR SOARES PROPALADO.        

 

 

 

 

SÃO TANTAS CONTRIBUIÇÕES 

OUTRAS MAIS POR CITAR 

OBTIVE INFORMAÇÕES 

PROS SABERES AMPLIAR 

DESSA FORMA É POSSIVEL 

O LETRAMENTO DESVENDAR 

 

MINHAS COLEGAS ME AJUDEM 

A SAIR DESSE TORMENTO 

A DECIFRAR COM PRECISÃO 

ESSTE TAL DE LETRAMENTO 

ARAPIRACA QUEM PROPÓS 

E POR ISSO LHES LEMANTO. 

 

ME AJUDEM ENCONTRAR 

O MEU PRÓPRIO ARGUMENTO 

DO LETRADO PRO LETRAR 

DO LITERACY AO LETRAMENTO 

DESSA FORMA MERGULHAR 

EM NOVOS CONHECIMENTOS. 

 

O VERBETE LETRAMENTO 

POR AURÉLIO IGNORADO 

EM EDIÇÃO DE AULETE 
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HÁ ANOS FOI CONSTATADO 

O DEFINE COMO “ESCRITA” 

MAS CONSIDERA ANTIQUADO. 

 

 

 

 

 

SE CAÍU NO DESUSO 

E SÓ AGORA É LEMBRADO 

POR MORAIS E MARCUSCHI 

KLAIMAN, LEME E DOURADO 

JOLIBERT, LAJOLO E KATE 

POR SOARES PROPALADO. 

 

SÃO TANTAS CONTRIBUIÇÕES 

OUTRAS MAIS POR CITAR 

OBTIVE INFORMAÇÕES 

PROS SABERES AMPLIAR 

DESSA FORMA É POSSIVEL 

O LETRAMENTO DESVENDAR 

 

LETRAMENTO MINHA GENTE, 

NÃO É UM GANCHO, SEI QUE NÃO 

QUE SE PENDURA O SOM FALADO 

SEM PENSAR A SITUAÇÃO 

DO TREINO REPETITIVO 

DE HABILIDADE E AÇÃO. 

 

NEM É MARTLO QUE ROMPE 

BLOCOS DA NORMA PADRÃO 

E LETRAMENTO O QUE É? 
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MUITA COISA SE RAZÃO 

É LEITURA É ESCRITA 

COM O MUNDO FAZ RELAÇÃO. 

 

 

 

 

 

É A FALA DE UM POVO 

SUA CULTURA E DIVERSÃO 

É VERBO AO ENTARDECER... 

OU PROSA NA ESCURIDÃO... 

SENTADOS NUMA CALÇADA 

NUM SHOPPING, NA MULTIDÃO. 

 

É A FALA DE UM POVO 

SUA CULTURA E DIVERSÃO 

É VERBO AO ENTARDECER... 

OU PROSA NA ESCURIDÃO... 

SENTADOS NUMA CALÇADA 

NUM SHOPPING, NA MULTIDÃO. 

 

DAS NOTÍCIAS SE DIVULGAM 

NOS RÁDIOS, JORNAIS SE LER 

DO PAPO AO INDIGENTE 

VALE A PENA TUDO SABER 

DO AMBIENTE AOS HUMANOS 

E O PLANETA AO AQUECER? 

 

LETRAMENTO TAMBÉM ESTÁ 

NAS REVISTAS E NO DOMINGO 

HORÓSCOPO E NOVELAS 
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NOS GIBIS DOS MENINOS 

NAS MANCHETES E ANUNCIOS 

EDITAIS TEXTOS DIVINOS 

 

 

 

 

 

NA LAGOA DO ABAETÉ 

LAVADEIRAS A CANTAR 

NO PLANTIO E NO COMÉRCIO 

TODOS A NEGOCIAR 

É UMA TROCA DE SABERES 

E A ESCOLA A ENSINAR 

 

NO TEATRO E NO CINEMA 

DA CANÇÃO A ESCUTAR 

NAS BRINCADEIRAS PEUQENAS 

A CRIANÇADA A BRINCAR 

E NOS MOMENTOS DE FOLGA 

NO ÔNIBUS A VIAJAR 

 

NOS MAPAS, ATLAS DO MUNDO 

GUIAS DE MOVIMENTAÇÃO 

PLACAS E SINAIS DE TRÂNSITO 

MANUAIS DE INTRUÇÃO 

E AS BULAS DE REMÉDIOS 

TUDO PARA ORIENTAÇÃO. 

 

AS RECEITAS DA COZINHA 

FEIRAS LIVRES E CAMELÔ 

PROFESSORES E ALUNOS 



231 

 

 

 

LIVROS CARTAS DE AMOR 

BATE PAPO NA ESQUINA 

MEMORIAIS DE VOVÔ. 

 

 

 

LETRAMENTO É UMA COISA 

NÃO DA PARA RESUMIR 

NO PAPEL NÃO CABE MAIS 

VOU PARAR POR AQUI 

COMO TUDO EXPRESSAR 

SE O ASSUNTO NÃO TEM FIM. 

 

LETRAMENTO É MAITA 

É CAMPANA E ZULEICA 

ARAPIRACA, OLGA E LICIA 

ANA PAULA, TICO, LICA 

SÃO TODOS OS PROFESSORES 

MAS PINDUCA INTENCIFICA. 

 

AGRADEÇO A PACIÊNCIA 

POR TUDO ISSO ESCUTAR 

LETRAMENTO É CAMINHO 

PARA ALFABETIZAR 

É UMA LONGA ESTRADA          

ONDE APRENDEMOS ANDAR.    

 

                                      (MARIA IRIS, 2007) 

 

         

O homem sempre precisou deixar marcas, contar sua história narrada ou versada, mas a 

escrita em forma de símbolos, como existe hoje, não existiu sempre. Nos primórdios da escrita, esta 

era representada através de desenho, gesto, cada um com seu significado. Mas essa maneira de 
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grafar os fatos logo foi superada com a criação de símbolos, o alfabeto, dando ao homem um grande 

instrumento a favor do seu desenvolvimento. No entanto, o acesso à escrita sempre foi algo 

elitizado, que cabia a poucos. 

Assim, foram se criando conceitos diversos, como alfabetização e letramento. A ampliação 

do conceito de alfabetização se manifestou na escola desde 1980. O analfabetismo era gritante, 

tanto quanto era e ainda é a diferença entre as classes sociais. Veio a urgente necessidade de se 

fazer do Brasil um lugar de pessoas alfabetizadas, principalmente para se atender às necessidades 

políticas e sociais; mas alfabetizar mostrou-se insuficiente, e é grande o número de alfabetizados 

funcionais, cuja condição de compreender o que decifra é mínima. Tornou-se necessário de ler 

atribuindo sentido no contexto especifico. Surge então um novo conceito para algo mais potente que 

alfabetizar capaz de inserir os sujeitos num mundo mais culto e seleto. Para essa dimensão de 

inserção e participação na cultura escrita se cunhou uma nova palavra: letramento. 

 A implantação do construtivismo nas escolas foi uma revolução na educação, um grande 

desafio na prática pedagógica. Quase todas as escolas adotam o método que de forma inadequada 

exigia de nós professores, mudanças radicais, desconsiderando nossa prática e nossos saberes já 

construídos. E o pior é que, os avanços na educação ninguém via, foi uma confusão, imagine como 

ficava o professor, e aquele como eu que não tinha formação acadêmica era uma angústia só, um 

jogo de cintura daqueles! Às vezes eu passava a noite na mesa debruçada sobre os livros, revistas, 

artigos, buscando uma luz para clarear meu caminho, que me fizesse enxergar os fios do bordo, 

mesmo sob todos os riscos... 

 Nesse período já trabalhava numa escola particular de médio porte, (Centro Educacional 

Nossa Senhora do Resgate), lá exigiam seguir a linha “construtivista” ao pé da letra. Muitas vezes 

presenciei colegas e coordenadoras com alunos embaixo de árvores, em quadras, laboratórios, 

realizando experiências, propostas pelo livro didático baseada na teoria de Isaac Newton, Pitágoras, 

tales de Mileto e até a da geminação do grão de feijão no algodão, que há muitos anos se repetia 

igualzinho. Diziam-se, por isso, construtivistas. Então eu ficava mais confusa ainda, não via nem os 

alunos nem nós professores construirmos quase nada, apenas notava-se uma repetição de regras que 

não podiam ser rompidas. 

No ano de 1997. Recém-parida da minha caçulinha, vivi melhores momentos da minha 

vida, embalá-la nos meus braços era maravilhoso. Embora, preocupado com minha formação. A 

todo o momento recebia ameaças de demissão dos diretores das escolas que eu trabalhava, por 

exigirem o nível superior, eu não sabia mais o que fazer. Passei em duas Faculdades, mas não tive 
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dinheiro nem se quer para a matricula, estava passando por uma fase difícil, com uma criancinha 

totalmente dependente de mim, marido desempregado, filhas adolescente, não tinha tempo para 

mim. Vivia paro o trabalho e família, durante a noite corria para os livros. Na tentativa de melhorar 

a minha prática, se eu quisesse continuar trabalhando como professora. Tive que batalhar muito.  

Refletia a minha prática e procurava contribuir com os meus alunos possibilitando-os a momentos 

de desafios, diálogos e reflexões, esforçavam-me ao máximo buscando respostas nos livros, 

apoiando em Piaget, Vygotsky, Ferreiro, Paulo freire, no próprio livro didático outros suportes 

textuais. 

Hoje, mais do que nunca estou certa de quer se quisemos fazer parte efetivamente deste 

processo educacional, além do compromisso, se fez necessário ampliar conhecimentos, a 

Universidade é a nossa grande aliada. E, ao pisar no solo Federal, já percebo as contribuições que 

ela proporciona, por exemplo, as oficinas e disciplinas ministradas por professores 

competentíssimos, como por exemplo: A professora Maíta, que me ajudou nas minhas produções 

escritas, aquele seu jeito simples de ler e fazer relações deixa nas estrelinhas a clareza do saber e do 

refletir. A professora Olga Claro, alegre e esbanjando energia, conduzia-nos às mais diversas áreas 

do conhecimento inclusive a transbordar nas descobertas e inovações. Confesso que não sou mais a 

mesma professora ao trabalhar com meus alunos situações problemas, resoluções e elaborações, eu 

percebo a compreensão e participação deles com mais significação. 

 Por falar em contribuições, faço uma ressalva às aulas do ilustre professor José Carlos 

(Pinduca), que com seu jeito simples e fiel de ministrar suas atividades e aulas proporcionou 

momentos de descontração, aprendizagens, descobertas, integração, movimento e, por que não dizer 

prazer. Suas aulas para mim foram valiosíssimas, não só na vida profissional, mas principalmente 

pessoal. A cada aula ele nos mostrou a importância de se trabalhar com o lúdico na sala de aula, 

desmitificando o que é ser lúdico, não se restringindo apenas em brincadeira no pátio ou no recreio. 

No primeiro dia de aula, do Projeto Salvador, ele trazia nas mãos dois objetos: uma viola e uma 

mala. Uma mala de trecos, de vidas, de sonhos, de viagens, e memórias, que se faz e histórias. 

Para dinamizar os momentos de ludicidade e aprendizagem na minha pratica pedagógica 

tive a contribuição da professora Regina Campana e a professora Gisele, que trouxe para sala o 

resgate da riquíssima literatura da tradição oral transmitida de geração a geração, formando um rico 

repertorio lúdico e mágico. Foram contos, fábulas, lendas, adivinhas, mitos, provérbios, cordel, 

histórias de assombração que povoaram e povoam o universo imaginário dos brasileiros trazendo as 

múltiplas visões de mundo dos povos que formaram a identidade cultural de nosso país. 
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Colaboraram não só para o aperfeiçoamento da minha prática nas atividades das diversas 

linguagens, como os meus alunos que conquistaram novos espaços e tempos sendo recontadas por 

eles nas diversas formas da oralidade, mas também para o meu eu, tudo isso me fizeram voltar ao 

meu bordado e viver o já vivido... Puxar fios para fazer novo bordado, num emaranhado multicolor.   

Ainda tenho dificuldade de leitura, mas os ganhos foram muitos, desde o filme de gari aos 

textos lidos, eu reflito muito a minha prática, o ir e vir, ora como aluna, ora como professora. Pude 

aperfeiçoar as minhas rodas de histórias lidas e contadas, além de resgatar memórias de histórias e 

contos que ouvia quando criança é claro que estou longe de ser uma contadora de histórias, não que 

não queira, mas por questão de competência. Só sei que o que eu fazia melhorou bastante, meus 

alunos estão mais predispostos e eu mais capacitada e compreensiva, sei que muito tenho para 

aprender! Parece um sonho, às vezes nem acredito, enfim, chegou o tão esperado dia, quantas noites 

mal dormidas, momentos de angustia e por que não dizer desespero? Quantas expectativas... Parecia 

que esse dia nunca ia chegar. Foi então que no dia três de junho, recebi uma ligação de Cristina, 

técnica da SMEC (Secretaria Municipal de educação e Cultura) informando que o tão esperado 

curso iria começar, e à medida que passava desde o dia em que entrei na UFBA, ainda no ano de 

2004 do curso/concurso para a produção do memorial e em seguida submetida à aferição a qual fui 

classificada, mas não entre as cem primeiras, tenho me esforçado para compreender como 

desenvolver um memorial significativo não apenas para mim, é claro que falar das minhas 

memórias não é fácil, pois as lembro muito bem, o difícil é narrar neste memorial fatos, 

acontecimentos e sentimentos que possa atrair leitores e de maneira que não ficasse tão enfadonha, 

e isso está sendo um processo, já percebo algumas melhorias na escrita do memorial, sem falar na 

intimidade com os equipamentos tecnológicos. 

 

 

O ENTARDECER NA FACED 

 

Sobre calorosas tardes de quintas-feiras paira um silêncio total, é a oficina Língua em 

Funcionamento que se inicia. No decorrer dessas oficinas a professora Maita faz leituras 

interessantes possibilitando enquanto leio dialogar com o texto, fazer relação sobre a natureza do 

mesmo. 
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Observava através das vidraças das janelas um fenômeno parecido com a aurora boreal, 

eram as folhas que caiam sob o reflexo do sol formando uma paisagem linda de se ver. Esse 

fenômeno acontecia em todas as tardes ensolaradas da primavera e do verão. 

Assim como a realização de diversas oficinas, entre elas Desenvolvimento Infantil, 

possibilitou-me momentos de descobertas sobre a minha prática, conhecimento e conscientização 

no que diz respeito à infância, desenvolvimento, maturação, linguagem, aprendizagem, e às 

capacidades motoras, afetivas e cognitivas. Essas abordagens foram feitas de maneira dialógicas e 

esclarecedoras. 

Por falar em cordel, quem imaginava estudar a língua portuguesa em versos e prosa de 

maneira tão prazerosa como foram as oficinas ministradas pela professora Dinéa, quem além de 

leituras, conversas, desafios, resenhas orais e escritas nos abrilhantou com a visita do cordelista que 

também é professor da rede municipal, Jotacê, ali vivi momentos de aprendizagem e emoção, foi 

uma tarde bastante significativa, e por falar nisso, não posso deixar de suscitar um encontro de 

produção de memorial com Ana Paula quando trouxe o filme “Narradores de Javé”, ao passo que 

assistia, ia reformulando minha ideias com relação à memória e à produção do meu memorial 

percebi importância e necessidade de se registrar o que nossa memória revela sobre o que de real 

acontece; tanto no pensamento, quanto de forma concreta para não correr risco de se perder no 

tempo e no espaço. 

Lembranças, registros, leituras e escritas, foram realizadas mesmo nas oficinas de Estudos 

Literários sob o comando das professoras Lícia e Regina trazendo a obra de Bartolomeu Campos de 

Queiroz “Por parte de pai”, obra que me resgatou recordações profundas da minha infância e da 

minha vida em família. Produzimos atividades interessantes para apresentar as leituras das 

memórias. Dentre essas atividades vários gêneros textuais livre com o professor Felipe e leitura e 

produção de texto com a professora Lícia no turno matutino que colaborou muito com o meu 

aprender a aprender... Estimulando-me a escrever, escrever tudo, de tudo e sobre tudo inicio uma 

nova viagem sobre os bordados do tapete corro o risco de através de Estudos Literários, ir até uma 

Oficina de Leitura. E quem sabe encontrar lá, fios tapetes, pedras, laços, cores, muitas cores, cartas, 

vidas, e outros espaços como, Passeio público Shopping e Bibliotecas. E lá, produzir escritas e 

leituras com o olhar de Olinhos de gato. Oficina de Leitura. E quem sabe encontrar lá, fios tapetes, 

pedras, laços, cores, muitas cores, cartas, vidas, espaços e até Olhinhos de gato. Vivenciando 

significativos momentos em Leitura e produção de texto. Agora, peço licença aos leitores, para 
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inserir uma das minhas produções dessa majestosa viagem, que, ainda me encontro no meio do 

caminho:   

 

 

NO MEIO DO CAMINHO 

 

No caminho do Projeto Salvador II, na FACED, encontrei!  Encontrei o meu caminho...  

caminho dos riscos do tapete,  sobre eles bordei as minhas memórias de muito que aqui participei. 

 No meio do caminho tão logo no meio do caminho, tinha professores, tinha livros, tinha 

poetas, poetizas e escritores, tinham poemas, tinham contos, tinham quadrinhas e canções, tinha voz 

e tinha escuta, tinham risos, palmas e louvores, tinham alunas e colegas e até biblioteca, dessas que 

andam, que falam, que riem, que choram, enfim biblioteca sem morbidez, viva e que nos conduz a  arriscar. 

             No meio do caminho na Faculdade de Educação vi pela primeira vez o ELEGE, o PROLER, 

com leitores e leituras e outros mundos descobri. 

  No meio do caminho eu li. Li belos contos do Perrault, que por minha tia eu já ouvi.   Entre 

tantos preferidos, alguns foram escolhidos para ler e para ouvir.  

 Para além desse caminho, muitas coisas eu vou levar... Muitos contos eu já contei e muitos 

outros a contar. Um pouco de cada história para alunos apreciar. Histórias há anos inventadas, hoje 

lidas e recriadas para o tempo não apagar... Nesse momento eu vejo refletido em cada rosto, de 

pequenos aprendizes o prazer de ali estar. 

No meio do caminho... No meio do caminho, encontrei Chapeuzinho com Fita Verde no 

cabelo. Determinada a menina. Mas se apavorou ao vê a morte refletida sob lobo do homem 

transfigurada pela imagem de sua avó. Vi o impetuoso Marques de Carabás alçar nas asas da Bela 

Borboleta o reinado a liderar, com modernos e divertidos personagens, dos mais antigos e 

misteriosos mundos dos contos de Charles Perrault a ele saudar. No meio do caminho eu avistei a 

vovó Naná tirar do seu baú A Cinderela das Bonecas para Mariana agradar... 

 No meio do caminho, imaginem só, em pleno Passeio Público, participei de um emocionante 

Sarau. O sarau do TAL ou o TAL do sarau. Vivi e revivi uma tarde de A a  Z com o manual nas 

mãos e leituras e escutas com  delicadeza. Mas não foi só o alfabeto que estava ali. No meio 

daquele caminho, tinha de tudo um pouco: dessa vez apresentados pelos professores do Estado, 

foram variedades de textos , de horóscopos à bula de remédio cada um com seu pretexto. 

 Em meio a tantas idas e voltas, ainda no meio do caminho eu tropecei no Calcanhar do 

Aquiles, fiquei horas embaraçada, procurando o fio da meada. Queria descobrir a xarada daquela 
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caprichada cartinha, enviada por Ziraldo e Nina. Uma proposta inovadora!!! Tarde de mais... Não 

fui sensível suficiente para encontrar um caminho mais delicado que correspondesse a proposta da 

cartinha. Fui pelo caminho mais tortuoso, e aí, me perdi de Rolim! , Que vergonha, quanta 

decepção, que tristeza que D E S A T E N Ç Ã O! Não fui suficientemente capaz de usufruir do 

2000inove. Contudo, olhando para o outro lado posso dizer que isso serviu de alerta.  Antes de tirar 

a pedra do caminho, pensarei melhor como percorrê-lo, que trajetória farei e o que levarei na minha 

bagagem. Ah! Encontrei Rolim, agora ele e os seus outros companheiros fazem parte da minha 

bagagem diária. O sucesso está sendo total. 

 No meio do caminho me alegrei, com Vinicius, com Pessoa, com Drummond, com Cora e 

Castro Alves... Mas, foi Cecília que afagou meu coração dando-me a chance de recitar a sua Canção 

do Amor Perfeito. E então no meio do caminho eu cheguei lá, no espaço de leitura, senti bem de 

pertinho o prazer daquele lugar. 

 

“No meio do caminho tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho  

tinha uma pedra   

no meio do caminho tinha uma pedra...’’ 

                          (Drummond, 1930) 

              

No meio do cominho ficaram duas professoras. Professoras que são gente, pessoas, que me 

fizeram ver o Pessoa, ouvir o Poeta Aprendiz, conhecer um pouco do Vivi. Duas professoras que se 

dedicaram com muita sutileza, nos programas das quartas-feiras tentando fazer das leituras com 

prazer bem a nossa maneira.  

 Nunca me esquecerei de que no meio do caminho tem professores e professoras entre elas a 

professora Lícia Beltrão, que me ensinou que ler pode ser e é delicioso, assim também fez a 

professora Zuleica que misturou os números com as letras e a matemática ficou melhor que 

marmelada.  

Nunca me esquecerei de que elas me ensinaram a ler sempre para meus alunos. 

Nunca me esquecerei de que se ler sim, só por prazer. 

Nunca me esquecerei de que preciso programar (até mesmo os imprevistos,) as minhas aulas 

de leituras- coletar e pesquisar tudo que para aula vou fazer. 

Nunca me esquecerei de que antes de formar alunos leitores, eu preciso gostar de ler. Porque 

nunca me esquecerei de tudo que com elas vivi? Porque foi tudo muito interessante para minha 
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vida. Foram tardes na FACED de alegria, com todas as professoras, os professores e colegas. Se eu 

nunca esquecerei, pedirei ajuda a Drummond, guardando em minha memória. 

 

Memória 

 

Amar o perdido  

deixa confundido 

 este coração. 

 

Nada pede o olvido 

Contra o sem sentido 

Apelo do não. 

 

As coisas longíveis 

À palma da mão. 

 

Mas as coisas findas, 

Muito mais que lindas, 

Essas ficarão. 

 

Carlos Drummond de Andrade RJ, 1963 
 

 

 

DESAFIOS/ESFORÇOS E CONQUISTAS 

 

Agosto de 2007. Inicia-se o terceiro semestre, novas expectativas, desafios, desejos, 

dúvidas, perdas, e recordações que não poderia deixar de registrar. Desafio a que todo momento fui 

submetida, diante do que a mim fora proposto, e, dos meus próprios desejos e limitações, reflexos e 

dúvidas união e discórdias que surgiram no decurso das aulas. São memórias e reflexões que as 

oficinas e disciplinas como, Polemicas Contemporâneas, rascunho digital, Robótica, Cinema e 

educação de produções Livres, cada uma com sua peculiaridade permitiu-me maior entendimento 

para perceber e utilizar ferramenta que compõem esse conjunto tecnológico que faz parte do meu 

cotidiano. E em todo momento me sentia inserida, de certa forma, no processo. Desde os filmes e 

documentários que assisti aos manuseios de equipamento abordando, riqueza memorial que me 

levou a locais e tempos diversos remetendo-me aos mais variados sentimentos e conduzira-me a 

reafirmar pensamentos referentes aos avanços tecnológicos, a globalização, a nossa sociedade. 

Vivi momentos de desequilíbrio e equilíbrio na tomadas de decisões, bem como na 

articulação dos acontecimentos, das resoluções e afirmação e reafirmação. 

A grande novidade desse ciclo foi a organização da atividade Polêmicas Contemporâneas, 

voltadas para o debate a partir de um tema proposto pelo grupo para discussão. Selecionamos temas 

do dia-a-dia, um tanto quanto polêmicos: religião e etnicidade, a lei 10.639/2003, Mídia, Pirataria, 
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Violência nas famílias reflexo nas escolas, Inclusão, Reuni e Aborto. Foram momentos 

enriquecedores que esclareceram fatos, e opiniões e, ao mesmo tempo, alternaram-nos sobre o 

nosso ponto de vista, e de como estamos acostumados a agir diante de tais situações que parecem 

passar despercebidas. Essa atividade nos provocou, deixando-nos ansiosos e aflitos para darmos 

conta da nossa própria autonomia no que se refere à produção dos saberes. A realização desta 

atividade me deixou satisfeita, pois através dela, pude uma vez na vida escolher o que queria 

estudar, ser eu mesma coautora dos meus conhecimentos. 

Nas minhas ações de educadora, tenho feito um enorme esforço, para me adaptar ao ritmo 

e exigências educacionais dos novos tempos, as novas tecnologias. A mídia vive a nos afirmar que 

vivemos numa sociedade tecnológica, essa referencia encaminha-me para uma dimensão entre a 

nossa natureza humana e a maquina. 

Foi um movimento de aceitação e resistência principalmente no que se refere às novas 

tecnologias. Por mais que eu tentasse, não conseguia articular a instrução das aulas de robótica com 

as minhas ações pedagógicas, e o pior é que as duvidas iam surgindo e eu não encontrava meios de 

solucioná-las. O esforço do professor era grande, para mim nada adiantava, de certo modo foi um 

pouco angustiante, mas como diz a professora Liana: “A vida é um docinho” e tive que ir á luta: 

buscar meios de amenizar as minhas duvidas ou convencer-me de que aquela oficina não era 

necessária para desempenhar a minha função. E, através de leituras que tratassem do assunto, das 

minhas reflexões e com intervenções do professor Danilo eu pude perceber que a importância e 

significação de qualquer disciplina em nossa vida, somos nós que damos. 

Em nossas atividades não é somente saber utilizar equipamentos, é preciso também saber 

fazer investimentos pedagógicos, inclusive em se tratando de fonte investigadora de dividas, desejos 

e desafios. 

Nessa e nas outras oficinas e disciplinas, foi possível perceber que o ambiente desafiador e 

a ação em grupo levaram-me a descobrir que outras coisas devem ser consideradas tão ou mais 

importantes do que os fatos, conceitos, como por exemplo, certas estratégias ou habilidades para 

resolver problemas, selecionar informações pertinentes a uma determinada situação ou usar os 

conceitos disponíveis para enfrentar situações novas e inesperadas. Para isso, se faz necessário, ser 

um professor mediador, de questionamentos que envolvam o objeto de estudo em questão, 

movimentando assim o aprendiz a utilizar esses conhecimentos atitudinais e racionais, para ser 

capaz de dominar as próprias emoções e gerenciar equilíbrio e conflitos interpessoais e 

intrapessoais. 



240 

 

 

 

As novas abordagens e diferentes dinâmicas dos professores levaram-me a pensar nas 

diversas possibilidades e limitações de ensinar e aprender, exercício que me faz pensar e relacionar 

com minhas ações no meu fazer pedagógico, colocando-me no lugar de aluna e também de 

professora, possibilitando-me momentos vivos de sentir-me pessoa, inteira e verdadeira, de ouvir e 

ser ouvida, e que pudesse falar dos meus anseios e da minha cultura. 

Os gritos de Olga Claro escoavam pela sala estimulando-me a superar minhas dificuldades 

no processo de ensinar e aprender Matemática e o meu desafio era compreender o que estudávamos 

no grupo e levar para sala de aula adequando as necessidades do grupo com meus alunos obtendo 

resultados satisfatórios. 

Antônio Matheus com sua agitada dinâmica da conversação tratou de diversos assuntos do 

nosso cotidiano e foi feliz quando trouxe a filosofia através do sonho de Alice no País das 

Maravilhas. 

Clarisse e sua movimentada aula de voz e dicção fizeram-me perceber melhor as 

possibilidades de limites do meu corpo, cuidar da minha voz e da escuta, fazendo sentir-me uma 

pessoa completa. 

Em contrapartida a calmaria de Pinduca, Rita Chagas e Liana tranquilizavam-me, embora 

não acomodasse, buscava respostas nas atividades realizadas com meus alunos, baseadas nas 

informações, conhecimentos e trocas que estas oficinas me oportunizaram. 

Realmente foi um semestre de muitos desafios para mim, tanto no âmbito educacional, 

quanto no pessoal. Primeiro vi-me desapontada com as instituições de saúde publica, o descaso com 

que eles tratam a vida humana. Tive minha filha mais velha (23 anos) internada no Hospital Couto 

Maia. Depois de ter passado por vários postos de saúde, a mesma encontrava-se assintomada de 

febre alta, dores de cabeça e nas articulações vômitos com suspeita de meningite. Ela foi 

encaminhada para o Hospital Couto Maia, que a deixou esperando durante 12 horas para ser 

diagnosticada; ali vivi momentos angustiantes, senti-me a menor das pessoas, minha filha sofrendo 

sem ser medicada e eu não podia fazer nada. 

Hoje, exatamente à uma hora e cinquenta e minutos da manhã, recebo uma noticia 

desagradável: meu pai acabou de falecer, vitimado pela terceira crise de AVC, sofrendo há um mês. 

Senti-me impotente, pois o amava muito, apesar de não ter sido criada por ele, pois assim que 

minha mãe morreu, quando eu tinha um ano de idade, ele nos deu, a mim e minha irmã mais velha 

para meus avós maternos criarem. Meus avós maternos nos criaram com muito amor e nos 

ensinaram a amá-los também. 
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Vi-me naquele momento tomada por muitas emoções. Lembrei-me de quando ele chegava 

do Paraná e soltava fogos para nos avisar, em seguida ia nos visitar cheio de amor e carinho, 

pegava-me no colo e conversava, beijava-me e falava de sua vida, da saudade que sentia de nós. 

Tivemos poucos contatos na infância, mas o vinculo era forte, e quando adulta ele sempre vinha 

para minha casa. Naquele instante senti além das lembranças, dor, tristeza, alegria e muita saudade. 

Esses vários sentimentos misturados se transformaram ora em angustia, ora em alivio: angustia em 

saber que não mais veria meu pai, alivio em saber que ele estaria livre de tanto sofrimento que 

passara nesses últimos anos. 

Não poderia deixar de relatar esses acontecimentos, pois isso me provocou sentimentos 

profundos que farão parte da minha vida, da minha história. Percebo como o tempo interfere em 

nossas vidas, como qualquer outra pessoa, eu posso contar em poucos minutos ou hora, tudo o que 

me lembro da minha infância, tão vasta e tão rica, tão feliz e tão infeliz, tão doce, tão cheia de 

amores, desamores e de medos, incluindo os maiores aprendizados, os mais importantes da minha 

vida! Meus avôs maternos, meu pai, minhas tias, minha irmãs, meus primos e primas, madrinha, 

vizinhas, e vizinhos, colegas de escola e de profissão... O céu, o chão, minha casa, as outras casas, 

as escolas, os diferentes sons, o canto dos pássaros, a água e a falta dela, sol e o luar, o entardecer e 

o amanhecer... 

Quanto durou minha infância? Vários anos, talvez! Tantos anos que não sei se ainda 

continua em mim ou em minha filha. Provavelmente continua em todas nós e provavelmente 

também em muitos outros. Contudo preciso de poucas horas para, mas, e quanto dura essa estranha 

filha do tempo chamada historia? Sei que a cada minuto, estamos mais longe da data da nossa 

origem e mais próximo da hora de nossa desaparição. O tempo com os seus intervalos dirão uma 

coisa, porém nossos sentimentos dirão outra, determina que um minuto de tristeza ou de mal-estar 

pareça esterno, enquanto que um minuto de alegria pareça ínfimo. 

 

 

                         OS SENTIDOS DOS SENTIDOS  

 

A disciplina Prática Formativas, ministrada pelas professoras Zuleica, Ana Paula, Lícia e o 

professor Felipe, através de abordagens textuais de diversas linguagens, dentre elas orais e 

imagéticas, promoveram informações as quais fizeram com que se instalasse dentro de mim grande 
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desequilíbrio, acompanhado de certezas dívidas que foram tomando conta da minha consciência 

referente à escola e minha pratica enquanto educadora. 

O filme O tempero da Vida parece ser do fundo do baú do meu avô. A cada cena assistida, 

sentia como se estivesse ao lado dele ia fazendo uma viagem de idas e voltas cartografando 

caminhos que até então só existia em minha memória, revivendo o passado relacionando com o 

presente. Os meus sentidos se aguçaram de maneira refinada ponto de sensivelmente perceber as 

peculiaridades das coisas. A cada leitura feita novos questionamentos surgiram e com eles novas 

inquietações, os filmes; Professores e Escritores da Liberdade, junto com as leituras dos 

orientadores, suas falas opiniões, as visitas ás escolas, os relatos das colegas me fizeram perceber 

como nós professores temos praticamente as mesmas dificuldade de aprendizagem dos alunos, o 

atendimento a inclusão de crianças com necessidades e dificuldades especiais de gênero patológico 

e socioeconômico, falta de condições físicas e matérias escolares, o envolvimento do contexto 

social onde a escola está e que somos capazes de fazer apesar desses e de tantos outros entraves. 

Percebemos que havia muitas marcas positivas em nossa caminhada, é necessário que cada um de 

nós façamos a nossa parte e acredito que já fizemos e que ainda temos muito a fazer. 

 Foram muitas as contribuições que teve nesse curso, principalmente no que se refere à 

escola e a minha prática enquanto educadora. Envolvida sob um emaranhado de informações, 

situações e questionamentos, aprendi a diferença entre autoridade e autoritarismo, em ser professor 

e educador; aprendi a diferença entre dar aula e tomar lição; aprendi reconhecer o que é ser um 

medidor, facilitador ou catalisador do processo de formação e, ao mesmo tempo como alguém que, 

também se formando, movimentando, evoluindo, transformando-se. Relacionando-se por meio de 

trocas enriquecedoras e significativas, diálogo e escuta. Assim o professor leva o aluno encontrar o 

seu próprio caminho, e ir ao encontro dos temas de seu interesse. Isso é formar.  “... A escola deve 

ser um lugar onde se ganha o gosto pelo trabalho de aprender...” (CANÁRIO, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 



243 

 

 

 

ESCOLA, ESPAÇO DAS DIVERSAS LINGUAGENS 

 

Viagem... Partida, encontros, idas, vindas, chegadas, despedidas, deslocamento e 

desencontros... Assim são as nossas tardes de quintas-feiras, indo às escolas com prazer. 

Prazer de encontrar com nós mesmo, refletir na imagem de nossas colegas. Prazer de 

conhecer novas estações, condutores e tripulantes produtores de linguagem. E, é claro, prazer de 

encontra em uma escola concebida como espaço onde se pudesse vicejar uma multiplicidade de 

linguagens permitiria florescer também uma pluralidade de sentidos, de novos do humano. Uma 

escola apta a fazer do ensino um sustentador de valores e não mais pura e simplesmente reprodutora 

de aprendizado técnico, mecânico, frio... Sem partida e sem chegada... 

A cada viagem, saía de dentro de mim o desejo de encontrar não apenas o discurso da 

modernidade, pautada pela obsessão da utilidade, do capitalismo, da funcionalidade, que norteiam 

nossas escolas, a atender primordialmente, em termo de habilidade e capacidades adquiridas, de 

ideologias classificatórias, de um sistema desumanizado. Queria poder sentir nesse espaço escola, a 

capacidade de expressar, de simbolizar e comunicar ideias sensações, sentimentos... Enfim, a 

capacidade de dizer ao mundo. Portanto, aquilo que existe de mais humano em nossas crianças – a 

sua cultura! Que oferece os ensinamentos e aprendizagens menos utilitárias e instrumentais do que 

realmente a escola oferece, revelados, basicamente através de suas linguagens – a hierarquia, o 

autoritarismo, o individualismo... 

Em resposta a Sandra Corazza, quando pergunta: o que faz a escola gaguejar? Eu 

responderia: O desrespeito, as culturas e, consequentemente, as linguagens. Refiro-me aos 

incabíveis conhecimentos e saberes trazidos pelo povo – o canto, as rezas, os gestos corporais, 

danças, movimentos, o uso dos instrumentos, o uso da palavra escrita, o uso da palavra cantada ou 

versada. Todos esses se entrelaçam e comunica algo sobre a nossa cultura, nosso território, nossa 

língua, enfim, nossa história. 

Nas minhas bagagens dessa longa viagem, muito eu trouxe e muito eu embalei e muito eu 

tenho que embalar. Enquanto percorria o meu trajeto a cada estação, ia fazendo as minhas reflexões 

sobre a possibilidade de enxergar meus professores e alunos, sob um novo prisma, este misterioso 

mundo da relação professor/aluno escola/comunidade, cultura/linguagens. E é através do olhar que 

vejo o meu reflexo nas escolas que visitei revelado pela imagem que faço de cada aluno 

diferencialmente. 
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Vale à pena acreditar que não importa as dificuldades encontradas nas escolas, elas sempre 

farão parte de nossas atividades educacionais, o importante é não perder de vista as possibilidades 

de tomar esse espaço em um lugar igual à escola que Paulo Freire defende. Nem tampouco ignorar 

as diferenças e possibilitar as desigualdades. Muitas vezes nós professores nos desanimamos, por 

queremos colher frutos logo de imediato, mas o processo educativo é longo. Só futuramente, e se, 

efetivamente nos preocuparmos com o outro, veremos os resultados de nossas práticas e com 

contribuições de outros professores. Quem sabe, toda essa narrativa sobre ESCOLA, um dia não 

saia do papel realmente, e assim poderemos ter uma educação de qualidade para todos. 

Outros momentos importantes foram às tardes de Produção de Registro Memorial os quais 

fazíamos leitura de memórias de outras pessoas, quando refletíamos sobre o que líamos, com as 

intervenções de nossos orientadores e também relatos de partes de nossas histórias enquanto 

professora, nessa tarde pude não aprender como também de divertir, pois a cada uma de nós, na 

medida em narrava, deixavam transparecer nossos desafios, angústias, desejos, loucuras, 

competências, anseios, devaneios, paixões, inseguranças, limitações compromissos etc. Mas, todas 

com um único objetivo: acertar, fazer melhor, ir ao encontro do nosso aluno. 

A cada história contada, eu ia fazendo relações comigo mesma: em que momento eu me 

encontrava naquele texto, refletir sobre experiência profissional e o desejo de aprender, a trajetória 

dos acontecimentos construtivos, o que aprendi, onde e como me formei que relações posso fazer 

entre minha prática e minha vida pessoal? Hoje entendo que aprendizagem não se reside em saberes 

disciplinares exteriores a aprender e sim no saber sobre si próprio, em intercambio e contraste com 

outros. Narrar a história de nossas vidas é uma auto-interpretação do que somos e as vezes faltava 

palavras para expressar tal como acontecia cada experiência. Mas, com dizia o personagem de 

Antônio Biá do filme Narradores de Javé: “Às vezes as palavras são poucas para dizer a história que 

cada um tem para relatar...”. Nós nos reconhecemos nas histórias que contamos sobre nós mesmo, e 

assim construímos nossa identidade... 

 

“Vamos bordando a nossa vida sem conhecer por inteiro o risco; representamos o nosso papel sem conhecer 

por inteiro a peça...” (SOARES, 2001). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos momentos de escrita deste memorial cheguei a todos os fios, pontos e caminhos 

possíveis do meu interior, parti muitas vezes do concreto ao abstrato, do imediato para o contexto, 

do vivencial para o intelectual, integrando o emocional e o racional. Nada no decorrer do curso de 

Pedagogia do Projeto Salvador II foi tão desafiante, relembrando fatos ocorridos no passado tão 

presente. Fez reviver dores, tristezas, alegrias, saudades, verdades, angústias...  Assim, percebi mais 

claramente como a minha trajetória de vida pessoal e meu jeito de ser contribuíram para minha 

caminhada profissional. 

Agora mais atenta às possibilidades do que aos limites, apoiada no desejo de aprender, de 

ampliar as formas de perceber, de sentir, de compreender. Aprender, sim, em todos os espaços do 

nosso cotidiano, em todas as dimensões da vida: Continuarei confiante e sem muita fé no amanhã 

que nos move, que nos faz pensar, que nos faz lutar e quer nos vencer. Porem o mais importante de 

tudo isso é viver cada momento... Acredito! 

Através das minhas memórias continuo vendo a importância da escola, hoje, mas com os 

mesmos “olhos” de quando iniciei a vida estudantil, do que com outro olhar, uma visão crítica e 

profissional. 

Tenho consciência de que a escola ainda é o espaço das diversas linguagens e que todos 

devem frequentar, pois ela é a difusora e proporcionadora das linguagens. Mas precisa ser revisto 

resignificar a função da escola e, consequentemente, das práticas pedagógicas, a fim de atender às 

demandas culturais e sociais da contemporaneidade. Dessa forma, percebe-se que o processo de 

educação não é estático nem imutável, ele acompanha o desenvolvimento sócio-político e cultural 

da sociedade. O professor precisa atuar como uma mola propulsora para esse desenvolvimento e 

torná-la exemplo para o educando. 

Fazer parte do Projeto Salvador II foi uma forma de saciar os meus desejos por uma 

educação de qualidade e me deixar com o gostinho de querer permanecer na FACED, tecendo o 

meu tapete e sobre ele trilhar em direção ao mundo do aprender e ensinar. 

Foram três anos de convivência com pessoas e profissionais capacitados que souberam, com 

responsabilidade, dosar os seus saberes e partilhar dialogando com a teoria e a prática. 

Hoje vejo a importância de não ter permanecido no embaraço dos fios, embora alguns não 

tiveram como emendá-los, mesmos aqueles que foram interrompidos.       
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A Brenda e Maria Fernanda. 

Enquanto vocês estão crescendo eu estou crescendo também. Vocês estão sendo o meu laboratório 

vivo, por isso tenho certeza que muito contribuirão em minha formação. Dedico a vocês, que 

momentaneamente estão sendo privadas da minha companhia e atenção, na maior parte do tempo...                                                                                         

Vocês são minhas princesas, amo vocês! 
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 “O que aprendemos refaz reorganiza nossa vida.” 

                                                                                          Anísio Teixeira (2009) 
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Resumo da obra 

 

 
O presente Memorial de Formação é a narração das memórias da vida escolar de uma professora: desde a infância, com 

a descoberta das palavras, da rotina escolar, das concepções da leitura e escrita sob o olhar de uma aluna (eu estudante); 

faz uma análise e reflexão do fazer pedagógico do educador na atualidade, da sua compreensão e aplicação de leitura e 

escrita (eu professora); até a formação acadêmica na universidade, das mudanças de paradigmas, de como os novos 

conhecimentos adquiridos, as experiências adquiridas foram importantes para complementar o crescimento de sua 

prática, (eu professora do curso de formação). Ressalta a importância e influência do professor na vida do aluno, e de 

como este pode deixar marcas positivas ou negativas, já que o ato de ensinar envolve respeito, compromisso e 

afetividade; finaliza a escrita do Memorial, deixando a certeza que apenas iniciou a caminhada em direção a novas 

concepções, novos olhares para a educação e que precisa continuar buscando novos conhecimentos. 
 

 

 

 

 
Palavras-chave: lembrança – história – leitura – aprendizagem- mudança. 
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1. E TUDO COMEÇOU ASSIM.  

 
                                                  “Todo empenho, todo investimento deve ser feito  

                                            para o bem-estar de uma criança. Ela merece  

                                            ser feliz.” (SOARES, 2004, p.35). 

 

Acredito que meu encontro com as letras, teve início mais ou menos aos três anos de idade, antes mesmo de ir 

á escola, pois era curiosa e bisbilhotava as coisas de minha irmã, seis anos mais velha, que generosamente 

compartilhava comigo seus tesouros, os livros de histórias ou revistinhas. Às vezes lia para mim, outras vezes permitia 

que eu pegasse, porém me fazia muitas recomendações. 

Ela lia para mim toda tarde. Era quase um ritual, depois do almoço, deitadas, eu ouvia atentamente as histórias, 

até mesmo os textos do seu livro didático. De vez em quando ela arrancava folhas de seu caderno para que eu pudesse 

escrever e desenhar. Tenho certeza que neste momento comecei a desenvolver o interesse pela escrita. Eveline 

Charmeux (1997, p.118) chama a atenção para a necessidade de fazer leituras para as crianças desde cedo, como uma 

maneira singular de troca de afeto, e enriquecimento do vocabulário: “a criança vai poder construir, através do prazer 

que lhe dão as histórias ouvidas, o desejo de tornar-se capaz de se dar ela mesma esse prazer aprendendo a ler”. Ficava 

encantada como ela podia entender todos aqueles rabiscos, achava mágico e comecei a pedir a minha mãe para ir para a 

escola também. 

Eu queria decifrar os mistérios dos livros para conhecer mais e mais histórias. Nesta ocasião meus pais 

separaram-se e foi um momento muito difícil para mim, minha irmã e minha mãe, que passou a enfrentar muitas 

dificuldades. 

Devido ao meu interesse e grande insistência, depois das férias de junho, fui matriculada em uma escolinha que 

tinha próxima a minha casa. As pessoas falavam muito bem, que a dona era durona e até “batia”, mas as crianças 

aprendiam. É como se houvesse um álbum de fotografia, um curta-metragem em minha mente.    

A escolinha era composta de uma única sala de aula que acolhia crianças do pré-escolar até a 4ª série do ensino 

fundamental, a professora e uma ajudante que era sua filha adolescente. O mobiliário consistia em dois quadros, um 

grande e outro pequeno; a mesa da professora, a da ajudante, e longos bancos com a mesa encaixada na frente. Assim as 

séries eram divididas. 

Eu estava ansiosa para estudar, na minha cabeça, assim que eu começasse a frequentar a escola já iria aprender 

a ler e escrever. A professora era uma senhora forte, usava óculos tinha uma voz firme e era de poucos sorrisos. Em 

cima de sua mesa uma enorme régua de madeira acompanhada de uma grossa palmatória. Hoje me pergunto quão 

inacreditável era este fato, pois em pleno ano de 1977, ela ainda usava esses recursos para obter dos alunos disciplina e 

aprendizagem, e os pais autorizavam essa atitude. Se bem que ela avisava logo na matricula e quem não gostasse não 

matriculasse seus filhos, pois a “madeira cantava” se assim achasse necessário. Caso verídico! 

   Minha mãe me consolava dizendo que se eu fosse boazinha e comportada não iria tomar bolo na mão ou reguada na 

perna. Penso: deveria ser boazinha, comportada ou robotizada? Graças a Deus que os conceitos mudaram!    

  Apesar do terror que envolvia o aprender e o estudar, fiquei bastante empolgada com a escola, só não me 

agradava muito a fardinha composta de uma saia de prega amarelo ouro, uma blusa verde bandeira, conga azul e meia 

branca. Patriotismo total! Eu já sabia que eram as cores da bandeira e o significado de cada um, embora não fizesse o 
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menor sentido; minha irmã orgulhosamente tinha me ensinado e eu memorizado. Ah! Não posso esquecer minha 

espetacular lancheira, uma casinha rosa de telhado azul. 

Todo o meu material escolar era composto de dois cadernos, um lápis com borracha, uma caixa de lápis de cor, 

um caderno de desenho pequeno, uma cartilha do ABC, e uma linda cartilha de Alice; primeiro eu usaria o ABC e 

depois passaria para a cartilha.   

Minha mãe, uma mulher de pouco estudo, mas letrada, com grande sabedoria, sempre priorizou a educação, dizendo 

que nos daria uma oportunidade melhor do que a que ela teve, por isso estava disposta a fazer qualquer sacrifício.   

No meu primeiro dia de aula, estava muito ansiosa, coração batendo forte, imaginando que iria aprender tudo de vez, 

temerosa para não desagradar a professora e ser castigada. Quando cheguei, pró Eloína sorriu (em alguns momentos ela 

sorria também!) e me colocou bem na frente. Eu fiquei caladinha, completamente muda, é claro. Sentadinha, com as 

perninhas balançando, esperei por um tempo que parecia interminável e não fiz nada. Observava os outros fazendo suas 

atividades e eu ali, esquecida. Na minha infantil sabedoria me perguntava como ela podia ter se esquecido de mim, se 

eu estava bem em sua frente? Chegou a hora do recreio e muito retraída não fui brincar. 

  Como educadora, analiso meu primeiro dia na escola como uma decepção. Agora compreendo porque não quis 

falar das novidades quando cheguei em casa. Simplesmente não havia o que contar. Fiquei sentada uma tarde inteira em 

um banco duro, sem ter a atenção que necessitava, sem atividade dirigida, nada mesmo. Mesmo assim queria voltar 

outra vez. 

Com o passar dos dias fui relaxando. Comecei a cobrir um monte de tracinhos, de pontinhos, curvinhas, riscos 

e outros; não sabia qual o significado daquilo tudo, mas gostava. Lembro que sexta-feira era dia de artes. Deveríamos 

fazer o desenho igualzinho ao que a professora havia feito no quadro e pintar com as cores que ela determinava, senão 

ela mandava apagar até ficar bem parecido. Uma missão quase impossível, já que levava quase a tarde toda tentando e 

falhando, e no final, por causa do horário avançado ficava de qualquer modo. 

Na sexta-feira também acontecia a contação de história do livro grande amarelo; para falar a verdade, não era 

tão legal como quando minha irmã contava, pois ela fazia suspense, mudava de voz, ficava interessante. A professora 

não, só lia e era muito chato.  

Penso na professora Luciene Santos contando sua romântica história de “Helena e o peixe Tumbador”... 

Quanta diferença! No auge dos 34 anos, sentada em um auditório da Faculdade de Educação da UFBA, ouvindo a 

historinha nem piscava os olhos. E ainda pude ter o prazer de ter minha irmã querida juntinho, desfrutando desse 

momento tão gostoso. Avalio como a formação amplia o conhecimento e aperfeiçoa a prática, pois tenho certeza que se 

a minha pró Eloína tivesse conhecimento, ela seria bem mais feliz em suas contações!  

Na hora do recreio aconteciam muitas brincadeiras como roda, melancia, chicotinho queimado, fita entre 

outras. Realmente era muito bom! E eu gostava demais desse momento mágico.  

Minha professora me considerava boa aluna, pois não conversava, não brigava, não desobedecia e estava 

sempre com as atividades prontas. Bons alunos só realizam isso? Com certeza existem outros critérios para avaliar um 

bom aluno. Melhor para eles, que assim podem realizar tantas coisas criativas, deixando sua marca individual com 

autenticidade, coisa que queria fazer e não havia oportunidade. Nas festas, ela gostava de fazer jogral, apresentação que 

eu achava linda e participava com muita alegria e satisfação.  

O que me marcou nesta primeira fase de minha aprendizagem realmente foi a leitura, pois pude perceber o 

quanto é bom poder desvendar os mistérios das palavras. Eu lia tudo o que encontrava pela frente, placas e letreiros na 
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rua, nomes nos ônibus, rótulos de qualquer produto, eu era mesmo uma exibida, pois até mesmo as correspondências da 

casa eu queria abrir e ler. E assim, fazendo uso da escrita, mandava cartinhas e bilhetinhos para todos, como 

demonstração de carinho e também como demonstração das capacidades adquiridas! 
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 2. DESCOBERTAS E APRENDIZAGENS. 

 

Embora soubesse ler, ainda gostava muito de ouvir histórias, como minha irmã estudava em uma escola 

pública que possuía biblioteca, ela sempre pegava livros emprestados para nós. 

Apesar da maneira de ensinar, onde os alunos tinham medo da professora, eu particularmente desenvolvi um 

carinho especial pela professora Eloína e fiquei muito triste quando tive que sair da escola, depois que terminei a 2ª 

série. Nos mudamos e ficaria muito distante continuar estudando lá. 

Passei a frequentar uma escola pública bem próxima da minha casa. Um fato interessante aconteceu antes de 

ser matriculada. Quase em frente a minha casa tinha uma Sede, escola conveniada com o Município, bem pequena; no 

prédio funcionava a associação dos moradores do bairro, tinha uma pintura velha, janelas quebradas e sem grades, o 

aspecto era feio. Minha mãe falou em me matricular, mas eu chorei muito, não queria estudar lá, principalmente por 

medo de cair do primeiro andar. 

Em outra rua bem próxima tinha outra escola, era grande, toda pintadinha, tinha coqueiros, plantas, outra 

aparência. Fui matriculada e ansiosa esperava o início das aulas. É incrível, a aparência também é importante para a 

criança, uma escola conservada estimula, motiva, faz diferença. 

No primeiro dia de aula fiquei assustada com a quantidade de alunos, eram crianças pequenas, pré-adolescente, 

muita gente. Minha mãe esperou comigo a confirmação da sala, e após a chamada minha decepção foi enorme ao 

perceber que meu nome não estava lá. “Bateu um desespero”, medo, até hoje não sei bem que sentimento foi. Comecei 

a chorar e uma das mães disse para a minha, observar na sala ao lado. A professora nos recebeu sorridente, perguntou 

meu nome e foi conferir na listagem. Fez um carinho na minha cabeça e disse que era ali mesmo. Gostei dela naquele 

instante. Pude sentir segurança, carinho, tranquilidade, respeito. Seu nome era Vilma. 

Foi um ano de muitas descobertas, era muito diferente do que estava acostumada; o primeiro passeio que 

participei na escola foi para o Zoológico. Não tinha o hábito de sair de casa sem minha mãe, tia ou irmã; então fiquei o 

tempo todo perto da professora com receio de me perder. Uma das coisas que fizeram minha admiração por esta mulher 

crescer, foi quando ela percebeu que eu não rezava a Ave-Maria, me chamou na mesa e perguntou se ainda não havia 

aprendido. Eu respondi que era cristã e ela me disse “tudo bem, então você continua rezando só o Pai Nosso sem 

nenhum problema tá?”. 

Eu sabia que outras professoras não tinham esta postura, e diziam que não tinham nada a ver com religião de 

ninguém. Respeito. Isso faz diferença, eu pensava que se algum dia fosse professora iria ser assim. As marcas positivas 

fazem muita diferença na vida de um ser humano. Segundo Soares (2004, p.79) “É grande a responsabilidade de guiar 

os passos de uma criança e, ao mesmo tempo, é um privilegio. Lá adiante você verá quão bom foi ter-se envolvido.” eu 

acredito que não se limita apenas aos pais, podendo ser ampliado também aos professores.  

Quando passei para a quarta série levei um choque, pois a professora costumava gritar, dizer palavras ásperas, 

e humilhava os alunos em qualquer oportunidade, não demonstrava o menor prazer no que fazia. Foi um ano terrível 

para mim, por mais que me esforçasse, nunca era suficiente para ela expressar um elogio, um incentivo. Tudo piorou 

quando eu a escutei falando no corredor com Vilma que não me suportava, pois era antipática, e frisou que ela deveria 

me dar uns conselhos. Na saída da escola Vilma me procurou para saber o que estava acontecendo, porque estava 

mudando, pois sabia que eu era uma boa aluna, e respondi que continuava sendo. 
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Fiquei tão desestimulada com a situação que pedi a minha mãe para sair da escola, ela disse que esta não seria 

a solução, que estudasse ainda mais, e não me preocupasse, pois iria passar. Fiquei praticamente muda dentro da sala, 

acredito que não percebeu a mudança no meu comportamento, pois sei que não era observadora. Seu bordão era “já 

estou feita, quem quiser que se faça, pois meu dinheiro vou receber no final do mês, vocês aprendendo ou não.”   

Marcas negativas existem e podem perdurar por muito tempo... Algumas vezes nos encontramos na rua, já participamos 

de algumas oficinas, pois ela também é professora municipal, porém não consegui lhe dirigir nenhuma  

palavra, somente um olhar orgulhoso como se falasse: “oi, apesar dos pesares, eu consegui me fazer sabia”? 

E o que ficou de bom deste relacionamento, foi o nítido exemplo do que não devo fazer com os meus alunos. 

Tenho certeza que essa mágoa foi curada, pois sei que algumas pessoas não conseguem separar os problemas pessoais 

da vida profissional, e termina magoando outras pessoas, muitas vezes até intenção... Sei que os acontecimentos 

ocorridos entre nós já não tem mais significado emocional para mim, pois ocasionalmente encontrei-a, quando 

retornava da faculdade e felizmente, o sentimento que brotou em mim foi um misto de indiferença e compreensão. 
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 3. PRIMEIRO AMOR. 

 

Aos quinze anos, comecei a cursar o magistério, me identificava com a profissão, tinha o incentivo de minha 

irmã e de minha mãe. Tudo era novidade, bonito, importante. Era realmente um sonho de adolescente. Sempre fazia 

tudo com carinho e dedicação, estava cheia de simpatia e amor para distribuir. 

Ao terminar o segundo grau, sentia muito orgulho de mim mesma, devido ao empenho e também as 

dificuldades vencidas. Minha formatura foi um momento especial e importante para mim, lembro-me de muitos 

detalhes, como por exemplo, que terminava o horário de verão e teríamos uma hora a mais, meu vestido, a alegria da 

família, tudo era alegria e satisfação. 

Em minhas aulas práticas pude observar a escola pública de outro ângulo, agora com visão docente. Fiz 

estágios de observação em várias escolas, e lembro sempre das professoras querendo passar a impressão de alunos 

disciplinados, obedientes, perfeitinhos. Hoje imagino que elas sentiam-se fiscalizadas, inseguras talvez.  

Durante dois anos de observação em diversas escolas municipais, em apenas uma percebi como existia 

motivação nos funcionários para trabalhar, dedicação e disposição, era uma escola bem pequena, com salas cheias, mas 

existia um trabalho organizado e coeso. Agora estava observando escolas municipais através da disciplina Projeto de 

Ensino e Práticas Formativas, e às vezes, tenho a mesma sensação que as professoras julgam estar sendo fiscalizadas. É 

um pouco diferente, pois antes, no magistério, éramos garotas inexperientes, e queríamos conhecer a realidade do 

professor; agora somos colegas de profissão, trabalhamos na mesma rede, conhecemos a realidade, mesmo assim em 

determinadas escolas o comportamento de algumas professoras é idêntico ao de anos atrás.  

Passei por alguns conflitos e dificuldades durante meu estágio, já que eu tinha 17 anos e era responsável por 

uma turma onde a faixa etária dos alunos era de até 15 anos; através do diálogo conseguimos estabelecer uma relação de 

amizade e respeito, tenho certeza que foi uma relação positiva, onde todos aprenderam e cresceram com a troca de 

experiência.   

Sempre pensava no privilégio que era para o professor, poder conduzir, orientar, auxiliar o outro no caminho da 

aprendizagem.  

Estava cheia de amor, sonhos, paixão. Exalava desejo e como sempre acontece no primeiro amor, estava cheia 

de fantasia...  
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4. REALIZANDO DESEJOS. 

 

                                                                  “Tudo tem o seu tempo determinado, e  

                                                                    há tempo para todo o propósito  

                                                                    do céu.” Eclesiastes 3:1  

                                                                    (ALMEIDA, 1998)                                                    

 

A busca pelo primeiro emprego foi difícil, como imagino que seja para a maioria dos recém-formados, que não 

tem indicação, padrinho, e só pode contar com a sorte. Comecei a trabalhar em uma escola pequena, mas com uma 

proposta de trabalho muito boa, fundamentada principalmente no construtivismo e na teoria sociocultural.  

O ano de 1992 foi de grande aprendizagem, pois trabalhei com educação infantil e tive que quebrar barreiras, 

enfrentar obstáculos, prosseguindo assim no meu caminhar, o que possibilitou o meu crescimento tanto pessoal como 

profissional. O meu objetivo era fazer o melhor possível, contribuindo para a formação das crianças. Eu não tinha 

conhecimento no método construtivista, por isso, mesmo com as explicações da diretora, tive dificuldades para entender 

e até mesmo trabalhar, porém apesar das dificuldades encontradas consegui atingir os objetivos. Sei que não foi o 

melhor ano do meu fazer pedagógico, porém foi um ano de crescimento, descoberta e aperfeiçoamento, onde pude obter 

mais segurança e mais confiança. Sem falar na satisfação de poder dizer estou trabalhando, obter certa independência 

financeira, o que todo jovem quer!  
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 5. SUPERANDO BARREIRAS E DIFICULDADES. 

 

5.1 QUEBRANDO BARREIRAS. 

 

Trabalhei um ano, mas inconformada com o baixo salário fui à luta. Como não encontrava trabalho na área de 

educação, passei três anos longe de sala de aula trabalhando no comércio. 

Retornei a sala de aula em outra instituição, e por três anos pude fazer o que realmente gostava: ensinar.   

Hoje, quando olho para trás, e através da memória consigo ver a minha prática pedagógica, observo quanto o 

estudo e a qualificação amplia e modifica o fazer pedagógico. Sei que amadureci e cresci bastante profissionalmente, 

porém o caminho ainda é longo. Como observa bem Charmeux (1994, p.22) “é o comportamento do professor em face 

a sua prática pedagógica que faz a diferença.”   

Surgiu então a oportunidade do concurso da Prefeitura Municipal e resolvi fazer. Como o concurso era aberto 

para profissionais com nível superior, fiquei um pouco temerosa, porém resolvi estudar em casa e encarei. Fui aprovada 

e a felicidade tomou conta de mim.  

Mais um sonho realizado, estava vencendo mais uma batalha em minha vida. 

 

 

 5.2 VENCENDO DIFICULDADES.  

 

Sabia da necessidade de cursar a faculdade, e assim ampliar meus conhecimentos, e crescer profissionalmente. 

A Prefeitura implantou um projeto para que todos os professores que ainda não tinham nível superior pudessem 

ingressar na faculdade obtendo assim sua graduação; consequentemente o resultado seria refletido em sala de aula, pois 

o trabalho pedagógico só teria a ganhar! 

Pela primeira vez, tive que fazer um breve relato, estilo memorialístico, e eu estava bem insegura. Fique 

decepcionada por não ter sido classificada entre as cem. Fui informada que após seis meses haveria outra turma. 

Dois anos se passaram e não tive nenhum contato. Já estava cursando letras há dois semestres, em uma 

faculdade particular, á noite, e então veio à surpresa, uma ligação para informar de uma nova turma na UFBA. Não dei 

muito crédito, pensei até que fosse alguma colega brincando, depois de tanto tempo... Ao chegar em casa, recebi o 

recado de uma ligação que confirmava. 

Um grande combate se travou no meu íntimo. Estava no final de uma gravidez, e ao que parecia o curso 

iniciaria bem no período que o bebê nasceria. Cheguei a pensar em não efetivar a matrícula e terminar meu curso de 

letras. Meu esposo e meus irmãos me incentivaram a não fazer assim. Aproveitar a oportunidade. Terminei me 

convencendo e fiz o que me pareceu a melhor escolha. 

Muitas emoções para uma única semana. No dia 21 de agosto de 2006 iniciaram as aulas e, no final da semana, 

no dia 26 já estava programado o nascimento da minha segunda filha. Depois de oito anos, estávamos ansiosos por esse 

momento, e com a faculdade, tivemos que modificar algumas coisas. Fiquei bastante apreensiva em deixar a pequena 

Maria Fernanda com apenas um mês de vida por um período tão longo (toda tarde) longe de mim... Foi realmente muito 

difícil. O apoio de minha família foi muito importante neste momento.  Mais uma vez minha irmã entra em cena, 
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ficando com a responsabilidade de cuidar de minha pequenina. Às vezes não conseguia assimilar nada, pois só queria 

estar em casa... Por fim, o temor passou, as barreiras foram quebradas e as dificuldades foram vencidas, frequentei as 

aulas assiduamente cumprindo todas as solicitações dos professores. Sentia-me vitoriosa. 

As oficinas de Contação de História com a professora Regina Campana me encantaram e despertaram dentro 

de mim a vontade de colocar em prática com os alunos; lembrava dos velhos tempos de minha infância quando minha 

irmã contava suas histórias; que capacidade as crianças tem para imitar os adultos.  

Estava de licença maternidade, então fazia um treino com minha filha mais velha. Já era costume colocá-la 

para dormir contando história, então agora estava aperfeiçoando e ela aprovando. As oficinas de Sarau Literário com o 

professor José Carlos, eram um show à parte, quanto mais via e participava mais gostava. Era incrível, mas tudo que 

envolvia leitura me encantava. Posso dizer que estava sendo bombardeada com muita novidade.  

Novidades também podiam ser vistas com a professora Giselly Lima nas oficinas de Apropriação Básica de 

Capacidades Discursivas. Depois de brincar com o conto de Chapeuzinho Vermelho, criando a história A Vendedora 

e transformando-a em um criativo livro infantil, resolvi repetir em sala de aula com os alunos, e uau! Histórias 

maravilhosas surgiram das crianças; juntos confeccionamos livrinhos com cada história escrita. Experiência super 

positiva, eles ficaram radiantes, cada um queria ler a sua história, ler a história do colega, enfim a autoestima foi lá 

para cima, o interesse pela leitura também, já que a curiosidade pelas historinhas era enorme.   

No mundo globalizado que vivemos é assim, em todo momento precisamos aprender, buscar, refazer, lutar e 

crescer. Cabe a nós educadores, trabalhar para desenvolver indivíduos motivados, criativos, questionadores e 

pensadores. “Contar histórias fisga o pensamento, estimula a análise.” (CURY, 2003, p.134). 
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6. APRENDENDO E RECONSTRUINDO. 

 

6.1 A PROFESSORA-ALUNA. 

 

Quando uma criança quer muito um brinquedo e esse desejo é atendido, seu contentamento com certeza é total. Creio 

que com o adulto não é diferente, quando um homem tem como alvo o seu primeiro carro e ele consegue o objeto de 

seu desejo, sua felicidade é total! Em qualquer situação a sensação de vitória é maravilhosa. Profissionalmente falando 

não pode ser diferente! Os desafios devem ser uma motivação para o crescimento... 

Lembro que quando aprendi a somar e subtrair foi com sabatina, e tinha que memorizar para não levar bolo. 

Não tinha coragem de perguntar a professora porque tomava emprestado, para onde subia o número ou coisas assim... 

Na prática, atualmente, as coisas são diferentes, pois já não existe a violência e o martírio, porém sei das grandes 

dificuldades que a grande maioria dos alunos apresenta nesta área do conhecimento. 

Nunca havia trabalhado com material dourado e sinceramente, não sabia como usá-lo, apesar de conhecer. 

Fiquei relutante e temerosa, quando a professora Olga Claro começou a demonstração de como utilizá-lo. Toda 

mudança gera resistência, e, portanto, estava resistente. Se para mim era difícil, quanto mais para as crianças! Pensava 

com os meus botões. Não conseguia imaginar como um monte de quadradinhos serviria para facilitar a aprendizagem. 

Comecei a entrar em desespero, pois cada vez mais a coisa se complicava para mim. Não foi fácil ter que admitir que 

estivesse com dificuldades para aprender. 

  Finalmente consegui a compreensão de como utilizar o material e admito que realmente ele facilita a 

aprendizagem, pois trabalha com o concreto.   Essa aprendizagem só ficou clara para mim, quando pude perceber que 

deveria desconstruir algumas concepções que possuía, para assim reconstruí-las de maneira diferenciada. Deu certo. 

Comecei a pôr em prática no meu laboratório domiciliar, com minha filha Brenda, e qual não foi a minha surpresa, 

quando ela falou tranquilamente que já sabia tudo, pois sua professora sempre levava o material dourado para as aulas 

de matemática. Como não era novidade para ela, imediatamente se prontificou a me ajudar, para que eu também ficasse 

craque. Como é interessante esse universo de ensinar e aprender. Quem ensina e quem aprende? 

 

 

 6.2 CONTRIBUIÇÃO EM MINHA PRÁTICA. 

      

No momento em que levei essa maneira diferente de realizar cálculos para minha prática, foi muito 

interessante, já que a maioria não conhecia. Eles ficaram muito curiosos, todos queriam resolver situações problema. A 

aula ficou movimentada e muito animada. Nos próximos anos, sei que o aproveitamento dos meus alunos será bem 

melhor, pois teremos todo o ano letivo para praticar. Mas a reconstrução de aprendizagens não ocorreu apenas com as 

aulas de matemática; muitas coisas mudam no decorrer da história humana! Que bom. Aprender a cada dia uma letra 

diferente, associando com a palavra o desenho correspondente. M de mala, E de elefante, J de janela, O de ovo V de 

vela, e muitos outros... Ao mesmo tempo admiráveis e custosas estas descobertas. Eu queria logo era ler as palavras 

para depois ler revistas e livros. Achava tão difícil quando estava aprendendo...  
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 De norte a sul são apresentadas frases onde sujeitos chamados “Lili”, “Dudu”, 

“Lalá”, “Gigi”, “amam, mimam ou bebem”, sem que tenha a menor importância 

perguntar se há alguma criança com esses nomes no grupo escolar. E, sem dúvida, 

isso importa. Nenhum nome pode substitui o próprio nome de cada um como uma 

das primeiras escritas cheias de significados. (FERREIRO, 1997, p.35) 

 

Em certos momentos, já me perguntei como é que as crianças não percebem o óbvio! Estava olhando com os 

olhos de quem já está alfabetizado, e já havia esquecido os apuros do passado. Agora imagino como teria sido bem mais 

divertido e prazeroso, o período da minha alfabetização, se minha professora Eloína tivesse tido acesso aos jogos 

apresentados pela professora Liane. 

Reaprender. Novamente ficar sabendo. Tomar conhecimento e reter na memória. No decorrer das oficinas, 

principalmente na confecção de material para alfabetização fazia muitos planos. Não apenas para a prática pedagógica, 

mas também para o exercício da maternidade, pois tenho mais uma filha e faço questão de alfabetizá-la também. Como 

essas informações são úteis no meu dia a dia. Daqui para frente será descobrir e experimentar; espero que fazendo assim 

meu crescimento seja maior e mais rápido, e os resultados sejam positivos.  
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7. REFLETINDO.  

 

Participar das aulas de Rita Chagas permitiu-me um novo olhar sobre o meu papel enquanto professora; uma reflexão 

sobre o que posso e devo fazer em sala de aula. Como levar para os alunos atividades que os estimulem a trazer de volta 

bons costumes, valores muitas vezes esquecidos, tais como: solidariedade, alegria, honestidade, amizade, justiça 

responsabilidade, entusiasmo, ética, criatividade, liberdade de expressão, compromisso com a transformação social?  

“Os professores fascinantes transformam a informação em conhecimento e o conhecimento em experiência.” (CURY, 

2003, p.57).  

Buscar estratégias que façam despertar o senso crítico e a reflexão. Já que a escola não enxerga mais o aluno 

como alguém que precisa ser moldado, ser preenchido de conhecimentos, mas vê o aluno como um ser em formação 

que também tem muito a dizer. 

  Agora fico feliz quando um aluno questiona, reivindica por um direito dele ou mesmo quando fala de alguma 

lei como, por exemplo, o aluno X que reclamou do aluno Y que o chamou de gordo e preto, usando essas palavras: 

“Professora isso é preconceito e racismo, ele pode até ser preso porque é crime. Vai racista.” Em outra época 

provavelmente a postura dele fosse chorar ou fazer de conta que não escutou.  A discussão se estendeu quando uma 

aluna começou a falar os diversos tipos de preconceitos. Para mim foi uma ótima oportunidade para fazer uma mesa 

redonda onde eles puderam colocar suas ideias e pensamentos. Mudamos o curso da aula, para falarmos de ética, 

respeito, solidariedade e amizade. Foi realmente muito gratificante. Pude refletir sobre o que realmente é importante na 

aprendizagem dos meus alunos. Não que antes de ingressar na UFBA eu não refletisse nas várias situações de sala de 

aula, mas aqui pude obter maior clareza do que é prioritário no processo de aprendizagem. 

Tive a oportunidade de assistir ao filme “Escritores da Liberdade” e assim fazer uma breve associação com 

minha prática neste aspecto; quando eu consigo atiçar o senso crítico de meus alunos, mesmo que deixe de lado 

momentaneamente algum conteúdo, não estou perdendo tempo, afinal as crianças precisam aprender valores e não 

apenas o que está contido nos livros.  

Sei que é necessário e indispensável ter um olhar crítico e reflexivo sobre a minha prática, pois só assim estarei 

possibilitando a mim mesma e aos alunos a chance de crescer e expandir. De forma provocativa o professor Roberto 

Machado com os seus questionamentos, instigou mudanças no meu pensar e no agir. Aumentou a certeza de que 

devemos trabalhar para fazer acontecer as mudanças sem esperar que elas cheguem através de outros. Nunca esquecer 

que a educação escolar é fator decisivo para o crescimento de uma sociedade, e de acordo com Alarcão o 

desenvolvimento humano, social, cultural e econômico, só acontece com a educação que é o começo de tudo. Fica 

também marcada nesta esfera reflexiva a grande responsabilidade do professor. Profissional que atua com seres 

humanos e, portanto suas atividades devem estar imbuídas de razão lógica, reflexão e principalmente diálogo. 

  No decorrer da minha jornada escolar nem sempre pude ter acesso ao diálogo, peça fundamental para uma 

aprendizagem.  Vieram claramente em minha memória as atitudes de um temido professor de Biologia que tive no 2° 

grau. Sua fama era grande por todo colégio, entre alunos e ex-alunos, pois essa era uma palavra que não existia em seu 

dicionário. Ele era o detentor de todo o saber e no momento de sua aula não era permitido perguntar antes que ele 

autorizasse. Não deveria o professor colocar-se como interlocutor no processo de construção do conhecimento?  
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Estava sendo negado o papel da escola, que deve ser de ampliar o referencial de análise e de ação dos 

indivíduos sobre o mundo, sendo assim um instrumento de emancipação.  

Diálogo foi um dos temas estudados nas aulas de Práticas Formativas, o que me levou a refletir: E em minha 

sala de aula, como anda o diálogo? O que mudou? Era necessário mudar? Mudança sempre é necessário em todos os 

aspectos da vida. Interação, alegria, respeito e construção, são peças fundamentais para uma relação dialógica dentro da 

sala de aula.  

 

 

 

 

 

7.1 QUEBRANDO O SILÊNCIO. 

 

Muito pertinente, o pensamento que diz: “As informações são arquivadas na memória, as experiências são 

cravadas no coração.”- (CURY, 2003, p. 74).  
Quando pensamos em falar, comunicar, transmitir uma mensagem, geralmente utilizamos as palavras sejam 

faladas ou escritas. Algumas vezes lembramos dos gestos, e aí percebemos a capacidade de comunicação que nosso 

corpo possui. Como os dançarinos conseguem falar conosco? Através do corpo. E os surdos-mudos com a linguagem 

dos sinais? Gestos com as mãos. 

Que maravilha poder ouvir a expressão do corpo, compreendendo perfeitamente o que as palavras não estão 

falando. É realmente muito interessante quando temos a certeza que nossas ideias são compreendidas através da 

expressão corporal. 

Em uma reunião com as mães, pensei em retratar a violência que muitas vezes as crianças são acometidas 

diariamente, violência verbal ou física. Seja em casa ou na rua. Muitas vezes dentro do lar, que deve ser um lugar de 

carinho, paz, amor e harmonia, algumas crianças são cercadas de maus tratos, volto a dizer, sejam eles físicos ou 

verbais. 

Palavras que machucam, magoam, marcam negativamente; muitas vezes a violência física é real. Por viver em 

um ambiente hostil, repassa para seus vizinhos, amiguinhos da escola e até mesmo professores, essa mesma maneira 

grosseira, hostil, desamorosa e violenta de ser. 

Como sensibilizar as mães para isso? Pensei em colocar duas crianças lado a lado, uma de preto, amordaçada, 

com machucados por todo a corpo e expressão de tristeza, tendo em si palavras depressivas, xingamentos comumente 

proferidos contra elas, como miséria, peste, inútil, dentre outras. Outra criança de branco sobre corações, sorridente, 

com palavras positivas e de incentivo, tipo amor, esperança, alegria, fantasia. 

Tentamos reproduzir esculturas corporais. Foi um pouco chocante já que ninguém gosta de assumir uma 

atitude dessas. As mães e os alunos também, olhavam, sorriam um pouco sem jeito, balançavam a cabeça, comentavam 

entre si; a expressão de surpresa era visível no rosto de todos e assim permaneceu por alguns minutos, enquanto as 

crianças permaneciam estáticas. 

Como a surpresa foi geral e uma avó perguntou-me por que fizemos aquilo, pedi que alguma dentre elas 

comentasse o que entendeu daquele ato representado por nossos alunos e uma mãe se manifestou. Disse que no seu 
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entendimento uma criança representava as crianças maltratadas dentro da própria casa por seus próprios pais e a outra 

que era amada, e acolhida. Falou também do desenvolvimento emocional de criança exposta a uma e outra situação. 

Fiquei realmente emocionada, pois ele expressou o meu objetivo, como se já soubesse da intenção daquele 

momento. O que poderia ter sido visto como um momento de prazer ou recreação pelas crianças transformou-se em um 

momento de educação, de reflexão através da arte. 

Espero estar aplicando em minha prática pedagógica o que Paulo Freire recomendava: mudar a cara da escola. 

De alguma maneira, progressivamente... Talvez eu esteja fazendo alguma coisa para chegar perto desta proposta. 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, é desejável que o aluno ao longo da escolaridade tenha 

oportunidade de vivenciar o maior número de forma de arte. 

 Corpos Violentados foi o tema que escolhi para realizar o ato cênico, pois sei que muitas vezes, os problemas 

não resolvidos, infelizmente são extravasados de forma errônea, direcionados para as crianças. Percebi como foi 

importante retratar a situação para as mães e os alunos também. Sei que através deste ato podemos afetar os 

pensamentos daquelas mães e até mesmo dos alunos levando-os realmente a reflexão, onde algumas se emocionaram. 

Pude ver o despertar da apreciação, e uma visão crítica do tema abordado através da arte. 

Alguns alunos me perguntaram se depois eu iria fazer “outras peças de teatro assim” como naquele dia, pois 

eles gostariam de participar também. Passei a explicar que não era peça de teatro e sim um ato cênico. Naquele 

momento a escola estava concedendo a oportunidade para que a criança se apropriasse crítica, e construtivamente dos 

conteúdos sociais e culturais de sua comunidade. Já tinha conversado informalmente com eles, chamando atenção para 

as atitudes violentas que são cometidas diariamente na escola, e como poderíamos mudar essa situação, assim cada um 

estaria fazendo sua parte no caminho para a paz, já que a paz deve estar dentro de cada um de nós. 

 Esse trabalho foi o chamariz para outro. A coreografia de uma música que trabalhamos depois, em outro 

momento. Era uma vez fala de amizade, fantasia e paz; foi escolhida intencionalmente para dar segmento ao 

pensamento de não violência e o despertar da harmonia entre eles. 

Como a música é conhecida e cantada por todos, imaginei que seria mais fácil a interpretação. Quando contei 

que a aula da segunda-feira seria diferente, pois teria uma surpresa, foi uma euforia total, eles queriam saber o que era. 

Mais difícil que conter a algazarra da sala, foi ensaiar e conseguir o segredo das meninas envolvidas na coreografia. 

  De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a melhor fase das crianças vivenciarem o 

companheirismo e a amizade, é no inicio do ensino fundamental, e quando estão compartilhando de uma atividade 

criativa, lúdica, é um estímulo a aprendizagem. Acredito que no momento em que as crianças apresentaram a 

coreografia, foi uma maneira prazerosa de expressar uma ideia, fazer crescer os laços de amizade, e a compreensão do 

assunto ficou mais claro para quem estava apresentando e também para quem estava assistindo. 

Bem sabemos, que toda ação do ser humano envolve uma atividade corporal, muitas vezes até despercebida. 

Como a criança é um ser em constante movimento, realizando atividades diversas o tempo todo tais como correr, pular, 

girar, subir aqui e ali, abaixar, girar; muitas vezes não notamos que é uma necessidade de experimentar o corpo e então 

tentamos reprimir essas ações. Quando somos tocados para utilizar este recurso de forma positiva, oportunizando 

atividades dinâmicas, ligadas a essas necessidades, então podemos ter a certeza que estamos contribuindo na formação 

de sua autonomia. 

No final deu tudo certo, não foi possível fazer a caracterização como planejado, porém o mais importante foi 

feito. Pude observar a maneira que trabalhamos habilidades como saber escutar, respeitar a opinião do outro, paciência 
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para tentar várias vezes até conseguir o resultado esperado, a concentração e a colaboração. Elas se maquiaram e 

apresentaram para os colegas da sala, passando o recado direitinho, dentro de suas possibilidades. Ficaram tão 

entusiasmadas, que pediram para se apresentarem para toda a escola. 

 Não podemos deixar de lado as dificuldades, como nervosismo, falta de espaço, iluminação e som adequado. 

Então só posso dizer que foi realmente produtivo, positivo e vitorioso. 

Sei que existe uma relação entre o corpo, a arte e a educação, neste momento podemos aproveitar o 

vocabulário gestual fluente e expressivo que as crianças possuem de maneira que favoreceu a aprendizagem.  O 

resultado alcançado foi muito bom, aplausos para elas que superaram a timidez e foram nota dez! 
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8. NOVAS DESCOBERTAS. 

 

Sempre gostei de ler, porém não apreciava muito minha escrita. Na grande maioria das vezes tinha vergonha de 

compartilhar meus escritos. Enquanto criança e jovem estudante, só permitia que o professor fizesse a leitura para 

depois jogar fora, com medo que outros pudessem ver e criticar, debochar, rir. Agora na minha nova fase de estudante 

universitária estou tentando mudar. Quando cursava o primeiro ano do segundo grau, a professora pediu que fizéssemos 

um poema com um tema livre. Pensei em pegar um dos poemas que minha irmã escrevia e apresentar como meu. Pedi e 

ela concordou. Depois me perguntou por que não tentava eu mesma fazer? Não estaria sendo honesta. Mas se quisesse 

poderia escolher no seu caderno. 

Já estava decidida e nem me preocupava. Quando faltavam dois dias para a entrega do trabalho, estava no 

ônibus e ouvi alguém comentando sobre o dia da mulher. Pensei nas mulheres de minha família, que para mim eram um 

forte referencial, pensei em mim mesma, então ela chegou. A tal da inspiração. Rapidamente peguei um lápis na bolsa, 

abri o caderno e comecei a escrever. Imagine, não consigo ler no ônibus e pude escrever. Chegando em casa passei a 

limpo e resolvi deixar o que eu havia feito afinal mesmo que não fosse bom, estaria sendo honesta. Somente a 

professora iria ler e não emitiria nenhuma opinião verbal, assim eu pensava.  

Minha surpresa e apreensão foram enormes, quando no momento em que ela leu, perguntou se eu tinha 

copiado de algum lugar. Respondi que eu mesma tinha feito. Fiquei nervosa, quando pediu que pudesse ler para toda a 

turma, pois era lindo e estava muito bom. Depois da aula algumas colegas disseram que era mentira, que não tinha 

escrito que eu devia ter copiado de algum livro de poemas. Foi o suficiente para acreditar que realmente estava bom. 

Fiquei orgulhosa e quando cheguei em casa fui correndo contar a novidade para minha irmã que me pediu autorização 

para copiar no seu caderninho, só que com o nome da autora. Não permiti, pois ela andava para todos os lugares com 

ele, e deixava qualquer um ler. Eu não queria que ninguém lesse o meu. Que pena! Perdi a cópia e esqueci. Só consigo 

lembrar vagamente de fragmentos, mais ou menos assim: ‘’Mulher... Fonte inesgotável de alegria e prazer. Envolve os 

homens com as curvas do seu corpo. Chora, ri, sofre’’. 

 Como estou tentando mudar, aqui na UFBA, qualquer oportunidade que tenho respiro fundo, busco coragem e 

vou arriscando. Em Práticas Formativas, por exemplo, no momento oportuno, onde apresentava um trabalho em grupo, 

a tal inspiração chegou; escrevi, fiz a transparência e depois é que comuniquei ao grupo, explicitando o desejo de 

compartilhar com todos no final da apresentação. Como nada é perfeito fiz a leitura, mas omiti a autora, o que foi 

imediatamente corrigido pelas colegas, e realmente me constrangeu.  O escrito fala da relação professor/aluno. 

 

Aluno... o que recebe instrução. 

Professor... o que ensina. 

Diálogo... conversação. 

 

Para haver educação, 

tem que ter disposição, 

persistência, 
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fantasia, 

determinação.  

 

Para haver educação, 

tem que ter conhecimento,  

competência, 

consciência, 

emoção. 

 

Para haver educação  

tem que ter persuasão, 

entendimento, 

informação, 

alegria, 

imaginação. 

 

Só então, 

 com a mistura de aluno, conversa e professor  

onde todos  recebem e todos dão, 

 ficará bem mais fácil, garantir ao educando um futuro promissor. 

 

 

É, no decorrer deste curso, fiz novas descobertas, até mesmo do que já conhecia e estava adormecido. Posso 

dizer que aprender é essencial. Aprender é indispensável, vital. Aprender é tudo. Mais uma etapa de aprendizagem 

escolar, pois fui estudante e ao mesmo tempo fui professora. Foi uma experiência maravilhosa, pois fui mudando e 

ajudando outros a mudar. Isso é aprendizagem para mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



272 

 

 

 

9. AVENTURA. 

                                                  “... as coisas mais importantes não são    

                                                     ensinadas por meio de aulas bem   

                                                     preparadas. Elas são ensinadas 

                                                     inconscientemente.”(ALVES,2001,p.66)                               

 

Aventurar é arriscar, tentar, expor ao acaso... Foi exatamente isso que fez o professor Sílvio José, em suas 

interessantes aulas de Cartografando. Inicialmente pensei que iríamos trabalhar exclusivamente com mapas, qual não 

foi a minha surpresa. Essas aulas me proporcionaram uma experiência maravilhosa; a de ter contato com os escritos de 

Ítalo Calvino e conhecer suas incríveis cidades, bem como poder conhecer e me encantar com a Escola da Ponte através 

de Rubem Alves. Aventurar-se na leitura e na escrita como estudante, leitor e produtor é muito bom. Conduzir alunos 

nessa maravilhosa aventura como professora é realmente um privilégio; poder aprender e ensinar paralelamente. 

 Aconteceu no final de setembro de 2007. Todas as vezes que dava aulas na 3ª série, antes do recreio, percebia 

um passa-passa de papel, zum-zum-zum, muita conversinha e muito cochicho. Resultado: muita confusão. Cada vez 

mais crescia o número de adeptos daquela corrente da bagunça. Decidi não ser tão tolerante e tomar as devidas 

providências. Cortar o mal pela raiz! Esperei o sinal bater para ter uma séria e particular conversar com o grupão. 

Depois de convocados foi um tal de “eu não fiz nada, ah! professora,” e expressões desse tipo. Depois de exigir 

explicações claras sobre o motivo de tanta inquietação, fiquei completamente arrasada, decepcionada e gritei para mim 

mesma: meu mundo caiu! Ao mesmo tempo feliz, surpresa, emocionada e orgulhosa, porque não dizer comovida diante 

da explicação da aluna Driele: Pró, não é bilhete o que a gente escreve. É porque eu estou juntando com o pessoal para 

fazer um jornal pra nossa sala. Ai, cada um dá algumas folhas e escreve uma parte. 

Que vergonha, só me restou pedir desculpas e me oferecer para ajudar neste importante projeto. O jornal já 

tinha redator, editor, repórter, etc., etc. Fizemos uma votação para a escolha do nome do jornal. A escola ajudou com 

impressões, e até o final deste ano, algumas edições ficaram prontas, e envolveu também a 4ª série. No ano seguinte, a 

escola realizou uma gincana na semana da criança, Driele elaborou uma ótima redação e ganhou o primeiro lugar. A 

redação foi publicada no jornal “A Tardinha”.   

Cada dia me surpreendo mais dentro da sala de aula; quantas lições podemos aprender. Os educadores 

aprendem com os alunos diariamente, só precisam ter olhos iguais ao das crianças, puro, sensível, cheio de 

encantamento. Logo após os acontecimentos, em meio as reflexões a inspiração chegou e escrevi:  

        

Escrever é prazer, é querer, é poder. 

É marcar, é guardar, é mostrar, compartilhar. 

Prazer de ler o que já foi escrito; querer fixar o pensamento, 

o conhecimento, as ideias, a alegria, a poesia. 

Escrever para que possam ler, e assim continuar a magia. 

Ler para refletir, crescer, mudar, influenciar. 

E assim, vai a ciranda da escrita e da leitura: 
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juntas rodando, falando,encantando, mudando... 

Escrever é querer, querer é poder, poder é prazer. 

O que cada dia se torna mais raro é o querer. 
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10. A MAGIA DE UM LIVRO. 

 

Tratando-se de leitura, pode-se dizer que nada mais é, que pura magia. E o que é magia se não encanto, 

fascinação... Ler é decifrar, interpretar, compreender, perceber. Entretanto, a leitura é mais que encantamento, pois não 

é mera decodificação da escrita, é também uma compreensão crítica do que se ler, pois a leitura não se esgota em 

romances ou contos de fadas e não pode ser esquecida a necessidade existente de desenvolver o pensamento lógico e o 

preparo da criança para o mundo. Paulo Freire, salienta que: “A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura 

crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto” (2008, p.11).  

 O encantamento de um livro sobre um ser humano é maravilhoso, seja ele criança ou adulto. A leitura permite 

uma viagem maravilhosa por diversos lugares, sem sair do lugar, por diversas épocas. Ela é a chave que abre as portas 

da autonomia, leva o indivíduo a mudanças, crescimento intelectual. As leituras que atraem nossa atenção são também 

maneiras de despertar nosso espírito para a reflexão, ao mesmo tempo ocultam o fascínio e dispara o pensamento. 

Porém, como essa fascinação tem sido semeada entre as crianças nas famílias e também nas escolas? Por que se afirma 

que os alunos não gostam de ler, se, quando estimulados, eles leem? Afirmação categórica como essa, geralmente 

transforma-se em preconceito e penetra acriticamente em pessoas e grupos e acabando por se transformar em dogma.  

No decorrer do Curso de Projeto de Ensino e Práticas Formativas, foram feitas visitas a diversas escolas 

municipais. Ficou explícito que realmente falta esse momento de leitura prazerosa, reflexiva, pois não basta identificar 

as palavras, mas fazê-las ter sentido, compreender, interpretar, relacionar e reter o que for mais relevante. Cabe 

ressaltar, que se constatou ser um problema existente em muitas escolas, o que provocou inquietações e o desejo de 

refletir mais sobre o assunto apesar da complexidade desta tarefa. 

Se desde a mais tenra idade fosse inculcado nas infantes mentes o poder da leitura na vida de cada indivíduo, 

com toda certeza o interesse pela leitura seria diferente. Em muitas famílias não é cultivado o hábito de leitura em suas 

crianças, pois este é um problema cultural no país. Porém dizer que é apenas um problema da família seria muito 

injusto. Faltam políticas públicas voltadas exclusivamente para esse problema, que atinge adulto e criança. Como bem 

observa Emília Ferreiro, sobre uma das funções da língua escrita: 

As crianças que crescem em famílias onde há pessoas alfabetizadas e onde ler e 

escrever são atividades cotidianas, recebem esta afirmação através da participação 

em atos sociais onde a escrita cumpre funções precisas. (1997, p.19).  

                      

      A postura do professor em relação a este problema deve ser de responsabilidade e compromisso. Nessa linha de 

pensamento, Magda Soares relata: 

(...) o inconformismo com a realidade social, que busca expressão crítica, e o 

compromisso com a prática social, que obriga a ação nessa mesma realidade que se 

critica (2001, p.23). 

 

Enquanto espera-se que as autoridades façam algo, cada educador deve criar estratégias próprias para 

desenvolver em seus alunos a motivação, capacidade e o gosto pela leitura, em qualquer segmento que esteja atuando. 

Despertar no aluno a emoção, curiosidade, alegria, encantamento, compreensão e prazer em abrir um livro e aprender 
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também com o livro; ler uma revista, um jornal ou outro exemplar impresso, ampliando assim o repertório textual. 

Enfim, despertar o interesse do aluno pela leitura, o que consequentemente influenciará no seu desejo de escrever.  

De acordo com Magda Soares o educador deve priorizar o acesso das crianças menos favorecidas ao 

letramento, já que na maioria dos casos, o ambiente familiar dessas crianças não lhes oferece com frequência acesso a 

materiais escritos com práticas de leitura e escrita. Infelizmente, em algumas situações o próprio professor termina 

prejudicando o interesse do aluno, pois utiliza a leitura apenas para avaliar quem sabe ou não ler de forma convencional, 

(o que termina excluindo o aluno) sem a preocupação de perceber se há ou não compreensão do que está sendo lido, se 

está gerando satisfação, reflexão crítica, e se o ato de ler está sendo gratificante.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001) leitura é resposta a um objetivo, a uma 

necessidade pessoal, e longe do ambiente escolar a leitura não é realizada de uma única forma, palavra por palavra, 

portanto não podemos entender como leitura o mero ato de decodificação de símbolos; fica claro que só acontece a 

leitura quando há compreensão.      

Percebe-se também que a prática da contação de história vem desaparecendo das escolas, já que geralmente os 

educadores, parecem acreditar que “contar histórias” é uma prática apenas possível na educação infantil (séries iniciais), 

como aborda a escritora Betty Coelho. Entretanto, a prática da narração de histórias, como forma de conhecimento, 

desencadeia o desenvolvimento da imaginação e da sensibilidade, do desenvolvimento da linguagem oral. Isso é 

possível em todas as fases de desenvolvimento do ser humano, como nos leva a refletir Coelho quando diz que:  

 

 (...) a história é importante alimento para a imaginação. Permite a auto-

identificação, favorecendo a aceitação de situações desagradáveis, ajuda a resolver 

conflitos, acenando com a esperança. Agrada a todos, de modo geral, sem distinção 

de idade, classe social, de circunstância de vida (2006, p.12).  

 

A literatura é arte, é uma das maneiras do ser humano expressar a realidade do mundo, através da fantasia, mas 

também é crítica. Já que o ambiente escolar deveria se apresentar como um lugar mágico para a construção do gosto 

pela leitura, pelos livros e histórias, o professor deveria sempre manter uma postura estimuladora para assim 

desenvolver alunos leitores e críticos. Deixo ecoar o pensamento de Augusto Cury que diz: “Ser um mestre inesquecível 

é formar seres humanos que farão diferença no mundo” (2003, P.72).  

O que fazer, para despertar nos alunos o gosto, o interesse e o prazer pela leitura? Já que a leitura transcende a 

decodificação de texto escrito, porque não focalizar a leitura como fonte de informação e também recreação? É 

necessário reflexão e ação para que haja mudanças e avanços. Cabe ao professor articular como ponto de partida, as 

leituras mais agradáveis, então conduzir a reflexão e até comparação com outros textos, oportunidade para utilizar as 

produções da classe. Assegurando o interesse e a motivação deve estimular a compreensão, e a crítica acerca do que foi 

lido.  

João, personagem de Ruth Rocha (1998), um menino que aprendeu a ver tudo ao seu redor, quando aprendeu a 

ler e fazer uso deste recurso em seu cotidiano após adquirir a competência da leitura, tornou-se mais independente, 

elevou a autoestima e desfrutou naturalmente dessa autonomia. Faz-se necessário desenvolver nos personagens reais 
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que temos em sala de aula o entusiasmo pela leitura. Leitura de diferentes gêneros, para que assim mais indivíduos 

possam conquistar seu direito de serem cidadãos, mesmo que ainda sejam crianças. 

   Em suma, a leitura de modo geral permite ao leitor ampliar os horizontes e também pode transferi-lo ao mundo 

da imaginação, através de caminhos desconhecidos como a literatura infantil ou infanto-juvenil, a literatura clássica, 

além dos diversos artigos políticos, econômicos, sociais e culturais encontrados nos jornais e nos outros veículos de 

informação impresso. A leitura promove e resgata a cidadania, a autoestima a integração social. O simples ato de ler 

desenvolve um olhar crítico e possibilita formar uma sociedade consciente.  

“(...) uma compreensão crítica do ato de ler, não se esgota na decodificação pura da 

palavra escrita ou da linguagem escrita mas se antecipa a leitura de 

mundo.”(FREIRE, 2008, p.11). 
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11. MUDANÇAS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA. 

 

  Acredito que nós, como professores precisamos ter uma visão bem ampla da atual situação do nosso país, e 

então envolver os alunos de forma significante, desenvolvendo o senso crítico em relação ao mundo que vivemos. 

Somente pela educação é possível realmente modificar a sociedade, e é na escola que tenho oportunidade de colaborar, 

fazer a minha parte, exercer a minha função de educadora, incentivar esses indivíduos que fazem parte da minha 

realidade, minha comunidade. A grande maioria extremamente carente; carente de alimentação, carente de educação, 

carente de saúde, carente de compreensão, carente de afetividade e de tantas outras coisas. Porém são extremamente 

guerreiros, pois todos os dias vencem obstáculos.  

Penso que modificar a minha prática não significa abandonar de uma vez tudo aquilo que já faz parte da cultura 

escolar. Novas práticas não se instalam de um momento para o outro, e sei que ainda haverá momentos em que repetirei 

em sala de aula aquilo que em algum momento vivi como aluna. Porém, depois de tantas descobertas, reflexões e ações, 

tenho plena convicção da importância do meu trabalho na vida de outros. Por isso, finalizando esta etapa em minha 

vida, sinto que estou mais fortalecida, mais preparada, e sigo buscando me aperfeiçoar, iniciando outras etapas para meu 

crescimento; fazendo o meu trabalho com acertos e erros, certamente.  

Pensando sobre esse tempo na UFBA, eu escrevi: 

 

Desafio a vencer, coisas pra escrever. 

Lembrar, contar, imaginar, experimentar... 

Esperando um momento pra mudar, 

Embasadas em tudo que aprendemos, 

Práticas transformar, vivências modificar 

Com nossos alunos compartilhar 

Conhecimento e sabedoria assim duplicar 

Sem abandonar a fantasia querida, 

Escrevendo memorial, dizendo da vida. 
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 Quero deixar registrada a importância deste curso para a minha vida e para o meu fazer pedagógico. Fazer 

parte deste grupo, durante os três longos e curtos anos, foi muito marcante. Foram longos anos, porque 

momentaneamente tive que privar minhas adoradas filhas da minha atenção, já que grande parte do meu tempo eu 

dividia entre o trabalho e o estudo. Não apenas elas, como meu esposo, familiares e amigos.  Curtos anos, pois gostaria 

de ler conhecer, debater, descobrir e experimentar mais. Tempos de rever todo o meu trabalho e também de muitas 

reflexões, tentando entender o valor que estava implícito nas atividades pedagógicas, tempos de fazer novos amigos, 

descobrir outros significados, abdicar de algumas coisas, ganhar tantas outras... 

A disciplina de Projeto de Ensino e Práticas Formativas me ajudou a ver e rever meu conceito de leitura e 

escrita, e suas consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas e linguísticas, para o grupo social. 

Com uma perspectiva crítica, tenho pesquisado para levar à sala de aula, textos que possibilitam a problematização da 

realidade, temas relacionados com as condições sociais que podem proporcionar as condições para desenvolver as 

práticas de leitura e escrita a partir de assuntos geradores de reflexão crítica. Porém sem perder o encantamento. Tento 

cada vez mais fazer de mim mesma e influenciar meus alunos também, a serem cidadãos atuantes, críticos, capazes de 

atuar com respeitabilidade, competência e comprometimento na sociedade em que vivem.    

Ao finalizar este memorial percebi como minha participação neste programa de graduação foi essencial para 

meu crescimento pessoal e profissional; oportunidade ímpar em minha vida, pois ampliou a minha visão de mundo, e 

alargou o caminho para uma nova trajetória de aprendizagens e sucessos.   Retorno a epígrafe, que reflete 

maravilhosamente o que aprendi nesta fase de minha vida: “O que aprendemos refaz reorganiza nossa vida.” Anísio 

Teixeira. 
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