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(...) aprendi que se depende sempre de tanta 

muita diferente gente. 

Toda pessoa sempre é as marcas das lições 

diárias de outras tantas pessoas.  

E é tão bonito quando a gente entende 

Que a gente é tanta gente 

Onde quer que a gente vá. 

 

(Gonzaguinha) 
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RESUMO 

 
 

O processo de formação docente envolve conhecimentos não somente adquiridos por meio da 

formação acadêmica, mas além desses, abrange os saberes da experiência profissional e 

pessoal do docente, de sua história de vida, pois este profissional tem todo um repertório de 

saberes advindos do meio social e cultural a qual pertence, que influencia as suas escolhas, 

seu modo de ser e saber-fazer no trabalho docente. Dessa forma, o presente estudo apresenta 

reflexões sobre o processo de formação de professores da Educação Infantil, partindo do 

método História Oral de Vida como forma de conhecer suas vivencias e a influência destas 

em suas escolhas profissional, bem como suas ações docentes, considerando que não é 

possível separar a pessoa do profissional. Assim, a proposta se estrutura com o intuito de 

discutir aspectos da vida pessoal e profissional desses sujeitos, ou seja, as vivencias da 

infância, adolescência e da carreira. Nessa esteira de valorização da memória, o presente 

trabalho tem como objetivo principal conhecer o processo de desenvolvimento profissional 

dos professores da Educação Infantil que atuam a mais de 10 anos na cidade de Santana do 

Piauí por meio de suas histórias de vida. Os teóricos que fundamentaram este estudo foram 

Ariès (1986), Brasil (1998), Didonet (2001), Kramer (1999), Nóvoa (1995), Thompson 

(1992), Bosi (2004), Fonseca (1997), dentre outros. Os resultados indicaram que o processo 

formativo das professoras foi permeado por dificuldades decorrente da ausência de 

experiência com a educação de crianças, fragilidades na formação e ausência de formação na 

pedagogia. Elas foram aperfeiçoando a sua prática conforme foram tendo experiência no 

cotidiano docente, o que mostra que o saber da experiência é importante elemento no processo 

formativo docente. 

 

 

Palavras-Chave: Criança. Educação Infantil. Formação. História de Vida. 
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 ABSTRACT 

 

The process of teacher training involves knowledge not only acquired through academic 

training, but beyond these, it covers the knowledge of the professional and personal 

experience of the teacher, of his life history, as this professional has a whole repertoire of 

knowledge from the social environment And culture, which influences their choices, their 

way of being and know-how in the teaching work. Thus, the present study presents reflections 

on the process of teacher training in Early Childhood Education, starting from the Oral 

History of Life method as a way of knowing their experiences and their influence on their 

professional choices, as well as their teaching actions, considering that they do not It is 

possible to separate the person from the professional. Thus, the proposal is structured with the 

intention of discussing aspects of the personal and professional life of these subjects, that is, 

the experiences of childhood, adolescence and career. In this memory enhancement, the 

present work has as main objective to know the process of professional development of the 

teachers of the Infantile Education who have been working for more than 10 years in the city 

of Santana do Piauí through their life histories. Theoreticians who supported this study were 

Ariès (1986), Brazil (1998), Didonet (2001), Kramer (1999), Nóvoa (1995), Thompson 

(1992), Bosi (2004) and Fonseca (1997). The results indicated that the teachers' training 

process was permeated by difficulties due to the lack of experience with the education of 

children, weaknesses in formation and lack of pedagogical training. They were perfecting 

their practice as they were having experience in the daily teaching, which shows that the 

knowledge of experience is an important element in the teacher training process. 

 

 

Keywords: Child. Child education. Formation. Life's history. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Falar de História de Vida de Professores é uma temática válida e relevante para o 

alcance de uma melhor compreensão sobre a Educação e os sujeitos que a integram, pois 

refletir sobre as vivências, permitem os docentes resinificar a sua história, bem como a sua 

própria prática profissional. Da mesma forma, possibilita a quem tem acesso a essas histórias 

conhecer os aspectos pessoais e profissionais que contribuíram para a construção da 

identidade deste profissional. 

Entender a formação como algo que é construído ao logo da vida, que ninguém se 

forma de repente é uma tarefa mais que necessária, uma vez que, o entendimento sobre a 

formação será mais completo e, portanto, mais proveitoso. 

Por dá ênfase as vivências do professor como elemento importante para a 

compreensão das práticas realizadas por este profissional, este trabalho foi escrito com o 

intuito de afirmar que o professor não se forma apenas por meio de estudos acadêmicos ele, 

ser histórico e cultural, tem toda uma gama de experiências pessoais e profissionais que 

devem ser reconhecidas, pois implicam profundamente na forma dele ensinar.  

A história de vida é algo que pode e deve ser valorizado na construção da identidade 

docente e do desenvolvimento profissional do professor, este é um sujeito que é pessoa, que 

tem família, amigos e uma cultura marcada pelo lugar em que vive, pelas vivências que tem e 

teve, por isso, ele tem conhecimentos e percursos que caracterizam sua forma de saber e de 

atuar, bem como de compreender o mundo, tais elementos não podem e nem devem ser 

desconsiderados dentro desse processo. 

A formação de professores que é comprometida tem que levar em consideração essas 

experiências, por compreender que a história de vida tem relações com os seus discursos, com 

sua ação, com suas ideologias e o seu fazer docente. 

Valorizar a história de vida dos docentes é a intenção maior deste trabalho de 

conclusão de curso, tendo como foco os docentes da Educação Infantil que atuam a mais de 

dez anos na cidade de Santana do Piauí, considerando suas recordações da infância, da 

adolescência, suas vivencias, o acesso a cultura, a arte, as possibilidades da família e do 

próprio lugar em que vive. Todos esses aspectos contam para a formação destes professores e 

das ações que eles desempenham hoje. 

Além disso, o presente trabalho monográfico apresenta a relação das professoras com 

esta etapa de ensino nos primeiros anos de trabalho, mostrando as dificuldades sentidas, 
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acontecimentos marcantes, o modo de ver a educação de crianças, contribuições do trabalho 

para a vida, dentre outros aspectos. 

 Reconhecer o saber da experiência como algo importante no processo de 

desenvolvimento profissional, conhecer os elementos que contribuíram para o 

desenvolvimento profissional que nem sempre integram a formação acadêmica e reconhecer a 

história de vida como dimensão relevante na constituição da identidade docente, são os 

objetivos específicos que busquei alcançar. 

Justifico este estudo pelo desejo de conhecer os elementos que levaram professores da 

Educação Infantil a escolher esta etapa de ensino, área essa que tenho muito interesse em 

atuar, por isso a escolha em estudar sobre a educação de crianças.  

Também o interesse sobre a temática se deu por querer compreender como os 

professores que atuam nesta etapa do ensino foram se construindo profissionalmente, como 

forma de entender quais dificuldades sentiram no inicio da carreira e como se identificaram 

com a profissão. Ter esses esclarecimentos significa para mim um caminho para refletir sobre 

o papel e as dificuldades do professor da Educação Infantil.  

Além desses aspectos que me motivaram, tive bastante interesse pela pesquisa por 

tratar das professoras da minha cidade, Santana do Piauí, e para mim não há nada mais 

gratificante do que realizar um trabalho que a envolva. O interesse ainda se deu pelo fato de 

ter poucos estudos que envolvem o método de História Oral de Vida na perspectiva de 

formação de professores e com certeza a realização deste pode despertar a motivação em 

outros acadêmicos.  

Nessa linha de justificativa é importante mencionar que a escolha do método História 

Oral de Vida foi um desafio lançado pela minha orientadora que atualmente tem estudos sobre 

esse método. Após ser lançado a proposta por ela abracei com muito empenho e dedicação, 

pois estudar a formação de professores da Educação Infantil a partir da História Oral de vida 

foi algo desafiador, esclarecedor, que exigiu de mim esforço, paciência e sensibilidade, uma 

vez que, entrar na intimidade da memória requer responsabilidade do investigador. 

Nessa investigação buscamos respostas para as seguintes questões: Que aspectos 

levaram os professores que atuam a mais de 10 anos na cidade de Santana do Piauí a 

escolherem a Educação Infantil como campo de atuação profissional? Que elementos 

contribuíram para o processo formativo profissional docente e construção da identidade? Para 

responder essas pergunta partimos das histórias de vida, fundamentando-se para analisar os 
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dados as produções de Farias (2008), Goodson (1992), Lima (2012), Pollak (1992), Fonseca 

(1997), entre outros. 

O presente trabalho está estruturado da seguinte maneira: inicialmente aborda sobre o 

processo formativo docente e construção da identidade. Seguidamente apresento o capítulo o 

Método História Oral, onde aborda a origem e a relevância do método. Posteriormente vem o 

percurso metodológico que aponta todo o caminho que percorri para concretizar este estudo 

monográfico, as considerações finais, referências bibliográficas e por último os apêndices que 

contém as histórias de vidas das professoras, o roteiro da entrevista, o termo de concessão e a 

carta de apresentação. As histórias de vida estão no final por conveniência do próprio método.  
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CAPÍTULO I- PROCESSO FORMATIVO DOCENTE E CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE 

 

A identidade docente não é algo que é inato, hereditário ou adquirido, que vem pronto 

e acabado, ao contrário, ela é construída ao longo da vida, envolvendo múltiplos saberes tanto 

por meio da formação acadêmica, da experiência profissional (Prática pedagógica) e pessoal 

do professor. Este pensamento está refletido no de Farias quando afirma que: 

 

 
A identidade docente é uma construção para qual contribuem diversos fatores, 

dentre eles a história de vida do professor, a formação vivenciada em sua trajetória 

profissional e o significado que cada professor confere a atividade docente no seu 

cotidiano com base em seus saberes, em suas angustias e anseios. Esses elementos 

são constituidores das maneiras como ele se faz e refaz, dialeticamente, como 

profissional (FARIAS, 2008, p.60).  

No que diz respeito à formação superior ela é indispensável no processo de construção 

docente, uma vez que, é durante a formação acadêmica que o futuro professor passa a 

conhecer as funções que competem a este profissional, assim como os saberes pedagógicos e 

teóricos que ele necessita para exercer a carreira. 

 Esse contato do acadêmico com os saberes pedagógicos, com os discursos sobre o que 

é ser professor e práticas vivenciadas na formação é um dos caminhos que pode leva-lo a 

identificar-se com a carreira. Farias (2008, p.66) define esse momento afirmando que “a 

formação é um dos contextos de socialização que possibilita ao professor reconhecer-se como 

um profissional, construindo-se a partir de suas relações com os saberes e com o exercício da 

docência”.  

Hoje a formação acadêmica de professores é considerada indispensável para o fazer 

docente, tendo em vista, que um professor bem qualificado desenvolve um bom ensino. 

Segundo Novoá (1992, p.17) “não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem 

inovação pedagógica, sem uma adequada formação de professores”. 

 Devido tal significação da formação acadêmica é uma exigência legal, seja na 

Educação Básica, no Ensino Médio ou no Ensino Superior. Para desenvolver as funções 

docentes em qualquer uma desses níveis de ensino é exigido formação no magistério. A lei 

9.394/96 afirma a respeito da Educação Básica no art. 62 que:  

 

 
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 
em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 
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magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. 

 No entanto, não somente a formação inicial é necessária para o desenvolvimento 

profissional e construção da identidade, já que ambas são construídas no decorrer da vida, a 

formação continuada é também relevante nesse processo para professores que já atuam no 

magistério, como forma de refletirem e aperfeiçoarem suas as práticas para não ficarem 

atrasados perante o conhecimento e aos alunos. 

Sobre esse pensamento Candau (1997) afirma:  

 

 
A formação continuada não pode ser concebida como um meio de acumulação (de 
cursos, palestras, seminários, etc., de conhecimentos e técnicas), mas sim através de 

um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção 

permanente de uma identidade pessoal e profissional, em interação mútua. E é nessa 

perspectiva que a renovação da formação continuada vem procurando caminhos 

novos de desenvolvimento (CANDAU 1997, p. 64). 

 

É importante destacar que não apenas a formação superior é suficiente na construção 

docente, a história de vida, a dimensão pessoal do professor, deve ser também levada em 

consideração, pois configuram-se vivências importantes que define o fazer docente e 

influencia na escolha pela profissão.  

O professor antes de ser profissional é uma pessoa como qualquer outra, tem toda uma 

história marcada pelo lugar em que vive e pelas pessoas que convivem, suas vivências 

influenciam suas escolhas, sua forma de pensar, de ser e estar na profissão docente, pois a sua 

forma de ser está totalmente inserida na forma de ensinar, não dá para separar as experiências 

pessoais do fazer docente.   

Nóvoa (2009, p.38) é bem claro nessa questão quando ressalta que “o professor é a 

pessoa, e que a pessoa é o professor. Que é impossível separar as dimensões pessoais e 

profissionais. Que ensinamos aquilo que somos e que, naquilo que somos, se encontra muito 

daquilo que ensinamos”.  

Desse modo ao tentar compreender a maneira como cada um ensina e estar na 

profissão é um exercício que significa primeiramente conhecer as experiências de vida de 

cada professor, já que a forma de ensinar de cada um está completamente relacionada a 

subjetividade do individuo, ou seja da forma de ser particular da pessoa.  

Tomar consciência dessa relação, da construção do professor atrelado com a sua vida 

pessoal, é um ponto fundamental para professores de qualquer área, pois representa um meio 

de conhecer os porquês de suas práticas, suas opções de escolha, seja dentro ou fora da 

profissão e significa conhecer os motivos de seus posicionamentos.  
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Um dos grupos que exerce grande influência sobre o professor é a família. É por meio 

dela que o ser humano espelha os seus valores, costumes, a cultura, as crenças, sua forma de 

ser e pensar. Muitos alunos desejam ser professores por influencias da família: desejo dos pais 

ou porque alguém que lhe é próximo exerce a profissão e, por isso deseja também trabalhar. 

Os professores também inspiram o gosto pela profissão devido às boas experiências dos 

alunos com os seus professores durante a trajetória escolar. 

Entretanto, mesmo se apresentando como relevante, os saberes da experiência pessoal 

do docente, muitas vezes, têm sido deixados de lado nos cursos superiores como se não 

representassem significação alguma, comprometendo assim o entendimento do professor 

formador sobre o que fez com que o aluno escolhesse ser professor. De acordo Nóvoa (1995, 

p.24) “a formação de professores tem ignorado, sistematicamente, o desenvolvimento pessoal, 

confundindo “formar e formar-se”, não compreendendo que a lógica da atividade educativa 

nem sempre coincide com as dimensões próprias da formação”.  

Dado o exposto, é possível afirmar que não só as disciplinas e metodologias de ensino 

sobre como preparar uma aula, orientações didáticas que são repassadas pela universidade 

constrói a identidade docente, pois os saberes da experiência são também fundamentais. A 

formação superior tem que reconhecer as vivências pessoais dos professores, pois elas estão 

inseridas no processo de construção da identidade docente implicando profundamente na 

identificação e no fazer deste profissional. De acordo com Nóvoa (1995): 

 

 
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou 

técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexibilidade critica sobre as práticas 

de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 

investir a pessoa e dar estatuto ao saber da experiência (NÓVOA, 1995, p. 25): 
 

  Tendo em vista essas considerações é importante que professor formador possibilite 

ao acadêmico logo no inicio das primeiras aulas fazer um momento de reflexão, de 

questionamento sobre o que fez com que escolhesse ser professor. Diante desta atividade ele 

poderá conhecer as vivências que contribuíram para a identificação do aluno (a) enquanto 

docente, ao mesmo tempo, que o aluno irá relembrar e reconhecer esses fatos.  

Essa prática é sem dúvida muito relevante, pois segundo Nóvoa (2009, p.39) “é 

importante estimular, junto dos futuros professores e nos primeiros anos de exercício 

profissional, práticas de auto-formação, momentos que permitam a construção de narrativas 

sobre as suas próprias histórias de vida pessoal e profissional”. Essa atividade pode também 

ser feita com professores atuantes como forma de refletirem sobre o seu ensino. 
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É importante destacar que os saberes da experiência são também aqueles que os alunos 

possuem sobre o que é ser professor, pois ao chegar na universidade os estudantes já tem 

ideias a respeito do professor, mesmo que de forma fragmentada, a partir dos discursos que 

são transmitidos pela sociedade, que influi significativamente na forma de enxerga-la e 

identificar-se. Esse pensamento tomou como base o de Pimenta (1999) quando afirma que: 

 

 
Quando os alunos chegam no curso de formação inicial, já tem saberes sobre o que é 

ser professor. Os saberes de sua experiência de alunos que foram de diferentes 

professores em toda sua vida escolar. Experiência que lhes possibilita dizer quais 

foram os bons professores (...). Quais professores foram significativos em suas 

vidas, isto é, contribuíram para sua formação humana. Também sabem sobre o ser 

professor por meio da experiência socialmente acumulada, as mudanças históricas 

da profissão, o exercício profissional em diferentes escolas, a não valorização social 

e financeira dos professores (...) (PIMENTA, 1999, p.20). 

 

 Os saberes da experiência além de serem produzidos pela história de vida do 

professor são também fabricados no cotidiano docente, ou seja, no próprio trabalho, pois é na 

escola onde o professor coloca em prática todos os conhecimentos apreendidos durante a 

formação acadêmica e ao mesmo tempo, onde entra em contato com a realidade da 

instituição: o tipo de aluno, de organização, com as práticas de ensinar e aprender, em fim, do 

que é realmente ser professor, dessa forma, “é no trabalho e pelo trabalho que o professor se 

define como um profissional” (FARIAS, 2008, p.69).  

Com o pensamento semelhante, Pimenta (1999, p. 20) ressalta que os saberes da 

experiência “são também aqueles em que os professores produzem no seu cotidiano docente, 

num processo de reflexão sobre a prática” e nessa perspectiva, a postura do professor 

reflexivo acerca do trabalho que desenvolve é um aspecto importante, pois a reflexão sobre a 

ação além de possibilitar melhorar a prática, leva a identificação ou não com a profissão, por 

conta do contato com o cotidiano docente tonar possível perceber os pontos positivos e 

negativos do ser professor. 

 Esse pensamento também é defendido por Freire (1996, p.43) quando diz que “por 

isso é que, na formação de professores, o momento fundamental é o da reflexão critica sobre a 

prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou do ontem que se pode melhorar a 

próxima prática”. 

A partir dessa discussão acerca da identidade docente e desenvolvimento profissional 

pode-se perceber que as experiências vivenciadas pelo professor, seja de cunho acadêmico, 

pessoal ou profissional definem o seu fazer docente e impactam profundamente no 

reconhecimento do ver-se professor, pois conforme Farias (2008): 
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É esse repertório de experiências, de saberes, que orienta o modo como o professor 

pensa, age, relaciona-se consigo mesmo, com as pessoas, com o mundo, e vive sua 

profissão. Entendemos, pois, que o professor traz para a sua prática profissional toda 

a bagagem social, sempre dinâmica, complexa e única (FARIAS, 2008, p. 59). 

O próximo capítulo traz reflexões sobre a origem do método História Oral apontando 

algumas considerações sobre a historicidade do surgimento das fontes orais na pesquisa, 

assim como aborda a importância do método História Oral de Vida tanto para o pesquisador 

quanto para o sujeito pesquisado. 
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CAPÍTLO II- HISTÓRIA ORAL COMO MÉTODO DE PESQUISA: ORIGEM 

 

 

As pesquisas em história durante muito tempo foram marcadas pela utilização apenas 

de documentos escritos como única fonte segura para tratar a história. Entretanto no início da 

década de 1920 esta exaltação da fonte escrita foi alvo de críticas, pois foi percebido que não 

era a única, exclusiva fonte para dar conta da história. Foi a partir dessa visão que as fontes 

orais surgiram nos Estados Unidos como instrumento capaz de produzir e registrar 

conhecimento. Conforme Queiroz (1983): 

 

 
Histórias de vida e depoimentos pessoais, a partir do momento em que foram 

gerados passam a constituir documentos como quaisquer outros, isto é, definem-se 

em função das informações, indicações, esclarecimentos escritos ou registrados, que 

levam a elucidações de determinadas questões e funcionam também como provas 
(QUEIROZ, 1983, p. 91). 

 Outro aspecto que levou a História Oral ser considerada como fonte de pesquisa no 

campo das ciências sociais foi à mudança da concepção da ciência que por muito tempo foi 

caracterizada por metodologias tradicionais/positivistas: neutralidade, objetividade e 

racionalidade, onde só era considerado científico aquilo que poderia ser medido, visto, 

concreto e verificado. Dessa forma a subjetividade humana (as emoções, o interior do 

indivíduo) não constituía objeto do conhecimento, era excluída do processo, pois não 

representava significação alguma para a ciência pelo fato de ser abstrato e não produzir 

conhecimento.  

Na primeira metade do século XX essa visão de ciência foi ultrapassada, visto que, a 

subjetividade foi vista como capaz de produzir saberes, que pode e deve fazer parte da 

ciência. Dessa forma, ocorreu a valorização de “questões de âmbito subjetivo e relativas ao 

sujeito histórico” (CUNHA; CARDÔZO, 2011, p.144).   

Dado o exposto pode-se afirmar que foi a partir dessas transformações em torno da 

ciência que o indivíduo, o comportamento humano e consequentemente a memória e as 

vivências da pessoa passaram a existir na pesquisa. 

 A introdução do estudo da vida cotidiana na pesquisa foi um marco também 

importantíssimo para o estabelecimento da fonte oral, uma vez que, passou-se a estudar a dia-

a-dia do individuo, as suas vivências e com isso foi percebido que as fontes não poderiam ser 

somente escritas, mas poderia utilizar-se também de fontes orais a partir de relatos do 

cotidiano da vida diária.  
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Através dessas modificações que levou o reconhecimento das fontes orais no processo 

de pesquisa, surgiu a História Oral como método da pesquisa qualitativa que trata das 

realidades sociais. 

 É essencial destacar que o método História Oral se originou após a Segunda Guerra 

Mundial na década de 1950 nos Estados Unidos, México e Europa com o avanço da 

tecnologia que possibilitou a invenção do gravador permitindo assim que as memórias, as 

entrevistas orais fossem gravadas, registradas, proporcionando ao pesquisador ter acesso as 

memórias mesmo depois da coleta de dados, o que representou grande conquista para a 

pesquisa. Segundo a Associação Brasileira de História Oral (ABHO),  

 

A gravação de entrevistas com testemunhas da história teve inicio na década de 

1950, após a invenção do gravador, a fita, na Europa, nos EUA e no México . A 

partir dos anos de 1970 as técnicas de história oral difundiram-se bastante e 

ampliou-se o intercambio entre os que a praticavam (...). Os anos 1990 assistiram a 

consolidação da história oral no meio acadêmico (...). 

Neste trabalho irei tratar da História Oral de Vida que é um ramo da História Oral. 

Segundo Meihy a História Oral de Vida “remete ao registro da experiência pessoal” (1994, 

p.56). Foi isso que realizei neste estudo, registrei a experiência pessoal de três professoras que 

atuam na Educação Infantil. 

 De acordo com o supracitado pode-se perceber que as fontes orais se desenvolveram 

na pesquisa em decorrência das mudanças ocorridas na ciência como a valorização das fontes 

orais e da subjetividade e o estudo do cotidiano. Em decorrência desses avanços surgiu o 

método História Oral que apesar de já ter trabalhos escritos no Brasil que abordem o referido 

método, seu acervo ainda é reduzido no território brasileiro.  

 É importante destacar ainda que apesar da válida aceitação e difusão da História Oral é 

alvo de muitas criticas, pois se discute sobre a pouca credibilidade/legitimidade dos relatos 

orais, pelo fato do individuo poder ocultar acontecimentos de sua história, ou mesmo alterar 

fatos por já ter no presente outra forma de pensar diferente da que tinha no passado. O 

pesquisador ao perceber essa “ocultação de fatos” deve procurar entender porque o sujeito foi 

omisso, porque decidiu esconder em vez de contar, visto que, essa omissão tem um sentido.    

 Outra questão sobre qual ressalva vários questionamentos é sobre o esquecimento, 

visto que, por nossa memória ser falha, o sujeito que conta a sua trajetória poderá em algum 

momento esquecer acontecimentos no estante que conta, que são essenciais para a 

compreensão de determinada problemática no qual o pesquisador está interessado em 

desvendar. 
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2.1 Relevância do Método História Oral de Vida 

 

 

 A História Oral de Vida é um importante método de pesquisa porque trabalha com a 

memória e vivências, fazendo um resgate do que há de mais profundo no intimo do indivíduo, 

possibilitando a quem conta as suas experiências reviver, reelaborar e questionar a sua 

história. Sendo assim o Método de História Oral de Vida significa uma possibilidade de 

investigar e compreender o interior do ser humano. 

Além de proporcionar um resgate da subjetividade o referido método torna possível 

fazer um resgate do contexto histórico do lugar onde o entrevistado viveu, uma vez que, 

através dos relatos orais o investigador passa a conhecer o universo do qual o sujeito 

pesquisado fez parte, conhecendo a cultura, os valores, costumes, crenças, o modelo de 

sociedade e de homem da época em que vivia e vive, o que revela importante mecanismo para 

a compreensão da realidade e trajetória do sujeito em determinado contexto social. Paulilo 

(1999) considera que a história de vida é: 

 

 
[...] um instrumento privilegiado para a análise e interpretação, na medida em que 

incorpora experiências subjetivas mescladas a contextos sociais. Ela fornece, por 

tanto, base consistente para o entendimento do componente histórico dos fenômenos 

individuais, assim como para a compreensão do componente individual dos fatos 

históricos (PAULILO, 1999, 142-143).  

 Outra característica da História de Vida é o de permitir conhecer não só a ação 

individual, mas sim, permite conhecer o contexto social de um grupo de pessoas, pois no 

momento em que o depoente relata a sua história, por mais singular que seja, ele não fala só 

de si, conta também características do grupo ao qual pertenceu. Esse pensamento é refletido 

no de Bertaux (1980, p.60) que considera que as “histórias de vida, por mais particulares que 

sejam, são sempre relatos de práticas sociais: das formas com que o individuo se insere e atua 

no mundo e no grupo do qual ele faz parte”. 

 Refletir sobre si mesmo e resinificar as vivências, provavelmente seja uma das 

contribuições mais significativas que o referido método proporciona ao ser que conta a sua 

história de vida, porque ao relatar as suas vivências o sujeito não conta só por contar, mas 

passa a compreender seu lugar no mundo.  

 Dá voz as experiências do passado é saber das angústias, paixões, anseios sonhos e 

desejos e isso é algo que tem muito valor, pois dá liberdade ao entrevistado externar a sua 

história e fazer dela também história, onde outras pessoas com as mesmas experiências 
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possam também se identificar e a partir disso refletir também sobre suas próprias vidas e, ao 

mesmo tempo possibilita as novas gerações o contato com uma relevante fonte histórica, 

carregada de ricos detalhes e afetos. 
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CAPÍTULO III- PERCURSO METODOLÓGICO  

 

 

          O percurso metodológico na pesquisa cientifica é um eixo fundamental, pois 

apresenta todo o caminho que o pesquisador percorreu para realiza-lo, ou melhor, todo o 

percurso trilhado pelo mesmo para chegar ao objetivo desejado, desde o início da pesquisa até 

a sua análise, mostrando o método, as técnicas, os sujeitos, o espaço e os instrumentos que 

foram utilizados. Conforme Minayo (2012) a metodologia é: 

 

 
O caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. Ou seja, 

a metodologia inclui simultaneamente a teoria da abordagem (o método), os 

instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a criatividade do 

pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e sua sensibilidade) 
(MINAYO, 2012, p.14). 

 

  Diante dessa consideração inicial, o presente capítulo trata sobre o percurso 

metodológico utilizado durante a pesquisa, mostrando detalhadamente aconteceu o seu 

desenvolvimento. 

 

  

3.1 Caminhos Percorridos 

 

   

O trabalho com História Oral envolve algumas etapas que devem ser bem definidas 

que consiste na elaboração do projeto e do roteiro, na seleção dos entrevistados, a realização 

das entrevistas, na escuta e escrita do material coletado, conferencia das histórias pelo 

narrador e a finalmente análise. Meihy e Holanda (2007) sinalizam muito bem essas etapas 

quando afirmam que:  

 

 
História oral é um conjunto de procedimentos que se inicia com a elaboração de um 

projeto e que continua com o estabelecimento de um grupo de pessoas a serem 

entrevistadas. O projeto prevê: planejamento da condução das gravações com 

definições de locais, tempo de duração e demais fatores ambientais; transcrição e 

estabelecimento de textos; conferência do produto escrito; autorização para o uso; 

arquivamento e, sempre que possível, a publicação dos resultados que devem, em 

primeiro lugar, voltar ao grupo que gerou as entrevistas (MEIHY; HOLANDA, 

2007, p.15). 

A princípio para compreender o método história oral, comecei pesquisando artigos 

científicos na internet, livros, autores, trabalhos monográficos e dissertações de mestrado que 

discutiam o referido método. Depois de realizado essa garimpagem, iniciei um longo processo 

de leitura.  
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Por ser um procedimento novo no Brasil, com poucos trabalhos escritos e o primeiro 

trabalho do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí (UFPI) que utiliza a 

História Oral de Vida como método significou para mim foi um grande desafio construí-lo.  

Foram vários dias de estudo e dedicação, li trabalhos de estudiosos do método como 

Thompson (1992), Bossi (2004), Meihy (2007) entre outros. É importante destacar que a 

minha maior referencia foi a tese de Fonseca (1977) que tem como titulo: Ser Professor no 

Brasil e a tese de Mestrado de Silva (2012): Trajetórias de Formação Professores de Educação 

Infantil: História Oral de Vida.  

No que diz respeito ao roteiro, umas das etapas do método, este não deve ser 

elaborado como algo estático, pronto e acabado e sim como documento que pode ser 

modificado, tendo em vista, que conforme as memórias das depoentes são evidenciadas, 

outras necessidades de questionamentos podem vir a surgir. Diante disso, primeiramente 

elaborei um roteiro para nortear o meu estudo com 20 questões com dados da vida pessoal e 

profissional das narradoras e conforme novos questionamentos surgiram na minha cabeça 

acrescentei mais 17 questões.  

A seleção dos narradores é outro passo importante e para a escolha dos candidatos 

primeiramente é necessário que sejam definidos os critérios de seleção, para que estes sujeitos 

estejam condizentes com os objetivos da pesquisa. Segundo Alberti (2004, p.31) “a escolha 

dos entrevistados é, em primeiro lugar, guiada pelos objetivos da pesquisa”.  

Considerando que o nosso objetivo principal era conhecer o processo de 

desenvolvimento profissional dos professores da Educação Infantil que atuam a mais de 10 

anos na cidade de Santana do Piauí, estabeleci como critérios que os narradores teriam que 

exercer a docência na Educação Infantil a mais de dez anos e morar na cidade de Santana do 

Piauí, cidade a qual pertenço e tenho grande admiração.  

Depois de estabelecido os critérios, pesquisei na cidade através de conversas com 

amigos e familiares sobre os professores que se adequavam no presente requisito, a partir 

disso, descobri que quatro professoras se encaixavam perfeitamente e então fui até suas 

residências para explicar a proposta do meu trabalho e saber se aceitavam participar. No 

entanto somente três se disponibilizaram em contribuir.  

 O contato inicial do pesquisador com o entrevistado é outro momento que requer 

bastante cautela, clareza e simpatia, uma vez que, é nesse momento em que será explicado a 

proposta do trabalho, perguntado ao sujeito se aceita ou não participar da pesquisa, bem como 

negociado os dias da gravação se caso este deseje contribuir.  
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 Conforme essas características, no primeiro momento que estive com elas busquei 

estabelecer uma “clima” de amizade, de parceira e companheirismo e conforme terem 

aceitado a colaborar com a pesquisa já fui logo explicando que jamais iria medir ou julgar as 

suas vivências.  Silva e Barros (2010) denominam esse contato inicial de “pré- entrevista” e 

afirmam que: 

 

  
Esta etapa requer bastante estudo e planejamento, pois, além de ser o início do 
vínculo com aquele que dará substância ao estudo, é momento em que se reúne 

informações e conhecimentos para que se consiga manter um diálogo fluente com 

o(a) colaborador(a). (SILVA; BARROS, 2010, p.71) 

A entrevista como os aspectos anteriores, consisti um elemento que envolve bastante 

atenção do pesquisador, pois, deve ser realizada em um local aconchegante, em que o 

narrador não se sinta intimidado em se expressar e sim se sinta acolhido.  

 O ambiente de realização das gravações é importante no processo de capturarão das 

memórias, desenvolvi todas as entrevistas na casa das participantes e a opção em desenvolver 

na residência das mesmas ocorreu porque é o ambiente em que elas estão mais presentes, 

depois que saem da creche, já que trabalham 8 horas por dia e também por ser o espaço que se 

sentem mais a vontade, visto que, por ficarem muito ausentes de casa, quando chegam do 

trabalho todas procuram o seu lar para descanso e descontração com os seus familiares e 

amigos. 

No momento da entrevista o pesquisador deve ter em mãos um gravador de voz, no 

qual, possa registrar todas as falas das depoentes. Para gravar a fala das depoentes utilizei um 

aparelho celular, que nos primeiros dias de gravação foi um instrumento de incômodo para 

algumas, mas no decorrer das gravações foram se familiarizando com o instrumento.  

Além do aparelho celular, para auxiliar neste processo de registro, utilizei um diário de 

campo e quando esquecia de levar, tinha sempre em mãos uma folha de caderno para anotar 

as impressões que tinha do entrevistado e os detalhes do encontro naquele dado momento, que 

as vezes o gravador não é capaz de registrar. 

 Falar de si, de sua história de vida, não é tarefa fácil, muitos têm dificuldade em relatar 

a sua história, pois várias vezes o sujeito entra em conflito com sigo mesmo por já possuir um 

pensamento diferente do que tinha no tempo passado. Por este motivo, na entrevista o 

pesquisador precisa está atento a qualquer sinal, tom da voz, expressão facial ou pausa 

durante a fala, para que seja capaz de perceber os sentimentos que o sujeito sentiu naquele 

instante da sua vida, assim como perceber quando o sujeito oculta alguma informação.  
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             Em transformar memória em história é imprescindível que ocorra uma boa relação 

entre o pesquisador e o sujeito, ou seja, um vínculo de amizade, de respeito a opinião do 

outro, de troca de experiências e cumplicidade, para que este não se sinta intimidado em 

contar a sua história. Segundo Bosi (2003, p.60) “da qualidade do vínculo vai depender a 

qualidade da entrevista (...)”. Conforme essa característica busquei estabelecer um vinculo de 

amizade com as colaboradoras desde o primeiro encontro, pois tive o cuidado que se 

sentissem a vontade com a minha presença.  

 Ainda a respeito da entrevista, não é recomendável que o entrevistador demarque um 

limite de duração para a mesma, em vez disso, é preferível que deixe o participante à vontade, 

respeitando o seu tempo e o desejo de falar. Ao mesmo tempo é aconselhável para o 

andamento de uma boa entrevista que está não seja muito demorada para que não se torne 

enfadonha. Dito desta forma, as gravações não eram demoradas, variavam de 40 min a 01: 20 

min, conforme a empolgação, o cansaço e a disponibilidade de cada uma.  

 Após os relatos de cada gravação ter sido gravado segui para a transcrição que é a 

passagem das falas orais para o escrito tais como ditas pelo depoente com erros gramaticais, 

gírias e falhas de coerência. Segundo Fonseca (1997, p.53) “essa etapa é lenta, criativa e 

carregada de emoções, pois se revive todo o momento anterior com uma densidade 

impressionante”.  

 Para não correr o risco de perder as gravações e relembrar as impressões das 

depoentes, bem como o que foi dito com melhor precisão, iniciei esse processo logo ter feito 

as entrevistas. Assim que chegava em casa, envolvida ainda com toda o encontro, já ia direto 

traspor as falas para o escrito. Para realizar tal atividade fiz uso do computador, no qual, 

digitava todo o material coletado. Com o objetivo de não deixar nenhum detalhe da conversa 

sem ser arquivado ouvia varias vezes as gravações, em seguida, para me certificar que todas 

as falas estavam digitadas, ouvia novamente a gravação. 

 Finalizado esse momento iniciei a textualização momento em que são corrigidos os 

erros, sobre isso Thompson (1992, p,57) afirma que “os vícios da linguagem, erros de 

gramática, palavras repetidas devem ser corrigidos”, além disso, as perguntas são retiradas. É 

importante mencionar que mantive o linguajar delas no documento escrito, corrigindo apenas 

os erros de gramatica e repetições. 

 Terminado a textualização segui para a transcriação, que é o estágio em que será 

organizado o texto, podendo “inverter as ordens dos parágrafos, elaborar uma 
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transtextualização sem modificar o caráter original da entrevista” (SILVA, 2012, p.62). Nesse 

momento tive bastante cautela, procurei organizar o texto para sem deixa-lo incoerente.  

 É importante nesses processos de escrita que o pesquisador tenha cuidado para 

escrever realmente o que o narrador quis dizer na sua fala, para isso, deve ter uma escuta 

sensível, atenta, observando os sentimentos, emoções e intenções contidas na fala do sujeito e 

mais que tudo, deve ter respeito às opiniões do depoente não fazendo nenhum juízo de valor.   

No instante do resgate da história de vida, o sujeito na grande maioria das vezes se 

emociona, chora e alegra-se ao relembrar aspectos do seu passado que serviram para construir 

o ser que é no presente, pois é a partir das experiências do passado que nossa personalidade é 

formada. 

 Mediante os relatos serem carregados de emoções, as pausas na fala devem ser 

explicitadas no momento da escrita para que quem vá ler possa ter uma visão ampla a respeito 

dos sentimentos do entrevistado naquele determinado tempo e espaço. Segundo Delgado 

(2006): 

 

 
As passagens pouco claras devem ser colocadas em colchetes; dúvidas, silêncios e 

hesitações, identificadas por reticências; risos devem ser identificados com a palavra 

(riso) entre parêntese; o negrito deve ser utilizado para palavras e trechos de forte 

entoação (DELGADO, 2006, p.22). 
 

 Utilizei de uma técnica um pouco parecida da ressaltada por Delgado: usei reticências 

para marcar as frases incompletas, aspas para marcar as falas e palavras pouco usuais, negrito 

em frases com forte entonação, e das palavras riso, pausa e silencio para identificar os risos, 

os silêncios e pausas que aconteceram durante as gravações. 

Ao cumprir todas essas etapas o texto final tem que lido pelo narrador para que ele 

confira a sua história, ou seja, para que veja se o que realmente está no texto é o que está 

escrito. Em seguida o colaborador assina carta de cessão concedendo ao pesquisador liberdade 

para utilizar a sua história e por último é feita a análises do material coletado. 

A História Oral Hibrida e a História Oral Pura são mais duas características da 

História Oral que o pesquisador pode escolher utilizar para enriquecer a sua pesquisa. Ambos 

ramos são distintos, o primeiro não utiliza somente os depoimentos do entrevistado com única 

fonte para a coleta de dados, faz uso também de outros elementos para fortalecer o que foi 

dito, como cartas, fotografias, recortes de jornais entre outras fontes. Já o segundo trabalha 

apenas com os depoimentos do sujeito, não utiliza outros mecanismos, apenas a fala do 

entrevistado.  
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A minha primeira intenção foi trabalhar com a História Oral Hibrida utilizando de 

registros como fotografias ou recortes de jornais com o intuito de melhor despertar a memória 

das entrevistadas, deixando o ambiente mais estimulador e provocativo, mas ao buscar ter 

acesso a estes documentos fui enformada pela direção da instituição que não existe fotografia 

desse período de 1994 á 2000 ou qualquer outro registro dessa época, o que demostra que o 

grupo de profissionais da instituição não valoriza a história. 

É relevante mencionar ainda que para que o trabalho seja original, o pesquisador deve 

ser fiel a entrevista, para que quando outros estudiosos forem ter acesso ao material gravado, 

possam conhecer a trajetória de vida do sujeito tal como ela é, sem segundas opiniões. 

 

 

3.2 Quem são os sujeitos da pesquisa? 

 

 

 Os sujeitos são três professoras do Ensino Infantil que exercem a docência nesta área 

de ensino a mais de dez anos na cidade de Santana do Piauí na qual residem. A instituição em 

que trabalham as professoras é Creche Tia Lourdes Dias fica localizada na Rua Santa Maria, nº 

141 em Santana do Piauí - Bairro centro. 

 O meu desejo em pesquisar sobre essas professoras surgiu por querer conhecer as 

vivências das professoras, bem como as razões que as levaram a escolher essa etapa de ensino 

como campo de atuação profissional que é a mesma que desejo atuar, isso explica o interesse 

em pesquisar sobre a Educação Infantil. 

O interesse em pesquisar sobre elas partiu também pelo fato de terem sido minhas 

professoras, período que tenho lembranças marcantes e conhecer as suas experiências é 

também uma forma de relembrar o meu passado. 

Filhas de agricultores nordestinos que tinham condições socioeconômicas suficientes 

apenas para sobreviverem, as narradoras nasceram no Povoado Saco do Engano que tinha 

como principais atividades econômicas a plantação de milho, feijão, algodão, mandioca, cana-

de-açúcar, buriti, carnaúba, criação de bois, galinhas, porcos etc. No dia 29 de Abril 1992 o 

povoado passou a ser cidade com o nome de Santana do Piauí, nome esse escolhido pelo o 

povo, e que fica localizada a 18 km da cidade de Picos-PI. 
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3.3 Como Aconteceram as Entrevistas  

 

 

Antes de começar as entrevistas, primeiro fui até a casa das depoentes para perguntar 

se aceitavam contribuir com o meu trabalho de conclusão de curso com as suas histórias de 

vida abordando a infância, adolescência, a fase adulta, formação e experiências na Educação 

Infantil. 

Conforme aceitaram participar, entreguei a elas a carta de apresentação, explicando a 

intenção da pesquisa e o procedimento que iria utilizar para coletar dos dados, que ocorreriam 

conforme a disponibilidade e disposição de cada uma.  

Ficou acertado que quando fosse gravar iria entrar em contato primeiramente com elas 

por telefone ou pessoalmente em suas residências ou elas viriam até a mim marcando o dia e o 

horário que estavam disponíveis, pois tive a preocupação de negociar quando queriam depor 

para deixa-las à vontade, por conta de compreender que todas levam uma vida 

sobrecarregada, com trabalhos da creche e também de casa, visto que, sei como é vida de 

professora porque convivo com minha mãe e ela é professora, por isso entendo como é. 

A professora Silva foi muito amigável, me recebeu bem em sua residência, assim que 

me viu me convidou para sentar na área externa de sua casa, em seguida, começamos a 

conversar, relembramos o tempo em que foi minha professora na Educação Infantil. Essa 

conversa foi permeada de emoção e risos tanto para mim quanto para ela. 

Depois desse momento inicial de “construção de vínculos”, falei sobre a proposta do 

meu trabalho, afirmando que iria escrever o meu trabalho de conclusão de curso sobre 

História de Vida de Professores da Educação Infantil e se era possível que participasse da 

construção do mesmo, através de suas vivências, pois ficaria muito grata com a sua 

contribuição. Ela imediatamente aceitou e já começou até contar parte da sua vida, me senti 

felicíssima e curiosa para pesquisa-la, para conhecer a sua história, pois a sua empolgação e 

alegria em que me recebeu me deixou segura que o meu estudo iria dá certo. Nessa 

oportunidade a professora Silva marcou o dia da primeira entrevista que iria ocorrer na sexta-

feira (21/10/2016). Por conta de contratempos pessoais da mesma, não foi possível realizar. 

No mesmo dia a noite fui na casa da professora Oliveira e da mesma forma ela me 

recebeu com muito apreço, sentamos no sofá da sala e então fiz o convite, ela aceitou, mais 

percebi que ficou um pouco preocupada se saberia responder, o que a minha pesquisa 

propunha, percebendo tal desconforto, procurei alivia-la dizendo que podia ficar tranquila, 
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que as informações que eu ia colher era sobre as suas experiências, histórias, ou seja, “coisas 

da vida”, com isso, ela ficou mais calma. 

Dois dias depois da visita na residência de Oliveira e Silva, fui na casa da professora 

Santos e ela não diferente das demais imediatamente aceitou. Quando eu falei da proposta, foi 

simpática, extrovertida e carismática e para a minha surpresa já sabia do meu estudo, porque 

as professoras Oliveira e Silva tinham comentado na Creche Tia Lourdes Dias, local onde 

trabalham. 

 Posteriormente de ter feito estas propostas dei um tempo (três semanas 

aproximadamente) para as professoras amadurecerem a ideia, enquanto isso, eu reelaborava o 

roteiro com questões novas que surgiram na minha cabeça, que me inquietavam naquele 

momento. Após esse período liguei primeiro para Silva para marcar o dia da entrevista, de 

acordo com suas condições ela então marcou. No mesmo dia encontrei Oliveira e negociamos 

também a data para 11/11/2016, em uma sexta-feira que segundo a mesma ia ter uma 

manifestação na cidade sobre a PEC 241 por melhores condições de trabalho e dessa forma 

ela estaria disponível, pois não haveria aula na cidade, por conta desse acontecimento. Três 

dias depois fui à casa de Santos para vermos essa questão das entrevistas, mas ela não estava. 

A primeira entrevista aconteceu com a professora Silva no dia 11/11/2016 na sua 

residência às 15h da tarde, na sua área externa, local arejado e com uma boa visão para 

algumas ruas da cidade de Santana do Piauí. Nesse momento percebi que gosta de ficar nesta 

área para descansar e descontrair, já que trabalha na Creche pela manhã e tarde. No entanto 

nessa primeira narrativa notei que estava um pouco tensa pelo fato de a sua fala ser gravada, 

isso afetou um pouco, pois fiquei desanimada e constrangida para ir a diante com a entrevista, 

mas fui adiante e realizamos o trabalho.  

No momento da entrevista sua fala ficou limitada, não conseguia contar suas 

experiências, tornando as narrativas curtas e com poucos detalhes. Terminado a conversa fui 

para minha casa, refletir e confesso que até em pensei em desistir de executar a entrevista com 

ela. Mas com o passar dos dias, resolvi não desistir, deixar o medo de lado e seguir a diante 

com o meu propósito. 

No dia 19 de novembro em uma manhã de sábado fui novamente a sua residência para 

coletar mais informações. De longe avistei que estava sentada na sua área e meio de forma 

descontraída comecei a coletar mais dados. Nesta manhã ela estava muito mais aberta ao 

dialogo, sua fala estava mais leve, alegre, exaltando emoções o tempo todo e com uma 
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riqueza de detalhes, deu para coletar muitas informações importantes além das que eu tinha 

pensado.  

O terceiro encontro foi dia 29/11/2016 a noite, em um dia de terça-feira, ela estava 

novamente na área de sol em uma posição de relaxamento, sentada em uma cadeira de 

balanço com os pés em outra cadeira menor. Ao seu lado estava seu esposo Pedro Mendes que 

dialogava sobre a queda do avião com os jogadores do time Chapecoense na Colômbia que 

tinha caído no dia anterior, eu também entrei na conversa para me entrosar com os dois, 

falamos desse acontecido e de várias outras coisas.  

Após esse momento de descontração comecei a ler a sua história com as informações 

que já tinha coletado para ela verificar se estavam corretos os depoimentos (datas, instituições 

no qual se formou, etc.) e para ela analisar se queria retirar alguma fala. Posteriormente a 

leitura, ela elogiou o trabalho que nunca pensou que fosse ficar tão bom, diante disso, vi que 

tomou gosto pelo estudo e então iniciei uma nova etapa de questionamentos, em que ela se 

soltou ainda mais, se emocionou ao lembrar-se de seu pai que já havia falecido, que até então 

não tinha se abrido para falar nele. Acredito que esse posicionamento de ler a sua história 

anteriormente foi positivo pelo fato dela conhecer a forma em que estava escrevendo a sua 

história, isso a fez ganhar confiança em mim e na maneira como eu estava retratando a sua 

vida.  

O último encontro aconteceu no dia 03/12/2016 onde Silva fez a leitura de sua 

história. Ela ficou muito satisfeita com o resultado final e por ter contribuído com o trabalho. 

No final, foi assinada por ela a carta de cessão dos direitos de uso da entrevista. 

No dia 11/11/2016 também realizei a entrevista com a professora Oliveira, fui até a 

sua residência para coletar os primeiros dados de sua vida. Como foi no mesmo dia em que 

realizei a primeira entrevista com Silva ela me disse que Oliveira estava ansiosa, preocupada, 

com receio da gravação, com medo de filma-la, se precisava estar apresentável. Essa 

informação foi motivos de risos para Silva. É importante destacar que ela ficou sabendo disso, 

porque as duas trabalham juntas.  

Tendo conhecimento de tal desconforto procurei deixar Oliveira mais relaxada, 

expliquei que não ia filma-la, que somente ia gravar a sua fala, que podia falar como quisesse 

da maneira que fala no dia-a-dia (usando gírias) e jamais ia medir seus conhecimentos. 

Também como forma de descontrai-la, busquei ter um bom vinculo com a mesma de 

companheirismo, toca de saberes e amizade lembrando o tempo em que foi minha professora 

no Ensino Infantil. Ela ficou mais tranquila do que estava no instante em que entrei na sua 
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casa, mas ainda notei que ainda não estava familiarizada com o gravador de voz, da mesma 

forma que Silva reagiu inicialmente em relação ao gravador Oliveira também estava com o 

mesmo sentimento, de estranhamento, de medo, com falas limitadas.  

Já no segundo encontro me surpreendi ela foi mais dinâmica, estava mais calma e com 

uma fala enriquecedora. Como eu buscava sempre a cada entrevista deixa-las mais a vontade 

com a presença do gravador, nesta oportunidade não deixei o aparelho celular a vista da 

mesma, coloquei em um local mais discreto.  

 Realizei também uma terceira conversa com ela, da mesma forma que fiz com Silva 

fiz nesta ocasião, comecei lendo a sua história e depois coletei mais dados. Ela ficou 

surpreendida com a riqueza da sua história, se emocionou ao relembra-la, pegou documentos 

para conferir datas (certidão de nascimento e casamento), reformulou dados e deu mais 

informações. Foi ótimo. No momento em que estávamos conversando chegou uma conhecida 

dela para ver seu muro que estava em construção, ela deu atenção a esta pessoa, mas não se 

desligou do nosso dialogo. Na quarta entrevista Oliveira fez a leitura da redação de sua 

história final e assinou a carta de cessão.  

 A entrevista com a professora Santos já foi um pouco mais tardia do que as outas, por 

motivo de saúde, pois estava com um problema na garganta e não podia falar muito.  Com 

isso marcamos para o Domingo 13/11/2016 à tardinha, próximo ao meio dia ela me ligou 

dizendo que tínhamos que adiar para a Segunda-Feira, porque um parente de seu esposo tinha 

falecido. Então realizamos na Segunda, dia 21 de novembro de 2016, como combinado na sua 

residência. Começamos a conversar em torno das 13h:30min, falamos de assuntos diversos a 

respeito da nossa cidade (falta de chuva, o calor...), então começamos a entrevista na sala, 

local que seu esposo também estava deitado em uma rede.  

Ela diferente das demais não teve receio algum da presença do gravador, estava 

tranquila, sorridente, aberta, agindo naturalmente como é sem o gravador. Sua fala foi cheia 

de alegria, de sentimento, principalmente quando relembrou um grande amigo que já faleceu. 

Pegou um livro para me mostrar que foi aparentado pela (Fernanda) uma palestrante que veio 

ministrar um treinamento nos primeiros anos de seu trabalho com crianças. Percebi dessa 

forma, que estava interessada na minha pesquisa. Como nessa oportunidade coletei quase 

todos os dados que queria só realizei mais dois encontros que aconteceram no dia 02/12/2016 

e no 04/12/2016 para coletar novos dados e ler a sua história.  

No dia 02/12/2016 fui na casa de Santos, mas ela não estava, então fiquei sabendo por 

meio de uma vizinha que ela estava na casa de suas tias Nega e Rita, para não atrasar o 
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andamento da pesquisa, fui até lá. Receberam-me muito bem, conversamos sobre vários 

assuntos na larga e alta calçada de suas tias, que dava para ver algumas ruas da cidade, a 

nossa conversa foi permeada por clima agradável, pois como a calçada é alta o vento que 

chega até ela é ótimo, frio, que me trouxe uma sensação de bem estar.  

Imersos neste clima realizei a entrevista lá mesmo na calçada, na presença de suas tias 

e esposo. Foi um momento de descontração, risos e emoções ao relembrarem de aspectos da 

vida de Santos. Dois dias depois fui até a residência da mesma para fazer a leitura da 

conclusão da narrativa e para que fosse assinada a carta de cessão. Quando começou a ler se 

encantou com a riqueza de detalhes e disse: “nunca pensei que a minha história iria ficar tão 

linda, até as pausas, risos você colocou!”.  

É importante mencionar que tanto no momento do primeiro contato com as depoentes 

como nas entrevistas busquei ser amigável com o intuito de estabelecer uma boa relação com 

as mesmas. Durante as entrevistas buscava estar sempre relembrando, reforçando o que já foi 

dito, ajudando-as no processo da memória e como estratégia que capturar mais informações se 

por acaso algo não foi bem esclarecido.  

 

 

3.4 Análises e Resultados - Infância e Adolescência: Espaços e Origem  

 

 

Primeiro busquei registrar o espaço, a origem as trajetórias profissionais e pessoais das 

professoras. Diante dos resultados coletados por meio das entrevistas percebi muitos pontos 

em comuns e diferentes entre as mesmas, seja na origem, na infância, adolescência ou fase 

adulta que explicam a forma de ser e o fazer docente de cada uma, pois este trabalho utilizou-

se da História Oral de Vida por compreender que “sendo o professor uma pessoa, a maneira 

como cada um de nós ensina está diretamente ligada á nossa maneira de ser, aos nossos 

gostos, vontades, gestos, acasos, necessidades, práticas religiosas e políticas” (FONSECA, 

1997, p.14).  

Todas as narradoras têm suas origens ligadas à cidade de Santana do Piauí que antes 

de ser considerada uma cidade era nomeada como Saco do Engano, município de Picos-PI. 

Esse dado é comprovado pela origem de seus avós ou pelo local de nascimento das 

entrevistadas.  

Seus avós e pais tinham costumes marcados pela cultura do lugar como tocar fofona, 

pife, enfiação de algodão e fumo, e participação em reisados.  
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É importante salientar que o lugar onde nascemos e fomos criados influenciam nosso 

modo de ser, pois segundo Goodson (1992a, p.72) “são obviamente ingredientes-chave da 

pessoa que somos, do nosso sentido do eu. E de acordo com o quanto investimos o nosso eu 

no nosso ensino, na nossa experiência e no nosso ambiente sociocultural, concebemos a nossa 

prática”. 

 Pertencentes a famílias que reconheciam a Educação, apoiando e estimulando os 

estudos dos filhos, tinham como principal atividade o trabalho com a lavoura, ou seja, o 

cultivo na roça, todas tinham uma vida simples com muito sacrifício, possuindo somente o 

básico para consumir e vestirem, mas eram satisfeitas. Diante disso, foi possível concluir que 

as ocupações na cidade por muito tempo eram exclusivamente o trabalho roça como meio de 

garantir o sustento das famílias.  

No entanto, apesar de seus pais serem todos lavradores, as atividades de suas mães 

variavam uma era professora, outra doméstica e outra ajudava o esposo na agricultura. No 

período da infância todas viviam com seus pais, em Saco do Engano, onde suas lembranças 

estavam entrelaçadas com as brincadeiras da época e amigos que lhe marcaram. 

Sobre isso, a professora Santos destacou: “gostava muito de brincar de queimadas, 

barra do bucho, de roubar bandeira “bandeirinha”. Meus colegas eram poucos, era João de Tio 

Vicente, sempre Marines Rocha, Diana, Rita de zé de Né e Leda, brincávamos de comidinha 

em baixo das árvores (...)”. 

Oliveira sobre a infância declarou: 

 

(...) era mais animado do que hoje, pois nesse tempo agente brincava muito, a 

diversão da gente era brincar. Tinha uma “caeira” de mocinha e rapazinhos todos 

brincando de “cai no poço”, (riso), nesse tempo era animado! Eu dava graças a 

Deus quando chegava de noite para nós brincar no clarão da lua, porque não tinha 

energia, no clarão da lua era melhor! Nós brincávamos até a hora de dormir, não 

tinha esse negócio de tá assistindo novela, nem celular, nem... Era bom de mais! As 

brincadeiras que tinham, eram as mesmas de antigamente (....). 

 

Já Silva contou que: “gostava muito de brincar, brincar de casinha, comidinha, mais 

eram essas coisas, nessa época eu me lembro que tinha duas amigas que eu mais brincava, que 

eu tinha mais contato, era Neném de Maricô e Maria José”. 

Mediante as recordações da infância redescobri um tempo passado, marcado pelas 

brincadeiras da época, próprias do lugar onde moravam. 

As lembranças da adolescência são também manifestadas por locais, cidades, pessoas, 

atividades desenvolvidas e sonhos (perspectivas para o futuro) que caracterizaram 

profundamente esse período. As narradoras viveram transitando de Picos para Saco do 
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Engano por razões de melhores condições estudo, pois como no município não oferecia do 5ª 

ano em diante, tinham que se locomoverem para Picos, e também para dá assistência a seus 

familiares que no caso de Santos explica sua principal ocupação na época.   

Santos viveu a maior parte da adolescência foi em Saco do Engano, onde suas 

principais atividades se baseavam em deixar comida na roça e ajudar seus pais na farinhada 

seja raspando mandioca ou mesmo na cozinha, só foi para Picos em 1987 para estudar e 

ajudar a cuidar da sua primeira sobrinha, não foi nem tanto por questões de estudo.  

Em contrapartida Oliveira vivenciou quase toda a sua adolescência (entre 13 e 14 

anos) foi em Picos, porque aqui na cidade não tinha o ginásio, só vinha para Saco do Engano 

nas férias. Morando com sua tia estudava e trabalhava cuidando de seus filhos que segundo a 

mesma “era uma forma de retribuir o que ela me dava, porque eu tinha casa, comida tudo de 

graça e tia ainda me ajudava com algumas despesas escola: lanche, material, (pausa)”.  

Silva igualmente como a segunda passou a adolescência de Picos para Saco do 

Engano, local onde estudou da 4ª série até o Ensino Superior, mas vinha com mais frequência 

a Saco do Engano do que Oliveira, vinha nos finais de semana. Estando entrelaçadas suas 

lembranças das atividades realizadas nesse período com o tempo em que estudava no Ensino 

Fundamental em Saco do Engano, ou melhor, do 1ª até o 3ª ano, época que corresponde à 

adolescência a mesma afirmou: “nesse tempo eu só estudava e cuidava de casa, ajudando 

minha mãe”. 

Em relação as suas expectativas para o futuro, tinham desejos diferenciados entre as 

profissões de professora que desde as brincadeiras na infância já demostrava este interesse, 

médica ou dentista, mas por falta de oportunidade foi professora mesmo, ou bancária 

comparando que bancário era uma profissão antigamente que tinha destaque, hoje é como 

qualquer professor, supostamente desvalorizado.  

Esses dados só demostram que a identificação com a carreira pode vim de encontro 

com a infância como aconteceu no caso da primeira, que desde criança as brincadeiras já 

mostravam esse interesse. Da mesma forma, a opção pela carreira docente pode vir a ocorrer 

por falta de oportunidade, muitas vezes imbricadas pela falta de condições financeiras por 

parte da família, no caso de Oliveira. 

Marcadas na infância e na adolescência por costumes e tradições fortes do local em 

que foram criados, Silva e Oliveira gostavam de participar do dia 7 de Setembro se trajando e 

desfilando. Silva além ainda dessa experiência lembra: “ainda me vesti de índia e fazia 
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apresentações com dancinhas na Igreja no Natal”.  Já Santos afirmou que não se lembrava de 

ter participado de manifestações culturais ou artísticas.  

No que diz respeito às atuações profissionais das professoras selecionadas tiveram 

ocupações e profissões diferentes, que vão desde experiência em lanchonete, dona de casa, 

estudante até á profissão de professora que para umas foi mais tardia.   

Santos realçou que o seu primeiro emprego foi ajudando seu cunhado na rodoviária, 

local em que o mesmo tinha uma lanchonete e esse não era um emprego formal, pois o seu 

primeiro foi na Creche, que não teve profissões anteriores, só exerceu a de professora na 

“escolinha”.  

Silva da mesma forma destacou que seu primeiro emprego foi em Saco do Engano que 

só exerceu a profissão de professora da Educação Infantil, que nessa época era somente dona 

de casa e professora. Oliveira com um percurso mais diferente, frisou que não teve profissões 

anteriores, pois desde sempre iniciou como professora, antes de trabalhar nesta profissão só 

era estudante e destacou ainda que no tempo que morava em Picos só realizava duas coisas: 

estudava e trabalhava e que teve uma experiência antes de trabalhar na Educação Infantil, 

sendo professora na CNEC (Campanha Nacional de Escolas da Comunidade) em Santana no 

ano de 1987. 

De acordo com as ocupações e profissões realizadas pelas narradoras é possível 

perceber que as duas primeiras entrevistadas não tiveram experiência alguma com a Educação 

antes de trabalharem na Educação Infantil, pois esta etapa inaugurou o trabalho na Educação. 

Enquanto a ultima já teve uma vivência anterior, quando trabalhou na CNEC como 

professora, mas não na Educação Infantil. 

 

 

3.4.1 Trajetórias de Formação: Instituições, Práticas de Ensino e Aspectos Formativos 

Marcantes. 

 

 

As trajetórias de formação das depoentes expressam muitos pontos em comum entre as 

mesmas, seja em relação às instituições ou tipo de ensino que receberam, já que possuem 

idades próximas, entre 43 á 50 anos, o que as levou em algumas etapas de ensino vivenciarem 

quase as mesmas experiências.  

Experimentar mais ou menos as mesmas trajetórias possibilitou que em muitas de suas 

falas, as entrevistadas, citarem os nomes das próprias colegas de trabalho que são as mesmas 

que fazem parte desta pesquisa: Oliveira, Santos e Silva, o que me possibilitou confirmar 
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dados, bem como ter uma melhor compreensão da vida das mesmas, isso na minha visão foi 

positivo, pois conforme uma professora dava informação sobre outra, tinha um melhor 

esclarecimento sobre os momentos e etapas vivenciadas por elas. 

Todas as entrevistadas são unânimes em afirmar que no tempo em que estudaram 

quando criança em Saco do Engano não existia a Educação Infantil, por isso já ingressavam 

direto no Ensino Fundamental I, mas com caraterísticas de ensino próprios da Educação 

Infantil.  

 Silva e Oliveira começaram a estudar primeiro nas casas dos próprios professores, 

depois na Escola Helvideo Nunes de Barros, onde o grau de ensino era chamado de 1ª ano 

fraco, 1ª ano forte e o 1ª ano mais forte, em seguida é que se passava para o 2ª ano. 

Uma coisa que merece destaque nesta perspectiva é que o primeiro ano fraco, o forte e 

o mais forte era considerado como sendo o Ensino Fundamental, porque essa visão de 

Educação Infantil ainda não tinha. Santos que não teve a oportunidade de estudar nas casas, 

afirmou que: “naquele tempo não tinha a Educação Infantil, já entravamos direto no 

Fundamental que tinha primeiro ano fraco, primeiro ano forte e o mais forte!” E lembrou de 

quando sua mãe, Neném de Inácio, foi sua professora informando:   

 

 
Eu achava engraçado na escola de mãe, no Helvídeo Nunes de Barros, (risos), quem 

ensinava o primeiro ano fraco era mãe, ai depois tinha que passar pela professora 

Zefinha com o primeiro ano forte, ai tinha que ir para a professora Anizinha e Maria 

de Martinho. O ensino era como se fosse o Maternal, Jardim I e o Jardim II hoje, o 

1ª ano fraco correspondia o maternal, o forte ao Jardim I e o mais avançado o Jardim 

II.  

 

E ainda reafirmou: 

 
 

Eu fiz o 1ª fraco e o forte não foi nas casas, nessa época foi no colégio mesmo, lá 

Helvídeo Nunes de Barros de manhã. No primeiro ano tinha o 1ª ano fraco, o 1ª ano 

forte, ai vinha o 2ª ano que foi com a professora Dalila no horário de 12:00h até 

14:00h, quem estudava de 14:00 em diante já era outra turma. 

Oliveira e Silva relembrando de como foi as suas primeiras experiências estudantis 

ressaltaram: 

 

Sobre o tempo que estudei quando criança, (pausa), não tinha a Educação Infantil, 

porque a gente chamava quando entrava era primeiro ano fraco, entravamos logo no 

Ensino Fundamental que no tempo tinha o famoso BABÁ. Eu comecei estudando 

com madrinha Neném de Marieta bem aqui na casa de Marieta, usando a cartinha ai 

quando ela casou que foi para Inhuma eu estudei com a professora Anizinha no 

Helvídeo, lá a gente fazia uns três primeiros anos para poder ir para o segundo, tinha 

o fraco, tinha o forte e o mais forte ainda. (Oliveira) 
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Não estudei a Educação Infantil como se tem hoje, (pausa), estudei foi nas casas, era 

só uma professora que tínhamos, era tipo alfabetização... Eu nem lembro direito, eu 

só lembro da professora Maria Luiza que foi umas das últimas, (pausa), depois já fui 

para escola, no primeiro ano era a professora Zefinha e Neném de Inácio, como 

dividiu as turmas eu fiquei na turma de neném de Inácio, ela era excelente! (Silva). 

 

Conforme as professoras o ABC, nomeado como primeiro ano forte, fraco e mais forte 

era caracterizado por ter um ensino tradicional baseado na leitura, soletração, escrita e 

memorização da tabuada e do alfabeto por meio do uso da cartilha, quem não soubesse o 

alfabeto era castigado. Sobre essas características as professoras Silva e Oliveira contaram: 

 

 
Nesse tempo eu lembro melhor de quando eu estudei com a professora Maria de 

Thiago em diante, (pausa), que a última escolinha foi casa dela, tinha aquela Cartilha 
do ABC, (pausa), ai ela fazia umas rodinhas de papel e colocava cobrindo o ABC, 

eu lia todo o ABC, (risos), mas se ela me perguntasse o alfabeto saltando eu não 

sabia, se fosse em ordem eu dizia a letra, porque eu decorei, eu não aprendi, eu 

decorei a cartilha! Uma vez ela bateu a palmatória em minha mão, porque eu não 

sabia o ABC, foi só uma vez, mais foi uma mãozada! Ai eu pulei a janela e vim 

para casa com raiva, passei uns três dias sem ir para a escola. Nessa época tinha 

muito castigo, eu lembro até que a professora gostava de colocar umas meninas no 

caroço de milho, eu nunca fui não (Silva). 

(...) nesse tempo a gente estudava mesmo era a cartilha, (risos), ai tinha a leitura, era 

no tempo da palmatória, quem não lesse era “pea”! Tinha também a escrita, a gente 

estudava muito a tabuada, hoje em dia é difícil está cobrando a tabuada, de primeiro 

cobrava mesmo! Quando a professora dizia: “amanhã chegue sabendo a tabuada de 

tal número”, se agente não soubesse era castigo (...). (Oliveira) 

 Além dessas características, Oliveira afirmou que começava a estudar não era com 3 

anos como é hoje, pois já entravam tarde entre 5 a 6 anos de idade. Outra coisa retratada pela 

mesma que me chamou atenção é a ausência de lanche nas casas, pois se quisessem lanchar 

tinham que levar a merenda de casa. 

 O local e as condições em que estudaram Ensino Fundamental II foram também 

semelhantes, porque em Saco do Engano na época, como já mencionado só oferecia até o 4ª 

ano, ou seja, só ofertava o Ensino Fundamental I que acontecia nas casas dos professores e na 

escola Hévideo Nunes de Barros, o Ginásio como era chamado o Ensino Fundamental II não 

existia tinham que ir para Picos para então poder estudar.  

Por conta disso as depoentes tiveram que morar em Picos com seus familiares em 

casas alugadas ou próprias, onde experimentaram várias situações. É importante destacar que 

elas estudaram em instituições diversificadas próprias de seu tempo. Esses fatos podem ser 

evidenciados na fala de Silva quando diz: “fiz o Ensino Fundamental na Escola Hélvideo 

Nunes de Barros até o 3ª ano, no 4ª ano eu já fui para Picos (...). Fiz o 4ª ano lá no colégio 

Petrônio Portela, depois fui para o Marcos Parente”. A professora Santos também destacou: 
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Fiz Ensino Fundamental II já foi em Picos que era chamado de Ginásio na época. 

Nesse tempo eu morava em Picos, aqui eu estudei até o 4ª ano que foi com Toinho 

de Munda e Aninha, (pausa), ai fui estudar em Picos no Colégio Marcos Parente, 

nele eu fiquei um ano reprovada na 6ª série, (pausa), ai como eu já estava com a 

idade avançada eu entrei na Escola Petrônio Portela, porque na época lá ofertava ao 

aluno a oportunidade de estudar duas séries numa série só, de Janeiro até junho fazia 

uma série ai de agosto até no final de novembro ai nós fazia outra série, por conta 

disso, estudei lá um ano. 
  

Igualmente como as outras, Oliveira estudou o Ensino Fundamental no colégio 

Helvídeo Nunes de Barros até o 4ª ano, o 5ª ano já foi em Picos. No tempo que estudou em 

Saco do Engano a mesma lembrou que teve um professor que lhe marcou muito, “Pascoal 

Borges”, pois ele era mais dinâmico que os demais. Caracterizando as aulas no tempo em que 

estudava em Picos, ela disse que: “As aulas nessa etapa já era mais puxada, eram bem 

“desenroladas” no Ensino Fundamental! Era no método tradicional mesmo, ainda não era 

moderno como é agora não, não tinha essa história de brincar, brincar só na hora do recreio, 

(risos) (...)”. 

Além de lembrar-se da instituição em que estudou, Silva recordou um acontecimento 

que lhe deixou chateada e com trauma que nunca conseguiu esquecer por volta do 7ª ano, no 

qual recebeu punição sem merecer, sobre isso ela afirmou:  

 

 
(...) uma vez que eu fui fazer uma prova, onde eu estudava junto com Joãozinho de 

Caqui, ai eu não sabia, ele pegou e abriu o caderno e colocou de baixo da minha 

mesa(...). Ai nós lá fazendo a prova e eu não sabia que o caderno estava em baixo da 

mesa, quando eu estava terminando, a professora chegou para mim e fez um X bem 

grande de vermelho na prova inteira riscando (...). Mais essa prova com esse X eu 

fiquei com tanta raiva dessa professora que se não tivesse no final do ano eu não 

tinha terminado não, porque eu não aquentava ver ela de tanta raiva. 
 

Diante dessa lembrança ressaltada pela entrevistada é possível analisar que as 

experiências ruins podem levar o desinteresse pelo ensino e a imagem negativa de 

professores, comprometendo assim o gosto pelo estudo que foi o que ocorreu com a depoente. 

O Ensino Médio de todas as depoentes foi em Picos também, assim como todas as 

etapas de ensino apenas em escolas diferentes: Oliveira estudou no colégio Marcos Parente e 

no Polivalente (Vidal de Freitas Hoje), por sua vez, Santos e Silva foram à Escola Normal. A 

professora Santos lembrou-se de professoras que lhe marcou muito nesta etapa, a primeira 

relembrada foi Catarina, professora de Filosofia que sempre a apoiou e de outra de Biologia 

que teve muito receio, porque ela era carrasca segundo ela: “botava medo na gente!”. 

Nessa perspectiva de análise percebe-se que na Escola Normal, onde a depoente 

estudou tinha professores com práticas tradicionais, que colocavam medo como forma de 

ganhar respeito dentro da sala de aula.  
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 Todas as professoras estudaram o Ensino Superior na Universidade Estadual do Piauí, 

mas em épocas e cursos diferentes. Suas recordações são mostradas por situações variadas: 

dificuldades enfrentadas, opção pelo curso, amigos, lugares, como aconteceu o vestibular, etc. 

Silva que se formou em Pedagogia afirmou que não conhecia nem o curso quando começou a 

estudar, realidade ainda presente por muitos acadêmicos no início do curso.  

Santos queria ter feito ensino, mas cursou matemática pelo fato da universidade 

somente ter os cursos de “matemática, português e inglês” por isso, como gostava mais de 

matemática decidiu estudar essa área, mas confessou que foi motivo de chacota dos seus 

amigos de turma, pois segundo ela: “Quando eu comecei a estudar eu me lembro de que todos 

da sala ficavam me aperreando dizendo que só tinha eu e outra colega do Ipiranga que 

trabalhava no Ensino Infantil e estudava Matemática”. Como trabalhava na Educação Infantil 

ela fez a pós em Psicologia Aplicada a Educação para se qualificar a sua área de atuação. 

Diante desta experiência pode-se constatar que por falta de opção e de oportunidade a 

professora teve que estudar matemática, mesmo seu sonho sendo estudar ensino e só depois 

de formada foi que fez um curso voltado para etapa em que trabalhava. 

Oliveira da mesma forma relatou como foi a sua entrada no Ensino Superior, que fez a 

prova apenas porque seus familiares ficarem cobrando e não por querer cursar o que demostra 

a falta de vontade de prosseguir seus estudos. Segundo ela: “(...) nesse que tempo eu fiz não 

queria nem passar, eu fiz porque ficavam cobrando, era Tia Socorro de um lado e Inês do 

outro (...)”.  Lembrou ainda que quando passou foi muito difícil porque foi quando 

engravidou do seu filho e passava muito mal. 

Em relação a Pós-Graduação mais uma semelhança é percebida, todas as professoras 

estudaram Psicologia Aplicada em Educação juntas na mesma sala de aula nos sábados, essa 

informação foi dada pela professora Oliveira. Silva sobre essa experiência apenas lembrou 

que estudou na URCA (Universidade Regional do Cariri), uma instituição do Cariri-CE que 

veio para Picos, mas por falha na memória não lembrou qual foi o curso. 

 No trabalho com História de Vida, pode-se vim a ocorrer essa falha na memória como 

aconteceu com Silva, que Segundo Pollak (1992, pp. 203-204): 

 

A memória é um fenômeno construído, em nível individual. O que a memória 

individual grava, realça, exclui, relembra, é, evidentemente, resultado de um 

trabalho de organização. A memória segundo ele é “seletiva. Nem tudo fica gravado. 

Nem tudo fica registrado.  
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Com todas essas experiências de formação, as narradoras demostraram gostar mais de 

umas etapas do que de outras por influência de professores, momentos e brincadeiras que as 

marcaram profundamente.  

A professora Oliveira explicou que gostou mais da Escola Normal porque “(...) foi um 

tempo que juntava muitas mocinhas para irem estudar, era uma diversão para a gente ir e 

voltar todo mundo junto, também eu gostei muito dos professores de lá (...)”. Já Silva gostou 

mais do Ensino Infantil por ser mais divertido, com muitas brincadeiras. Santos, por sua vez, 

ressaltou que gostou de estudar foi o Ensino Médio que era ofertado em seu tempo na Escola 

Normal, porque até então não tinha o costume de falar em público, conforme suas palavras: 

“na escola Normal lá tirou mais esse medo, deu oportunidade para falar, (pausa), naquele 

auditório a gente dava cada aula! Muito bom mesmo!”. 

Conforme as trajetórias estudantis das professoras investigadas foi possível analisar 

alguns pontos em comum que aconteceram por razões diversas: por terem idades próximas, 

por morarem em um mesmo local, que por consequência faz que os acontecimentos históricos 

sejam os mesmos, como, por exemplo, a presença somente do Ensino Fundamental aqui na 

cidade na época em que estudaram.  

É essencial ressaltar que antes dos resultados desta pesquisa não tinha conhecimento 

dessas semelhanças, os resultados foram novidades. No entanto acredito que alguns desses 

pontos podem ser explicados pelo fato de trabalharem juntas na mesma instituição, já que aqui 

na cidade só há uma creche e por muito tempo elas eram as únicas professoras da Educação 

Infantil, o que fez com que caminharam juntas nos cursos de formação, especificamente na 

Pós-Graduação. 

 

 

3.4.2 Experiências na Educação Infantil: percepções, contatos iniciais, marcas e desafios. 

 

As histórias de vida das entrevistadas mostraram que a formação das professoras não 

se construiu de repente, sem significados, ausentes de valores do meio no qual viveram e o 

mais importante não se construiu somente pelos seus percursos estudantis. Ao contrário, a 

identificação com a carreira e a construção do ser professor se formou em conformidade com 

as suas vivências, subjetividade e valores que foram se refazendo conforme o tempo, pois o 

que somos hoje é fruto do nosso passado, já que construímos saberes no decorrer da vida e 

com a profissão docente não é diferente. 

 Este pensamento está refletido na visão de Lima, quando ela afirma: 
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Não nos tornamos professores da noite para o dia. Ao contrario, fomos construindo 

essa identificação com a profissão docente no decorrer da vida, tanto pelos exemplos 

positivos, como pela negação de modelos. É nessa longa estrada que vamos 

construindo maneiras de ser e estar no magistério (Lima, 2012, p.39). 

 Analisando as narrativas a respeito das experiências das professoras com a Educação 

Infantil constatei que na cidade de Santana do Piauí/Saco do Engano nos anos de 1994 e 1996 

foi marcada por influências politicas, onde o ingresso nesta etapa de ensino não acontecia por 

meio de concurso público como hoje, pois ainda não existia, e sim por meio de indicações 

políticas, o que influiu na escolha de Silva por a profissão.  

Esse dado é comprovado na fala de Oliveira e Silva que iniciaram a carreira em 1994, 

ano da fundação da Creche, a primeira então disse:  

 

Na época não entrei na Educação Infantil através de concurso, mas foi por indicação 

do prefeito Manoel Borges, só com três anos depois foi feito o concurso na cidade 
no ano de 1997, (pausa), “vixe” e nós com medo de não passar, porque nesse tempo 

só ia ficar no emprego quem passasse, (pausa), ai foi mesmo na época que eu 

engravidei de Manuela, minha filha mais velha, por isso eu chorava muito, deitada 

em uma rede, chorava com medo e tinha que estudar e não tinha nem como me 

levantar passando mal (...). (Oliveira) 

 

A segunda também ressaltou: “No início que ingressei neste espaço não foi nem por 

escolha, foi porque me botaram, o prefeito da cidade me indicou, entrei feito um paraquedas, 

só me jogaram lá, não gostei, fiquei perdida porque não tinha noção de como ensinar crianças 

pequenas (...)” e a ainda explicou: “o concurso já foi de 1997 para frente e eu entrei em 

1994”.  Na sua fala já explica o motivo da escolha pela profissão que de acordo com ela foi 

porque a indicaram.  

 Com um percurso diferente Santos teve seu ingresso na creche mais tarde, em 29 de 

Agosto de 1997, o que significa que foi por meio de concurso. 

Sobre como era a Educação Infantil no período em que ingressaram as narradoras liga 

as suas memórias a dificuldades sentidas no inicio da carreira, as carências que a Creche 

suportava e o tipo de rotina que a instituição praticava.  

Silva declarou que: “foi muito difícil, porque não havia creche, as crianças só 

começavam a estudar com seis anos e não havia recursos tecnológicos como se tem hoje, 

dificultando o nosso trabalho”. Oliveira afirmou que foi difícil devido a pouca quantidade de 

recursos, a falta de experiência e não qualificação dos funcionários. Santos lembrou:  

 

Quando entrei na escolinha, primeiro brincávamos com as crianças, porque já tinha a 

hora do brincar e do lanche, ai tinha um momentozinho para elas socializar com as 

outras crianças, isso foi nos primeiros dois anos ai foi mudando. Lá teve mudanças, 

porque antes só era três salas de aula e agora são quatro. Antes lá só tinha uma mesa 
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cumprida ai sentava os alunos de um lado e do outro, a turma todinha. Com dois 

anos mudou, era separado quatro crianças em cada mesa.  

 As razões que fizeram optarem por esta etapa de ensino foram também distintas o que 

mostra suas formas de pensar a Educação Infantil antes de mesmo se adentrarem neste espaço.  

A crença em achar que o trabalho com a educação de crianças pequenas é menos 

complexo do que em outras etapas de ensino foi o que levou a escolha de Santos, o que 

demostra que a Educação Infantil por volta do ano de 1996 esteve ligada a uma visão 

simplista, de ser mais fácil, flexível.  

 Supostamente essa maneira de pensar deveu-se pelo fato de achar que como a atuação 

do professor da Educação Infantil é baseada muito na dimensão do cuidado, achou que seria 

mais simples. Mas como já mencionado está é apenas uma suposição minha, influenciada por 

encontrar esta realidade ainda em nossos dias. 

 Oliveira enfatizou que ingressou porque não teve outra chance de trabalho, entretanto 

falou: “mas depois de conviver com as crianças passei a gostar e hoje eu não me vejo em 

outra ocupação que não seja a Educação Infantil, é muito gratificante poder ser útil na 

formação de crianças, de poder ajudar no desenvolvimento das crianças”.  

De acordo com a fala da professora pode-se perceber que adentrou-se na Educação 

Infantil não por se identificar, mas, por que não tinha outro trabalho na época, entretanto, com 

toda a experiência vivida hoje se identifica com esta área, pois não se ver trabalhando com 

outro público de alunos, o que demostra que a experiência ao longo dos anos a fez tomar 

gosto pela profissão.  

O primeiro contato de Oliveira e Silva com a Educação Infantil foi muito difícil 

devido à falta de experiência e ausência de recursos tecnológicos que segundo Lucilene 

comprometia o seu trabalho.  

Já para Santos não foi motivo de muito medo, já que gostava trabalhar com imagens, 

de brincar e dançar, isso chamava atenção das crianças, por isso, não foi tão difícil para a 

mesma. Porém mesmo com toda essa facilidade em lidar com crianças lembra que tinha 

receio, segundo ela: “de lidar com a criança que foi mordida e lidar com os pais, porque tem 

pais que não aceitam seu filho ser machucado e também era difícil eles quererem aceitar uma 

criança sair de casa para ficar aqui, para confiar na gente”. 

Essa dificuldade em ganhar a confiança dos pais é uma questão que permanece até 

hoje, Brasil (1998, pp.79,80) esclarece que “o ingresso das crianças nas instituições pode criar 

ansiedade tanto para elas e para seus pais como para os professores”. E destaca ainda que:  
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Quanto mais novo o bebê, maior a ligação entre mãe e filho. Assim, não é apenas a 

criança que passa pela adaptação, mas também a mãe (...). Antes de tudo, é preciso 

estabelecer uma relação de confiança com as famílias, deixando claro que o 

objetivo é a parceria de cuidados e educação visando ao bem-estar da criança (grifos 

meus). 

 

Diante das expressões das professoras pode-se afirmar que as lembranças do primeiro 

contato com a Educação Infantil estão ligadas com as suas dificuldades, medos e gostos que 

marcaram profundamente essas experiências.  

 No que diz respeito aos desafios sentidos por elas é visível que estes se deram por 

conta da falta de experiência, fazendo com que não soubessem lidar com algumas situações 

próprias da Educação Infantil como, por exemplo, fazer a criança parar de chorar no momento 

em que chegavam a escola (período de adaptação), ter respeito, aprender músicas infantis, 

dificuldade com a voz, ganhar o afeito, contar histórias e relação teoria/pratica. Esses desafios 

só mostram que a falta de vivência em cursos de formação no caso de Santos dificulta o 

trabalho docente. 

Em relação ao período de adaptação da criança na escola, ressaltado por Oliveira, 

Brasil (1998, p.82) explica que “o choro da criança, durante o processo de inserção, parece ser 

o fator que mais provoca ansiedade tanto nos pais quanto nos professores”, e ainda ressalta 

que “deve ser dada uma atenção especial as crianças, nesses momentos de choro, pegando no 

colo ou sugerindo-lhes atividades interessantes”. 

Lembranças de acontecimentos bons e ruins ressurgiram nas suas memórias fazendo 

com que mudassem o tom de suas vozes e rissem, conforme os momentos fossem felizes ou 

traumáticos. Essa explosão de emoções se deve pelo fato desses momentos terem sido 

significativos, por isso nunca foi apagado da memória. 

 A professora Santos contou sobre um acontecimento que lhe tirou do sério, de uma 

aluna morder a outra e ela levar a culpa sem merecer, pois ela não estava nem na sala nesse 

dia e sim a titular da turma Lucilene. A respeito deste fato ela disse: “quando aconteceu isso 

teve uma polêmica muito grande, foi assim que chegou o Conselho Tutelar em Santana, a 

presidente do Conselho Maritana, não saia da escolinha, querendo jogar toda culpa em cima 

da gente”, esse acontecimento “ainda foi para os rádios, (pausa), dizendo que uma cr iança 

tinha mordido a outra e a professora tinha pegado a criança para devolver a mordida (...)”. 

 De acontecimento bom ela citou um recente sobre uma reunião de professores que 

participou onde dois advogados da cidade foram os palestrantes e um deles relembrou que sua 

primeira professora foi ela, sobre esse momento ela afirmou: “pense como isso é bom para a 
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gente, ser reconhecida! Onde eu passo tem muita gente que me chama de tia, isso é 

maravilhoso!”. 

 Já a professora Silva se manteve mais fechada apenas contou que o que mais lhe 

marcou foi o “carinho das crianças”. Oliveira, por sua vez, disse que foi o bom 

relacionamento entre todos os que fazem parte da instituição, pois segundo ela “são uma 

família”. 

 Os momentos e aspectos relembrados pelas professoras são testemunhos do quanto à 

memória pode ser útil para compreender as vivências dos sujeitos com a profissão, pois ela 

resgata aquilo que muitas vezes foi esquecido, permitindo que os indivíduos resinifiquem, 

reconstruam e reflitam sobre tais acontecimentos. Nesse exercício seus sentimentos acabam 

ficando visíveis seja pela fala ou pelos gestos. 

 Como acontecia a rotina da creche ainda permaneceu perfeitamente na memória das 

narradoras, caracterizadas pelo modo em que era feito a acolhida, pelas músicas, momento 

das historinhas, pela ênfase no brincar e pela diferença de antes para hoje. 

 As professoras lembraram afirmando:  

 

(...) as crianças eram recebidas no pátio em filas onde era feito a acolhida, depois 

brincavam no parquinho infantil da escola, (pausa), em seguida, era servido o 

lanche, nessa hora os alunos faziam uma oração de agradecimento e cantavam  

musiquinhas, (pausa), depois faziam as atividades na sala de aula, ai tinha o 

momento da historinha do dia, depois brincavam com brinquedos, depois era o 

momento da despedida em que cantávamos umas músicas de despedida. (Oliveira)  

 (...) assim que a gente chegava colocava as crianças no pátio para fazer a acolhida, 

tinha dia quando eles davam muito trabalho já iam direto brincar, (pausa), eles 

chegavam todos chorando para acalma-los a gente ia para a areia a dava brinquedos 

ali, era só mais o brincar naquele tempo não tinha essas coisas que tem hoje. 

(Santos)  

 

Já Silva destacou que a rotina era diferente devido à ausência da tecnologia e com 

surgimento dos recursos tecnológicos hoje para ela “vem ajudando a nós professores na 

alfabetização dos alunos”. 

Conforme as palavras das narradoras é possível enxergar que o tipo de rotina quando 

ingressaram na creche não é muito distinta do que se tem hoje em algumas instituições, no 

que diz respeito ao momento da acolhida, contação de histórias e das músicas. 

Entretanto a ênfase dada ao brincar e a ausência de recursos tecnológicos na instituição 

é o que mudou um pouco, já que hoje os professores da Educação Infantil tem a sua prática 

voltada não somente para o brincar, mas para conhecimentos específicos das diferentes áreas, 
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ou seja, o currículo atualmente é mais abrangente, da mesma forma que a tecnologia é cada 

vez mais presente na educação ajudando professores no processo de ensino. 

Em relação à participação em encontros de formação é aparente a existência de 

treinamentos e encontros para capacitar e melhorar o trabalho na Educação infantil, o que as 

ajudou, posto que, não tinham experiência em ensinar crianças pequenas. 

 A professora Oliveira participou do Pró-letramento que segundo o MEC: “é um 

programa de formação continuada de professores para a melhoria da qualidade de 

aprendizagem da leitura/escrita e matemática nos anos/séries iniciais do ensino fundamental” 

e hoje está participando do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa).  

Lucilene por não ter uma lembrança viva declarou que participou de encontros, mas 

não lembrou o nome e que nesses encontros era ensinado várias músicas infantis.  Ligado essa 

vivência a mesma ressaltou as dificuldades sentidas por ela no tempo em que ingressou na 

creche, ressaltando que como só trabalhava no turno da manhã, a tarde ia aprender as músicas 

e como na instituição não tinha som ia para bares juntamente com as outras companheiras de 

trabalho para escutar as músicas e aprender as coreografias, o que justifica a carência de 

recursos tecnológicos. 

Santos que já ingressou na Creche em um período diferente das professoras anteriores, 

em 1997, informou claramente que frequentou de encontros nos primeiros anos de seu 

trabalho, pois os prefeitos da cidade nesse tempo tinha um cuidado especial com a formação 

visando à qualidade do ensino, entretanto, a partir dos últimos prefeitos essa realidade mudou, 

pois foram poucos os encontros que teve e ainda reforçou “nesses treinamentos era ensinado 

muitas brincadeiras, musiquinhas novas...”.  

De acordo com esses discursos nota-se que as professoras tiveram uma preocupação 

em se capacitarem para melhorar a sua prática, porém em anos próximos, os prefeitos 

municipais deixaram de investir neste eixo, o que com certeza comprometeu a qualidade. 

O amor, os sorrisos, carinho, respeito e o afeto das crianças explicam o encantamento 

das professoras com a Educação Infantil, o que mostra que o desejo pela educação de crianças 

esteve ligada a boas relações destas com as narradoras. 

Todas as três narradoras concordam que nunca pensaram em desistir da profissão, o 

que comprova o gosto, a identificação e o prazer com a carreira. 

A ênfase na experiência como elemento modificador/aperfeiçoador da prática foi outro 

aspecto em comum entre elas, visto que, com o passar dos anos devido aos novos saberes 
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adquiridos através de formações e vivências dentro da própria carreira melhorou o fazer 

docente de cada uma. 

Oliveira sobre isso anunciou:  

 

Apesar de todos os problemas enfrentados por mim acredito que a experiência 

melhorou a minha prática, porque tive a oportunidade de me preparar melhor, 

participei de formações que ajudou a adquirir novos conhecimentos para o 

planejamento das aulas, dinamicidade e me incentivou a trabalhar a ludicidade na 

sala de aula ou na escola em geral. 

 Silva destacou: “acredito que com o passar do tempo à experiência modificou a minha 

prática, porque sempre venho aprendendo coisas novas e aprimorando meus conhecimentos”. 

Santos contou “Com certeza melhorei a minha prática ao longo dos anos, porque a cada dia 

adquirimos novas experiências e aprendizagem, estou sempre numa busca constante para 

melhorar a minha prática”. 

A maneira de verem a Educação Infantil está demarcada pelo trabalho sobrecarregado 

que esta etapa envolve, pela paixão com crianças e dedicação, compromisso e formação dos 

professores que são pontos fundamentais para o exercício docente. 

Silva falou que “sempre vi a Educação Infantil de uma forma especial, pois sempre 

gostei de crianças e para mim não há nada mais gratificante de que ficar próximo delas e 

educando-as”.  

Oliveira e Santos contaram que:  

 

Assim que comecei a trabalhar eu via a Educação Infantil como uma etapa de ensino 

que requer muita dedicação de professores capacitados e comprometidos para 

trabalhar com crianças pequenas, pois naquele tempo por não ter uma formação 
adequada sentia muitas dificuldades, por isso digo isso. (Oliveira). 

 Assim que ingressei na Educação Infantil eu a via como sendo muito 

sobrecarregada, pois tinha que me organizar, preparar as atividades todas em casa, já 

que, trabalhar com criança requer bastante cuidado, atenção e ainda temos que 

cuidar das coisas da nossa vida... Mais era bem melhor, para ser sincera eu gostava 

mais antes de ter a internet, porque eu gostava de elaborar as atividades, eu mesmo 

preparava! (Santos)  

No que diz respeito às dificuldades percebidas pelas narradoras atualmente na 

Educação Infantil, Santos e Silva confirmam que um dos maiores problemas é a falta de 

interesse, de acompanhamento dos pais com os seus filhos que pensam que a responsabilidade 

em educar, segundo Santos “é do professor e sempre o dever maior é o da família em casa, lá 

só é a segunda parte, a primeira tem que ser em casa!”. 

Essa forma de pensar é claramente assegurada na lei 9.394/96 no art.29 que coloca e 

Educação Infantil como ação que complementa a ação da família e da comunidade.  
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Diante dessa visão fica claro que a instituição deve trabalhar em parceria com a 

família e não somente os professores devem tomar a responsabilidade de educar. 

Além da pouca presença dos pais na educação das crianças, Silva destaca como 

problema a carência de recursos didáticos. 

Oliveira destacou a relação teoria e prática como obstáculo que compromete o 

trabalho. Segundo ela: “Olhando para a Educação Infantil hoje, encontramos muitas 

dificuldades em estabelecer relações entre teoria e prática para o desenvolvimento do 

trabalho, que vão de encontro com as necessidades de aprendizagem da criança”.  

Refletindo sobre a contribuição da Educação Infantil na vida, as depoentes 

manifestaram aspectos positivos adquiridos ao longo da carreira docente que afetaram sua 

vida pessoal e profissional, marcados por saberes produzidos durante o trabalho, pelo amor 

pela profissão e pelo gosto em educar/alfabetizar. 

As três professores declaram que: 

 

Mesmo com todas as dificuldades esta etapa de ensino contribuiu para o meu 

desenvolvimento, pois tive a oportunidade de me qualificar para desempenhar bem o 

meu papel de professora, buscando meus conhecimentos para que as aulas se tornem 

mais prazerosas. (Oliveira) 

Diante de todas as experiências vivenciadas por mim na Educação Infantil posso 

considerar que o trabalho com crianças pequenas contribuiu para uma mudança 

melhor na minha vida, porque amo o que faço, por isso, busco dá o melhor, hoje me 

sinto mais preparada em aprendizado, conhecimento e me sinto feliz! (Santos) 

O trabalho com crianças me possibilitou o prazer de educa-las começando logo da 

alfabetização, do inicio da aprendizagem das primeiras letras e palavras. Estou 

satisfeita com o meu trabalho, pois a gente quando está com muito tempo de 

trabalho acaba acostumando. As vezes a gente acha ruim no tempo que está 

trabalhando, sem feriado, sem férias, mais você quando entra de férias em questão 

de duas semanas organiza tudo o que precisa, ai pronto fica só naquela vidinha 

monótona. (Lima) 

Pelo supracitado pelas professoras é visível que a Educação Infantil trouxe para elas 

um ganho de aprendizagem seja por meio do próprio trabalho ou por meio de encontros de 

formação, da mesma forma, possibilitou o amor pelo fazer docente que constitui um 

condicionante importante para o trabalho de qualquer profissional, amar o que faz. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Entrar em contato com a memória das professoras da Educação Infantil, por meio do 

método História Oral de Vida constituiu um grande desafio, marcado por encontros e 

desencontros com as depoentes e por muita dedicação e estudo para uma melhor compreensão 

do método, já que não o conhecia. Mas ao mesmo tempo, me possibilitou crescimento, tanto 

como pessoa, por ter compreendido que o ser humano tem toda uma construção histórica que 

marca a sua forma de agir e pensar, quanto me fez exercitar e compreender melhor o percurso 

metodológico o que é essencial na formação de qualquer acadêmico.  

Exercitar a sensibilidade de saber escutar o outro, percebendo as emoções, angústias, 

anseios e desejos expressos na fala, no sorriso, nos gestos e no olhar da pessoa e até mesmo 

no silêncio (pausa das falas), foi outra contribuição que o método me trouxe, pois ao colocá-lo 

em prática tive que aguçar minha sensibilidade para perceber as emoções que nem sempre 

estão contidas na fala de quem conta a sua história. 

 Assim, colher os relatos das professoras, por meio do método História Oral de Vida, 

significou um procedimento valoroso que me proporcionou aprendizagem enquanto ser 

humano e futura educadora da Educação Infantil, pois viabilizou a compreensão de como 

acontece o processo de construção docente, processo esse que envolve várias vivências 

resultantes das experiências da história de vida pessoal, profissional ou acadêmica do 

professor, pois todas essas vivências influência no fazer docente. 

As histórias de vida serviram para mostrar que o professor não é apenas um 

profissional, ele antes de tudo é pessoa, com trajetórias pessoais que lhes são únicas, que 

define suas escolhas, forma de pensar em determinado tempo e principalmente marca sua 

identificação com a profissão.  

No que diz respeito ao que levou as professoras a escolherem a Educação Infantil 

como campo de atuação profissional esta pesquisa apontou que a decisão de trabalhar com 

crianças pode acontecer não pela própria escolha da pessoa, mas devido a realidade do lugar 

ao qual se vive, que no caso de Santana do Piauí era definido até o ano de 1996 por indicações 

politicas. 

 Outro resultado da escolha pela educação de crianças que liga a realidade da cidade é 

o fato de ausência de outras oportunidades de empregos sem ser a de professor o que levou a 

opção pela carreira. A visão de que o trabalho na Educação infantil é mais simples do que em 

outras etapas do ensino foi outro pensamento que influenciou a escolha pela profissão. 
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Desse modo, os relatos orais das narradoras entrelaçaram-se com a história da cidade 

de Santana do Piauí e de suas famílias, pois por viverem na cidade a maior parte da vida, suas 

vivências escolares, formação acadêmica, bem como as lembranças da infância e adolescência 

estão marcadas pelas precariedades que possuem a maioria das cidades pequenas, sobretudo 

do interior do Nordeste brasileiro, bem como pelos valores e costumes das famílias.  

Sobre o processo de desenvolvimento profissional das professoras, os resultados 

indicaram que devido a falta de experiência em trabalhar com crianças as narradoras foram 

apendendo a ser professoras da Educação Infantil no momento em que estavam sendo, por 

isso o processo formativo docente foi permeado por dificuldades, inseguranças, anseios, 

resultantes de fragilidades acadêmicas, ausência de formação adequada e vivência nesta etapa 

de ensino.  

Conforme foram adquirindo experiência no cotidiano docente foram aprendendo a ser 

professoras e com isso a se identificar com a profissão tanto que não se imaginam realizando 

outro tipo de trabalho. Isso só demostra o quanto o saber da experiência é importante no 

processo de desenvolvimento profissional e construção da identidade docente uma vez que 

possibilita o docente reconhecer-se enquanto professor, assim como a gostar da carreira, bem 

como atribuir competências técnicas ao exercício docente no decorrer da história, algo que só 

é possível mediante o compromisso com a causa Educação. 

Podemos afirmar que, com o tempo elas passaram a desenvolver melhor o trabalho 

porque se aperfeiçoaram a esse fazer, acertando, errando, refletindo sobre a própria prática; 

participando também de encontros de formação continuada que representou momentos 

importantes para esse processo de desenvolvimento da profissão.  

A partir do estudo realizado, pode-se concluir que as histórias de vida são importantes 

na constituição da identidade docente, pois elas marcam a forma da pessoa ver-se professor 

assim como influenciam na ação docente captando dados, recortes que não são possíveis de se 

conhecer por outras vias de pesquisa. 

Além disso, possibilita a quem conta a sua trajetória de vida fazer uma reflexão sobre 

si e sobre o seu desempenho profissional, o que significa um importante meio para repensar 

suas atitudes e a própria prática educativa.   

Mediante tamanho valor as histórias de vida devem que ser valorizadas no processo 

formativo docente, pois o professor tem um repertório de vivencias que marcam o saber-fazer 

dentro e fora da sala de aula. 
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APÊNDICE A 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

Prezados/as Professores/as: 

Com o objetivo de compreender a partir de suas histórias de vida, o que as levou a 

escolher a Educação Infantil como campo de atuação profissional pedimos a sua colaboração 

se possível para relatar sobre os seus conhecimentos sobre o tema desta pesquisa, pois o 

mesmo servirá como fonte de coleta de dados para um estudo monográfico que é requisito 

final para conclusão do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia (CSHNB/UFPI), o qual 

será realizado sob a orientação da Profª: Maria da Conceição Rodrigues Martins. 

Informamos que atendendo as orientações éticas da pesquisa científica manteremos a 

preservação da sua identidade. Nesse sentido, utilizaremos nomes científicos na divulgação 

dos resultados desse estudo. 

Pedimos, por gentileza, que aceite participar dessa entrevista, lembramos que o seu 

conhecimento não será medido, apenas necessitamos de informações que possam contribuir 

para a compreensão do que as levou a escolher a Educação Infantil como área de trabalho. 

Estamos disponíveis para orientá-lo sobre possíveis duvidas que possam surgir durante o 

processo de coleta de dados. 

 

Obrigado por ter dedicado tempo e interesse em responder este instrumento. 

Atenciosamente 

Adriana Rocha Moura 

(Acadêmico do 10° bloco do Curso de Pedagogia) 

Profª. Maria da Conceição Rodrigues Martins 

 (Orientadora) 
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APÊNDICE B  

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

  

Dados pessoais: 

1- Nome 

2- Idade 

3- Origem da família  

4- Cidade e data de Nascimento 

5- Mora com 

6- Tem filhos  

7- Estado civil  

8- Matrimonio  

9- Profissões anteriores e atual 

10- Participação Cultural 

Infância 

11- Em qual local passou a infância?  

12- Como foi esta etapa de sua vida? 

13- Pessoas marcantes. 

Adolescência 

14- Em qual local passou a adolescência? Descreva um pouco sobre esse período. 

15- Quais foram suas atividades nessa época?  

16- Quais eram suas expectativas para o futuro?  

Trajetória de Formação 

17- Como foi a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio? Quais 

instituições, aspectos e professores marcantes nestas fases?  

18- Dentre essas instituições, qual foi a mais marcante? Porquê? 

19- Lembra em qual instituição se formou no Ensino Superior? Como aconteceu? 

20- Queria ter feito outra graduação?  

Atuação profissional 

21- Qual foi o seu primeiro emprego? 

22- Quais profissões já exerceu? 
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Relação com a Educação Infantil  

23- Fale de modo geral como era a Educação Infantil no período que você ingressou. 

24- Sua aproximação com a Educação Infantil se deu ainda na infância? Em caso 

afirmativo como aconteceu?  

25- Quando iniciou como professora do município? 

26-  Porque você ingressou na Educação Infantil? Justifique. 

27- Quais desafios você sentiu no inicio de sua carreira?  

28- Como foi o seu primeiro contato com a Educação Infantil? 

29- O que mais lhe marcou nesta trajetória? 

30- Como era a rotina da creche quando você ingressou? 

31- Em algum momento da carreira você pensou em desistir da Educação Infantil e 

trabalhar com outro público de alunos? Justifique. 

32- O que mais lhe encantou na Educação Infantil quando ingressou neste espaço? 

33- Você participou de algum encontro de formação nesse período? Se sim qual?  

34- Como você via a Educação Infantil? 

35- Acredita que a experiência ao longo desses anos tem melhorado a sua prática. Por 

quê? 

36- Quais dificuldades você percebe atualmente nesta etapa de ensino? 

37- O que contribuiu o trabalho na Educação Infantil em sua vida? 
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APENDICE C 

CARTA DE CESSÃO 

 

(local e data) 

 

Destinatário, 

 

Eu, ___________________________________________ declaro para os devidos fins que 

cedo os direitos autorais de minha entrevista gravada em __________________________ 

para _____________________________________usá-las integralmente ou em partes, sem 

restrições de prazos ou citações, desde a presente data. Abdicando de direitos meus e de meus 

descendentes quanto ao objeto dessa cara de cessão, subscrevo a presente. 

 

____________________________________ 

Assinatura do Depoente 
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APÊNDICE D 

HISTÓRIAS DE VIDA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Élioene de Sousa Santos 

Me chamo Élioene de Sousa Santos, tenho 43 anos, nasci em Saco do Engano no dia 

17 de Fevereiro de 1973. Meu pai se chama Inácio Monteiro dos Santos e minha mãe 

Francisca Antônia dos Santos, os dois ainda estão vivos e moram perto de mim.  

Mãe era professora e pai sempre foi lavrador trabalhava todos os dias na roça para 

garantir o nosso pão, plantava mandioca, feijão e milho, mãe ensinava na escola Helvídeo 

Nunes de Barros, eles sempre apoiaram que eu estudasse. Antes de minha mãe trabalhar na 

escola Helvídeo Nunes de Barros ela ensinava em casas a noite, era no tempo do Mobral. 

Morávamos todos juntos (meu irmão e minha irmã) na casa de meus pais. Tínhamos uma vida 

simples, mais éramos felizes e nada nos faltou. 

Meus avós eram do Saco do engano mesmo, se chamavam: Joao Monteiro dos Santos 

e Antônia e os outros eram Antônio Espirito Santo e Antônia, todos os quatro viviam de roça. 

Passei a infância em Saco do Engano. Na minha infância eu gostava muito de brincar 

de queimadas, barra do bucho, de roubar bandeira “bandeirinha”. Meus colegas eram poucos, 

era João de Tio Vicente, sempre Marines Rocha, Diana, Rita de zé de Né e Leda, brincávamos 

de comidinha em baixo das árvores, só que naquele tempo a gente brincava de comidinha só 

brincando de panelinha, no faz de conta, tipo: o filho era a folha de pião brabo, o macarrão era 

o talo do pião, era no faz de conta, as bonequinhas era os sabugos de milho ou talos de 

mandioca, foi um tempo muito bom, animado.  

O finado João de tio Vicente foi uma pessoa que me marcou muito, a gente vivia 24 

horas juntos, (pausa), é tanto que todo dia antes dele ir trabalhar vinha aqui em casa, ele vinha 

almoçar antes dele ir para o serviço e passava aqui na casa de mãe e de noite ele vinha todos 

os dias é tanto que quando ele morreu eu fiquei um pouco com remorso, porque de noite ele 

veio lá em casa e me chamou para irmos na casa de tio Antônio, ele gostava demais de tio 

Antônio, e chamou também para nós ir na casa de Nega mais Rita nossas tias, ai eu disse: 

“não! Vamos ficar em casa mesmo? Vamos brincar de baralho?” Por conta disso não fomos. 

Ai quando foi no outro dia cedinho antes do meu irmão Monteiro ir trabalhar me ligou, 

dizendo que ele tinha acabado de falecer, (pausa), eu fiquei muito abalada.  

Passei a adolescência foi quase toda aqui mesmo em Santana que na época era 

chamada de Saco do Engano, (risos), eu só fui para Picos em 1987 para estudar. Naquele 
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tempo aqui já tinha a CNEC (Campanha Nacional da Escola da Comunidade), mais eu fui 

para lá tanto, não foi por conta do estudo e sim para cuidar da minha primeira sobrinha 

Fernanda que foi assim que ela nasceu, porque Luciene, minha irmã trabalhava ai fui para 

ajudar ela.  

Minhas atividades quando morava em Saco do Engano era só deixar a comida na roça 

e ajudava pai na farinhada, porque ele passava meses plantando mandioca e depois vinha o 

período farinhada por volta do mês de Junho ai eu ajudava raspando a mandioca na chapada 

que ficava um pouco distante de casa. Nessa época não tinha energia, fazia muito frio a noite, 

mas era um tempinho muito bom. Além de ajudar meu pai eu ajudava mãe na cozinha, porque 

ela tinha que fazer comida para os trabalhadores que raspavam e arrancavam a mandioca. 

Nesse tempo eu tinha vontade de ser bancária, (risos), eu tinha uma obsessão para ser 

bancária, já hoje bancário é como qualquer professor!  

Não me lembro de participado de apresentações culturais em nenhuma faze da minha 

vida. 

Naquele tempo não tinha a Educação Infantil, já entravamos direto no Fundamental 

que tinha primeiro ano fraco, primeiro ano forte e o mais forte! Eu achava engraçado na 

escola de mãe, no Helvídeo Nunes de Barros, (risos), quem ensinava o primeiro ano fraco era 

mãe, ai depois tinha que passar pela professora Zefinha com o primeiro ano forte, ai tinha que 

ir para a professora Anizinha e Maria de Martinho. O ensino era como se fosse o Maternal, 

Jardim I e o Jardim II hoje, o 1ª ano fraco correspondia o maternal, o forte ao Jardim I e o 

mais avançado o Jardim II.  

Lá você aprendia a ler e a escrever, eu achava engraçado a soletração. Eu estudei com 

todas essas professoras, inclusive com mãe. Em Matemática só era ensinado as quatro 

operações para a gente decorar. Achava interessante que quem lia a cartilha já sabia ler tudo e 

hoje em dia é o maior sufoco para a criança aprender.  

Eu fiz o 1ª fraco e o forte não foi nas casas, nessa época foi no colégio mesmo, lá 

Helvídeo Nunes de Barros de manhã. No primeiro ano tinha o 1ª ano fraco, o 1ª ano forte, ai 

vinha o 2ª ano que foi com a professora Dalila no horário de 12:00h até 14:00h, quem 

estudava de 14:00 em diante já era outra turma. Me marcou muito a minha mãe e zefinha que 

também foi muito boa, já no quarto ano, no Ensino Fundamental me marcou a professora Ana 

Dias ela era ótima.  

Fiz Ensino Fundamental II já foi em Picos que era chamado de Ginásio na época. 

Nesse tempo eu morava em Picos, aqui eu estudei até o 4ª ano que foi com Toinho de Munda 
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e Aninha, (pausa), ai fui estudar em Picos no Colégio Marcos Parente, nele eu fiquei um ano 

reprovada na 6ª série, (pausa), ai como eu já estava com a idade avançada eu entrei na Escola 

Petrônio Portela, porque na época lá ofertava ao aluno a oportunidade de estudar duas séries 

numa série só, de Janeiro até junho fazia uma série ai de agosto até no final de Novembro ai 

nós fazia outra série, por conta disso, estudei lá um ano. Os professores eram bons, as aulas 

era normais como é aqui em Santana mesmo, não tinha muito aula prática não, só era mais 

teoria, (pausa), mas mesmo assim foi bom, principalmente uma professora chamada 

Francisca, ela era uma professora boa! Nessa época eu morava com Luciene, minha irmã, eu 

morei em Picos 10 anos. Nesse tempo só ajudava Luciene em casa.  

O Ensino Médio estudei na Escola Normal, morava em Picos também. Quando eu 

estava em Saco do Engano quem me deu muito apoio para que eu estudasse foi Marineis 

Rocha, sempre ela e João. Quando cheguei em Picos que me apoiou foi Luciene e também 

minhas colegas de sala de aula que eram muito boas, me incentivavam sempre! No ano 

mesmo que eu fiquei reprovada as colegas ficavam se maldizendo, porque eu não tinha 

passado de ano e eu dizia: vou me maldizer pra que? Próximo ano eu passo! 

 Uma professora que me marcou no Ensino Médio foi uma que ensinava Filosofia, ela 

sempre me apoiou, (pausa), foi a professora Catarina. Agora terror eu tive foi da professora de 

Biologia ela tirou a gente do sério na escola Normal, no tempo sem não fosse Adriana e 

Cleidimar, meus colegas de turma eu tinha desistido, pense como ela botava medo na gente! 

Gostei mais de estudar mesmo com todas dificuldades foi o Ensino Médio na Escola 

Normal, porque naquele tempo quando a gente estudava não tinha o hábito de ir para frente 

apresentar trabalho ou de explicar uma aula ou para falar em microfone na frente, a gente não 

era acostumado, na escola Normal lá tirou mais esse medo, deu oportunidade para falar, 

(pausa),  naquele auditório a gente dava cada aula! Muito bom mesmo!  

Me formei no Ensino Superior foi na Universidade Estadual de Picos, (pausa), em 

2000, nesse tempo em que a gente foi fazer o vestibular só tinha matemática, português e 

inglês, ai como eu não gostava de português fiz o vestibular para matemática, porque sempre 

gostei um pouco de matemática, ai passei!  

Quando eu comecei a estudar eu me lembro de que todos da sala ficavam me 

aperreando dizendo que só tinha eu e outra colega do Ipiranga que trabalhava no Ensino 

Infantil e estudava Matemática, ai por isso eu sempre falava para ela: vamos desistir? E ela 

dizia que: não, vamos em frente! Nesse tempo eu dizia que ia desistir porque eu estava no 

Ensino Infantil e estudava uma realidade muito distante do meu trabalho, (pausa), ai um 
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amigo da gente, muito inteligente disse: “tu faz matemática, não desiste desse curso, se tu 

terminar ai depois tu faz Ensino”, porque eu tinha muita vontade de fazer Ensino, sei terminei. 

Escolhi matemática só por canta disso, porque naquele tempo não tinha na Estadual outras 

opções, mais eu gostei do curso de matemática foi muito bom, a turma era muito boa!  

Daqui de Santana não tinha ninguém que estudava comigo. Nesse tempo quem 

estudava em Picos daqui era Cláudia, irmã do meu esposo e Maria, eu fazia matemática e 

Claudia e Maria Informática. Depois de formada eu fiz a pós em Educação, (pausa), na área 

do Ensino Infantil em Psicologia Aplicada em Educação, em Picos só nos sábados. 

No tempo eu que fazia o Ensino Superior eu morava aqui, só que naquele tempo eu 

estudei foi em período de férias, ai teve dois anos que eu fiquei lá na casa de Luciene minha 

irmã, mas depois com arranjar o carro para ir e voltar ai eu fiquei morando aqui em Santana, 

(pausa), porque no tempo não tinha carro para gente ir e voltar, a gente ia e ficava em Picos, 

era um sufoco, (pausa), eu fiquei dois períodos lá por conta disso, (pausa), ficava esperando 

carona também para vim embora de noite. Queria ter feito Ensino, mas nunca apareceu 

Ensino! 

 Meu primeiro emprego foi com Raimundinho meu cunhado na rodoviária ajudando 

ele, porque ele tinha uma lanchonete lá, mas não foi assim um emprego formal, o meu 

primeiro mesmo foi na escolinha. Não teve profissões anteriores sem ser a de professora. 

Quando eu comecei a trabalhar em Santana eu já comecei no Ensino Infantil mesmo, 

foi aqui que comecei a trabalhar, (pausa), na creche só tinha um turno, eu comecei os três 

primeiros meses até em agosto na escolinha e na Escola Severo Maria Eulálio onde eu 

trabalhei três meses. No ano seguinte eu fiquei de novo um turno na escolinha e com primeiro 

ano no Severo, isso foi em 1998, quando foi em 1999 fiquei só na escolinha, em 2007 a 

escolinha precisou de um professor vim lá da Escola Pascoal Borges de Oliveira ai me tiraram 

um turno e com isso eu fiquei no maternal, dai por diante, eu fiquei toda vida só no Infantil. 

Quando eu trabalhava no Severo minha prioridade era sempre a escolinha.  

Iniciei como professora do município foi em 29 de Agosto de 1997, pois como não 

tinha experiência como professora optei pela a Educação Infantil por acreditar que poderia ser 

mais fácil. Quando eu entrei já foi com concurso. Ingressei trabalhando no maternal, já veio 

mudar de 2007 para cá que de vez em quanto eles me colocam no jardim I ou no II, mais 

sempre é maternal e jardim I. 

Quando entrei na escolinha primeiro brincávamos com as crianças, porque já tinha a 

hora do brincar e do lanche, ai tinha um momentozinho para elas socializar com as outras 



62 
 

 
 

crianças, isso foi nos primeiros dois anos ai foi mudando. Lá teve mudanças porque antes só 

era três salas de aula e agora são quatro. Antes lá só tinha uma mesa cumprida ai sentava os 

alunos de um lado e do outro, a turma todinha. Com dois anos mudou era separado quatro 

crianças em cada mesa.  

Um dos primeiros desafios sentidos por mim nessa etapa (pausa) foi a falta de 

experiência, pois teoria é muito diferente dá prática. Nesse tempo tive que me empenhar 

muito, agradeço de mais as professoras Deuselita, Lucilene e Deusilene, porque eu precisava 

aprender aquelas músicas da Educação Infantil, eu trabalhava lá de manhã, de tarde no Severo 

e de noite eu ia até elas para me ensinarem as musiquinhas.  

Eu não senti muita dificuldade em conquistar as crianças não, porque assim que 

comecei a trabalhar eu tinha muita garra, por conta disso, não foi tão difícil não para mim, 

porque criança gosta de energia para brincar e naquele tempo mais era brincar na areia, ai 

você tinha que ficar igual a criança na areia, eu tirava o calçado e pulava na areia, me sentava, 

me fantasiava, não foi tão difícil não! O mais difícil que eu achei foi aprender as músicas por 

causa da minha voz ainda hoje a gente “manga” lá, eu era sempre a segunda voz (riso). Mais 

como eu gostava muito de dançar não foi tão...  

Quando eu cheguei na escolinha o meu primeiro contato, (pausa),  como gostava 

muito de fazer aqueles trabalhos de ampliar figuras, por conta disso, não deu muito trabalho 

para mim não. Eu gostava de brincar, de dançar com as crianças e de fazer essas coisinhas, 

que eu sempre gostei, chamava atenção das crianças. Eu não sentia muito medo, tinha medo 

assim, de lidar com a criança que foi mordida e lidar com os pais, porque tem pais que não 

aceitam seu filho ser machucado e também era difícil eles quererem aceitar uma criança sair 

de casa para ficar aqui, para confiar na gente.  

O mais marcante nesse tempo foi o período em que eu estava até como auxiliar foi até 

no tempo do prefeito Deusimar, (pausa), aconteceu uma mordida de Laila com outra menina, 

(silêncio). Nesse tempo eu estava no maternal como auxiliar e a professora Cilene ficou como 

sendo a titular da turma e nesse dia eu não estava na sala de aula, (pausa), quando aconteceu 

isso teve uma polêmica muito grande, foi assim que chegou o conselho tutelar em Santana, a 

presidente do conselho, Maritana, não saia da escolinha querendo entender de quem era a 

culpa, (pausa), isso me marcou, mas sempre o prefeito Deusimar foi muito bom ele se 

entendeu com a coordenadora ai não teve tanto..., (pausa), mas ainda foi para os rádios, 

(pausa), dizendo que uma criança tinha mordido a outra e que professora tinha pegado a 

criança para devolver a mordida, nesse tempo citaram primeiro meu nome e depois o de 
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Cilene, sei que eu achei engraçado, porque eu estava como auxiliar e não estava nem na 

escola nesse dia do acontecido, isso me marcou pense, (silencio), foi assim um trauma para 

mim, (pausa), a presidente ia lá todos os dias e eu dizia: “eu não tenho medo” porque, 

mordida sempre acontece e ninguém é culpado, a gente está aqui,  se uma criança pegar um 

brinquedo de outra criança quando ela vai tomar ela não sabe pedir: tia eu quero esse 

brinquedo? Ela vai de uma vez quando vai tomar, o que tá com o brinquedo ele não sabe dá, 

(pausa), a primeira reação dele é se defender com o que tiver, ou ele joga ou ele morde! Isso 

ficou marcante, sempre que eu vejo a menina eu lembro, (pausa), mas ela não teve culpa é 

coisa de criança!  

A vantagem de trabalhar com criança é porque você não fica com raiva, porque você 

ver que criança é criança, (pausa), mas tem pais que ainda hoje é desse jeito se chegar em casa 

e souber que outra criança triscou no seu filho acha que a culpa é da gente.  

Nesse tempo só teve de mal esse acontecimento, que foi até para a rádio! De ruim teve 

isso ai, agora o de melhor de todos é quando você sai de casa e é bem visto, como nesses dias 

em uma reunião que teve sexta-feira passada com dois advogados que estavam palestrando, 

Douglas e Emanuela, quando ela citou que a primeira tia que teve foi eu, ela disse: “já passei 

por vocês, pela tia Loló”,  que é como todos me chamam na escolinha, “foi a primeira que 

tive”! Pense como isso é bom pra gente, ser reconhecida! Onde eu passo tem muita gente que 

me chama de tia, isso é maravilhoso!  

A rotina da creche era, (pausa), assim que a gente chegava colocava as crianças no 

pátio para fazer a acolhida, tinha dia quando eles davam muito trabalho já iam direto brincar, 

(pausa), eles chegavam todos chorando para acalma-los a gente ia para areia e dava 

brinquedos para eles ali, era só mais o brincar naquele tempo não tinha essas coisas que tem 

hoje. 

Nunca pensei em desistir da Educação Infantil, porque as crianças são muito 

carinhosas com a gente, se brigarmos elas não tem raiva, eles tem a gente como se fosse a 

mãe ou uma tia mesmo verdadeira, não guardam rancor!  

Nessa época dos primeiros anos do meu trabalho na Creche participamos sim de 

encontros de formação, pois os gestores municipais sempre estiveram muita preocupação em 

fazer da Educação Infantil um ensino de qualidade. A gente sempre tinha encontros, com o 

passar do tempo mudou mais.  

No tempo do prefeito Chiquinho Borges e Deusimar todo ano antes de começar as 

aulas tinha um treinamento, muito bom! Teve um tempo que veio uma Fernanda dá um 
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treinamento para nós e mostrou o livro Pais Brilhantes Professores Fascinantes, (pausa para 

pegar o livro), era um livro muito bom, foi um dos que mais nos ajudou no Ensino Infantil, 

(pausa), nesses treinamentos era ensinado muitas brincadeiras, musiquinhas novas. 

Assim que ingressei na Educação Infantil eu a via como sendo muito sobrecarregada, 

pois tinha que me organizar, preparar as atividades todas em casa, já que, trabalhar com 

criança requer bastante cuidado, atenção e ainda temos que cuidar das coisas da nossa vida, 

(pausa), mais era bem melhor, para ser sincera eu gostava mais antes de ter a internet, porque 

eu gostava de elaborar as atividades, eu mesmo preparava! Todo dever meu não tinha esse 

negocio de ficar tirando desenho por cima não, era ampliar os desenhos, agora quem é que 

quer mais ampliar, porque devido só ir lá e pesquisar e colar... Eu achei mais ruim, (pausa), 

preferia mais como era antes mesmo!   

Agora tudo é mais fácil é só chegar na internet e pesquisar, antes você pegava muitos 

livros para ver qual a melhor atividade para passar para o aluno e ver os desenhos que 

chamava mais atenção, porque criança tem que ter mais é desenho! Se não tiver figura eles 

não querem nem ver dever!  

Casei em 2003 na Igreja, nesse tempo fizemos duas festas uma aqui em Santana no 

Domingo e outra na Lagoa no Sábado, lugar onde morava meu esposo. Hoje moro com ele e 

não tenho filhos. 

Com certeza melhorei a minha prática ao logo dos anos, porque a cada dia adquirimos 

novas experiências e aprendizagem, estou sempre numa busca constante para melhorar a 

minha prática. No inicio você pensa que não vai conseguir.  

Uma das maiores dificuldades infelizmente no Ensino Infantil é ainda a falta de 

acompanhamento e interesse por alguma parte dos pais, que ainda hoje tem muitos pais que 

não acompanha seu filho, que acha que o dever é do professor e sempre o dever maior é o da 

família em casa, lá só é a segunda parte, a primeira tem que ser em casa!  

Diante de todas as experiências vivenciadas por mim na Educação Infantil posso 

considerar que o trabalho com crianças pequenas contribuiu para uma mudança melhor na 

minha vida, porque amo o que faço, por isso, busco dá o melhor, hoje me sinto mais 

preparada em aprendizado, conhecimento e me sinto feliz!  

Lucilene de Lima Rocha Silva 

Meu nome é Lucilene de Lima Rocha Silva, tenho 48 anos, nasci em 25 de Maio de 

1968 em Saco do Engano que hoje é a cidade Santana do Piauí, com a ajuda de parteira. 
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Minha mãe se chama Maria Jesus Lima Leal e meu pai que já faleceu se chamava João 

Vicente Leal, mais conhecido como João de Alta.  

Meu pai trabalhava na roça, (pausa), nesse tempo era sofrido, (pausa), ele trabalhou 

muito para poder dá o estudo para meus irmãos e eu, mãe ajudava ele também na roça, eles 

me deram a maior força para mim estudar, (pausa), até para estudar no curso superior só 

estudei por conta de pai que deu muito incentivo. Ele faleceu em 2013. 

Meus avós paternos eram Vicente e Alta, ele trabalhava na roça e nos sábados ia para 

feira livre de Picos para vender goma e farinha e meus avós maternos eram João e Benedita 

que trabalhavam exclusivamente na roça. Quando meus avós paternos morreram eu não tinha 

nem 2 anos, já do meus avós do lado de mãe eu me lembro mais, meu vó gostava muito de ir 

para forró e reisado, aqui tinha direto! 

Passei a infância aqui mesmo em Santana, “Saco do engano” na casa de meus pais.  

Nesse tempo gostava muito de brincar, brincar de casinha, comidinha, mais eram essas coisas, 

nessa época eu me lembro que tinha duas amigas que eu mais brincava, que eu tinha mais 

contato, era Neném de Maricô e Maria José.  Gostava de participar aqui do 7 de Setembro, 

desfilando, ainda me vesti de índia e fazia apresentações com dancinhas na Igreja no Natal. 

 Já a adolescência passei de Saco do Engano para Picos, onde passava a semana lá 

para estudar e o fim de semana aqui, (pausa), lá em Picos eu comecei a estudar na 4ª série, ai 

estudei todo o restante, o Ensino Superior foi todo lá. Nesse tempo tinha vontade de ser 

professora mesmo e penso que foi toda vida, porque até as brincadeiras na infância eu era 

como quem era professora, (pausa), nessa época o professor era valorizado, bem visto.  

Papai era duro, não deixava eu ir para as festas sozinha. Nesse tempo aqui as festas 

aconteciam nas casas, quando ele me deixava ir lá uma vez na vida, era para não dançar, ele 

dizia logo: “se for não dance” e eu dizia: “pois se não for para dançar, eu não vou!”. 

Quando era nos comício que naquele tempo tinha muito, eu ia com ele de carro, mas ele já ia 

avisando: “quando terminar o comício nem invente em ficar, tinha vezes que eu vinha 

chorando!”. Até quando eu já estava adulta ele ainda era duro, só quando meu irmão Luís 

Alberto nasceu ele começou a deixar, porque Luís ficava me vigiando. 

Não estudei a Educação Infantil como se tem hoje, (pausa), estudei foi nas casas, era 

só uma professora que tínhamos, era tipo alfabetização... Eu nem lembro direito, eu só lembro 

da professora Maria Luiza que foi umas das últimas, (pausa), depois já fui para escola, no 

primeiro ano era a professora Zefinha e Neném de Inácio, como dividiu as turmas eu fiquei na 

turma de neném de Inácio, ela era excelente!  
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Nesse tempo eu lembro melhor de quando eu estudei com a professora Maria de 

Thiago em diante, (pausa), que a última escolinha foi casa dela, tinha aquela Cartilha do ABC, 

(pausa), ai ela fazia umas rodinhas de papel e colocava cobrindo o ABC, eu lia todo o ABC, 

(risos), mas se ela me perguntasse o alfabeto saltando eu não sabia, se fosse em ordem eu 

dizia a letra, porque eu decorei, eu não aprendi, eu decorei a cartilha! Uma vez ela bateu a 

palmatória em minha mão, porque eu não sabia o ABC, foi só uma vez, mais foi uma 

mãozada. Ai eu pulei a janela e vim para casa com raiva, passei uns três dias sem ir para a 

escola. Nessa época tinha muito castigo, eu lembro até que a professora gostava de colocar 

umas meninas no caroço de milho, eu nunca fui não. Eu tive duas professoras especiais nesse 

tempo, Neném de Inácio eu gostei dela de mais e Maria de Martinho, (pausa), para mim foram 

professoras referência. 

Fiz o ensino fundamental na Escola Helvécio Nunes de Barros ate o 3ª ano, no 4ª ano 

eu já fui para Picos, porque diziam que quem não fosse com a idade certa ia estudar a noite, ai 

pai dizia: “pois não vai ficar para de noite não!”, nesse tempo só era uma professora. Fiz o 

4ª ano lá no colégio Petrônio Portela, depois fui para o Marcos Parente. Nessa época não tinha 

muito castigo, o ensino era tradicional, de decorar. Nesse tempo eu só estudava e cuidava de 

casa, ajudando minha mãe. 

Eu lembro de uma coisa que me marcou muito, (pausa), uma vez que eu fui fazer uma 

prova, onde eu estudava junto com Joãozinho de Caqui, ai eu não sabia, ele pegou e abriu o 

caderno e colocou de baixo da minha mesa, pois ele sentava atrás de mim, ai nós fazendo a 

prova, ele pediu: “tu me ajuda?” ai eu disse: “ se dê?”, era pesca que ele queria. Ai nós lá 

fazendo a prova e eu não sabia que o caderno estava em baixo da mesa, quando eu estava 

terminando, a professora chegou para mim e fez um X bem grande de vermelho na prova 

inteira riscando, (pausa), ai eu perguntei: porque que a Senhora tá fazendo isso?, ela disse: 

“porque você está pescando!”, então eu respondi: “estou não” e ela tornou afirmar: “tá, olha ai 

o caderno aberto e é zero sua prova!”, ai eu disse: “e que caderno?”, ela falou: “olha aqui!”, 

eu com muito medo falei: “mas esse caderno não é meu”,  pois eu não tinha levado nem meu 

caderno. 

Sei que foi aquele “fole” na turma, (pausa), e ela vendo que a letra não era minha, 

olhando a letra da prova e a letra que estava no caderno, mesmo assim ela me deu zero e a 

Joãozinho também, (pausa), então eu juntei uma turma de amigos e fomos até a direção para 

falar com a diretora, ai foi um fole danado, (pausa), diretora chamou a professora atenção, por 

que ela comparou a letra com a do caderno e viu que não era a minha e então me deu a nota 
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que eu merecia. Mais essa prova com esse X eu fiquei com tanta raiva dessa professora que 

se não tivesse no final do ano eu não tinha terminado não, porque eu não aquentava ver ela de 

tanta raiva. Joãozinho quando ele viu que o “negócio” foi sério, ele disse que o caderno era 

dele lá em cima na direção, eu fiquei com raiva foi dias dele. Isso aconteceu no Ensino 

Fundamental II, lá para o 7ª ano. 

O Ensino Médio foi em Picos também, na Escola Normal, ai lá era muitos professores 

era mais do que aqui tinha no tempo que estudei quando criança.  

Fiz a graduação na Universidade Estadual em Picos no ano de 2004 no curso de 

pedagogia, no tempo não conhecia nem o curso. Já a pós-graduação fiz na URCA, 

universidade do Cariri- CE, que veio aqui para Picos, mas não me recordo o nome do curso. 

  Dentre essas etapas a que eu mais gostei foi o Infantil, porque naquele tempo a gente 

brincava muito. Na época que eu estudei no Ensino Superior, não teve nada assim... eu 

também não gostava da Escola Normal. Primeiro a gente começava a estudar no Fórum, 

depois fomos lá para Premem, em seguida foi que fomos para Escola Normal, fui para lá no 3ª 

ano ai não teve nem tanta coisa especial. Nesse eu tempo ficava a semana em Picos estudando 

e o final de semana vinha para cá. Primeiro eu comecei a morar na casa de pai mesmo, mais 

Natália e Solidade, (minhas primas), depois elas vieram embora, ai pai alugou a casa para 

Omássio, um colega da gente, sei eu morei 11 anos em Picos.  

Sou casada e tenho três filhas, onde somente duas moram comigo, a mais nova mora 

em Picos com o esposo e o filho. Casei em 1989, nesse tempo eu só estudava. Quando fui 

dizer a meu pai que iria casar, ele disse: “aceito você casar, mas não pare os estudos!”. Casei 

em 1989 e comecei a trabalhar em 1992, foram três anos para que eu casasse, (pausa), nesse 

período, eu fazia o 2ª ano do Ensino Médio. Meus pais fizeram uma festa grande nesse dia 

com “tachos” de comida para os convidados. 

Meu primeiro emprego foi aqui mesmo em Santana, Saco do Engano, só exerci a 

profissão de professora infantil, (pausa), só era dona de casa e professora. Quando eu entrei na 

Creche a rotina começava com a acolhida no pátio, onde a gente soltava as crianças para irem 

brincar, ali já era tipo o recreio deles. Em seguida entravam para sala ai pronto, era aula 

normal. A escolinha sempre foi aquela ali, aliais só aumentou uma sala, porque só era três 

salas, depois construiu uma lá onde era o pátio, nesse tempo era mais professoras, porque era 

duas em cada sala e hoje é só uma. 
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No tempo que eu ingressei na Educação Infantil, eu me lembro que foi um tempo 

muito difícil, porque não havia a creche, as crianças só começavam a estudar com os seis anos 

e não havia recursos tecnológicos como se tem hoje dificultando assim o nosso trabalho.  

No inicio que ingressei neste espaço não foi nem por escolha, foi porque me botaram, 

o prefeito da cidade me indicou, entrei feito um paraquedas, só me jogaram lá ai não gostei, 

fiquei toda perdida, porque não tinha noção de como ensinar crianças pequenas, mas hoje 

adoro trabalhar na Educação Infantil. O concurso já foi de 1997 para frente e eu entrei em 

1994. Os desafios quando eu ingressei foram muitos, pois trabalhávamos 20 horas semanais, o 

outro turno era buscando conhecimentos, pois como não tinha experiência em trabalhar com 

crianças, tive que aprender todas aquelas músicas infantis como também contar histórias, 

entre outras coisas. Isso demandava tempo e dedicação, foi muito difícil. 

A rotina da creche era muito diferente, pois hoje com o surgimento da tecnologia vem 

ajudando a nós professores na alfabetização dos alunos. Nunca pensei em desistir de trabalhar 

nesta área, o que mais me encantou foi carinho das crianças, o sorriso e o amor dos mesmos.  

Nesse tempo participei de encontros de formação, mas não lembro muito bem, só sei 

que era relacionado a Educação Infantil. Quando a gente começou a trabalhar creche tinha uns 

encontros de formação para ensinar musiquinhas e tudo. Quando eu entrei lá tive que aprender 

tudo, nós só trabalhava um turno, a tarde a gente ia aprender essas coisinhas, não tinha som, 

agente ia muito para bares. Cirene nesse tempo trabalhava lá, ela ainda era casada com 

Antônio ai agente ia muito para bar dele para ouvir as músicas e aprender as coreografias e 

tudo.  

Sempre vi a Educação Infantil de uma forma especial, pois sempre gostei de crianças e 

para mim não há nada mais gratificante de que ficar próximo delas e educando-as. Acredito 

que com o passar do tempo a experiência modificou a minha prática, porque sempre venho 

aprendendo coisas novas e aprimorando meus conhecimentos. Hoje percebo como um 

empasse para a Educação Infantil a falta de interesse dos pais e uma carência de recursos 

didáticos.  

O trabalho com crianças me possibilitou o prazer de educa-las começando logo da 

alfabetização, do inicio da aprendizagem das primeiras letras e palavras. Estou satisfeita com 

o meu trabalho, pois a gente quando está com muito tempo de trabalho acaba acostumando. 

As vezes a gente acha ruim no tempo que está trabalhando, sem feriado, sem férias, mais você 

quando entra de férias em questão de duas semanas organiza tudo o que precisa, ai pronto fica 

só naquela vidinha monótona. 
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Deuselita Eva Rodrigues Oliveira 

Meu nome é Deuselita Eva Rodrigues Oliveira, tenho 50 anos, nasci em Saco do 

Engano no dia 05/12/1965. Mamãe me teve em casa mesmo com a ajuda de uma parteira, 

quem fez meu parto foi até Donona. Sou filha de Eva Maria de Jesus Rodrigues, mais 

conhecida na cidade como Eva de Zé de Né, e José Rodrigues Neto que já faleceu, no ano de 

2000.  

Papai era lavrador mesmo, trabalhava na roça no sol quente todos os dias e não 

reclamava de nada, só para ver a gente (eu e meus irmãos) bem alimentados e com uma vida 

razoável. Ele gostava de tocar sofona e pife, pois era tocador, ele tinha um “conjunto” que se 

chamava os impossíveis, (risos), e mamãe era só domestica, cuidava da casa. Tínhamos uma 

vida sem luxo nenhum, só tínhamos o básico mesmo e para nós estava ótimo. Morávamos em 

casa própria, no mesmo local que é a casa de mãe hoje, só que a casa mudou, reformou depois 

que papai morreu porque, era alta agora baixou mais um pouco.  

Meus avós maternos eram Manoel mais conhecido como Né Rodrigues e Madrinha 

Joana, era assim que a chamávamos de madrinha ou mãe Joana. Eles eram lavradores, viviam 

de roça, plantavam em terras próprias na chapada velha bem pertinho daqui, depois que 

faleceram essas terras, chapadões, ficaram abandonados. Nesse tempo que “desmanchavam” 

na chapada velha, eu ainda era criança.  Eles moravam em Saco do Engano, o nosso ponto 

(meu, minha irmã e meu irmão) era lá na casa deles, pois moravam perto da casa de mamãe. 

A casa era antiga, alta, com varandas, salas, cozinha e quartos grandes e tinha um “puxado” 

feito de taipa, mais era bom (risos). Tinham o costume de plantar e enfiar algodão e fumo.  

Passei a minha infância em Saco do Engano, era tão bom, era mais animado do que 

hoje, pois nesse tempo agente brincava muito, a diversão da gente era brincar. Tinha uma 

“caeira” de mocinha e rapazinhos todos brincando de “cai no poço”, (riso), nesse tempo era 

animado! Eu dava graças a Deus quando chegava de noite para nós brincar no clarão da 

lua, porque não tinha energia, no claro da lua era melhor! Nós brincávamos até a hora de 

dormir, não tinha esse negócio de tá assistindo novela, nem celular, nem... Era bom de mais! 

As brincadeiras que tinha eram mesmo as de antigamente. Nesse tempo era muito amiga era 

Ana Maria filha de Pedro Damásio, é tanto que quando ela foi estudar lá na Inhuma, eu 

passava minhas férias mais lá do que aqui mais ela. Outra que eu gostava muito era Morena, 

éramos muito amigas.  

A adolescência eu passei a maior parte foi em Picos, porque eu fui estudar, (silencio), 

eu fiz o Ginásio foi lá, pois aqui não tinha. Para entrar no ginásio era uma dificuldade a gente 
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tinha que fazer uma prova ai dependendo da nota era que íamos estudar. Nesse tempo eu que 

fui fazer essa prova lá a estrada aqui estava toda esburacada, com isso fomos de pé para Picos 

com os nossos pais, mais mesmo assim era animado, (risos), a gente levava até chuva, mas era 

bom. Quando passei na prova ai eu fui para lá, (pausa), tenho a lembrança que eu fiquei foi 

treze ou foi quatorze anos em Picos, eu fiquei a adolescência mais foi lá, só vinha aqui nas 

férias.  

Eu morava com tia Socorro na casa dela, isto é, comecei morando em casa alugada, 

depois foi na dela mesmo. Lá eu estudava e trabalhava, porque eu ajudava tia Socorro 

principalmente com suas filhas que eram crianças ainda, pois quem ensinava o dever dos 

meninos era eu. Essa era uma forma de retribuir o que ela me dava, porque eu tinha casa, 

comida tudo de graça e tia ainda me ajudava com algumas despesas escola: lanche, material, 

(pausa).  

Nesse período como era três meninos que ela tinha, tia colocava empregada doméstica 

para cuidar da casa, porque ela estudava, trabalhava e viajava muito para estudar em Teresina, 

fazia curso em período de férias. A empregada doméstica cuidava da casa e eu ensinando os 

meninos! Nessa época tinha sempre gente lá para cuidar da casa ai eu era mais só para cuidar 

dos meninos, eu era como se fosse à babá. 

Na minha adolescência não tinha muita vontade de ser professora não, (risos), logo, foi 

falta de opção mesmo, de oportunidade, eu sempre sonhava, dizia que ia ser era uma doutora e 

principalmente uma dentista, (risos), mais não deu certo, ai fui professora mesmo. Gostava de 

desfilar no dia 7 de Setembro aqui em Santana, toda trajada. 

Sobre o tempo que estudei quando criança, (pausa), não tinha a Educação Infantil, 

porque a gente chamava quando entrava era primeiro ano fraco, entravamos logo no Ensino 

Fundamental que no tempo tinha o famoso BABÁ. Eu comecei estudando com madrinha 

Neném de Marieta bem aqui na casa de Marieta, usando a cartinha ai quando ela casou que foi 

para Inhuma eu estudei com a professora Anizinha no Helvídeo, lá a gente fazia uns três 

primeiros anos para poder ir para o segundo, tinha o fraco, tinha o forte e o mais forte ainda. 

Eu estudei o primeiro ano com Madrinha Neném, ai estudei com Anizinha e Maria de 

Martinho e só depois foi que eu fui para o segundo ano. Era uns três primeiro ano,  porque 

nesse tempo não tinha a Educação Infantil. A gente começava a estudar não era com três anos 

ou quatro anos não, era de cinco para lá, era no período que é o Ensino Fundamental hoje. 

Como a Educação Infantil não existia o primeiro ano fraco, o forte e mais forte era como se 

fosse o Ensino Fundamental, foi o primeiro contato que tínhamos com a escola.  
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A maioria dos professores dava aula era em casa, nesse tempo a gente estudava 

mesmo era a cartilha, (risos), ai tinha a leitura, era no tempo da palmatória quem não lesse era 

“pea”! Tinha também a escrita, a gente estudava muito a tabuada, hoje em dia é difícil está 

cobrando a tabuada, de primeiro cobrava mesmo! Quando a professora dizia: “amanhã chegue 

sabendo a tabuada de tal número”, se agente não soubesse era castigo, não era igual como 

hoje em dia, era tudo mais difícil, não tinha recursos e nem merenda, se eu quisesse merendar 

tinha que levar de casa. Até lá no grupo que é a Escola Helvídeo Nunes de Barros, (risos), até 

lá eu lembro que nós levava merenda de casa, era difícil ter uma merendinha e quando tinha 

era aqueles leite da “gogia”, era assim que a gente chamava de tão ruim que era, (risos), tinha 

aqueles “mingalzinho”, um leitinho ruim, com um gosto péssimo, era difícil ter um para 

gostar, tinha também uma bolachinha, um suquinho de pacote de morango ou laranja que 

faziam ai agente tomava com uns biscoitinhos e o suco não era de fruta não! Era difícil ter 

lanche a maioria das vezes gente levava de casa. 

 O Ensino Fundamental foi em Saco do Engano no Colégio Helvídeo Nunes de Barros, 

lá eu fiz até o 4ª ano. Nessa época tive um professor que eu gostava muito, que toda vida eu 

gostei, foi o finado Pascoal Borges, (risos), ele ensinava e brincava com a gente, era o único 

que gostava de brincar, quando ele explicava as coisas, fazia a gente se sentir bem, eu gostava 

das aulas dele.  Quando eu fui para Picos já foi para estudar o Ginásio, em Picos estudei do 5ª 

ano em diante, todo o resto foi lá. As aulas nessa etapa já era mais puxada, eram bem 

“desenroladas” no Ensino Fundamental! Era no método tradicional mesmo, ainda não era 

moderno como é agora não, não tinha essa história de brincar, brincar só na hora do recreio, 

(risos), hoje em dia tudo na Educação Infantil ou no Fundamental é com a brincadeira, com 

dinâmica, essas coisas fazem parte da aula, a gente já começa com uma dinâmica, uma coisa 

assim. Antigamente não, era o método tradicional, era só conteúdo, tinha a hora de brincar 

que era somente na hora do recreio, ai gente aproveitava para brincar, correr (risos).  

O Ensino Médio foi também Picos, lugar onde eu morava. Eu fiz do Ginásio até a 

Escola Normal foi lá, o Ensino Médio eu estudei no Colégio Marcos Parente e no Polivalente 

que é o Vidal de Freitas hoje, foram dois anos em cada um.  

A pós-graduação eu fiz em Picos, (silêncio), nos sábados em Psicologia Aplicada a 

Educação, estudei junto com Lucilene, Elioene na mesma sala, se locomovíamos no carro 

vermelho, na Sprint da prefeitura que ia cheio de gente, tinha vezes que íamos e vinha em pé.  

Eu tenho uma recordação marcante foi na Escola Normal onde eu quase levo uma 

suspensão um dia, por conta de outras pessoas, porque eu era uma aluna muito... Eu sempre 
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gostava de sentar na frente, eu não gostava de fole, pois toda vida levei a sério os meus 

estudos, ai lá tinha uma aluna que ela era traquina que entrava na sala de aula só para fazer 

fole, quase todos os dias ela ia expulsa. Sei teve um dia que nós estávamos fazendo uma prova 

ai ela e outras alunas ficavam jogando “pesquinha” umas para as outras e eu não, ficava ali na 

minha fazendo a prova. Sei que quando eu dei fé, ela jogou o papel, ai “pufi” bem em meu 

colo, quando vi que era a pesca eu fiquei com medo da professora ver e pensar que era minha, 

eu fiquei sem saber o que fazer, ai a professora deu fé que eu estava guardando para ela não 

ver, quando ela pegou, (silêncio), ela só não me expulsou, porque teve provas e ela também 

me conhecia sabia que eu não era disso, (risos), mas eu passei um bocado aperreada, 

(silêncio), quando eu ia saindo fora da sala a professora tomou a prova ainda, ai umas 

meninas da sala foram e entregaram a menina que tinha jogado. 

O Ensino Superior fiz na Universidade Estadual em 2004, nessa época fiz uma prova 

para entrar, fiz a prova ai passei para estudar, nesse que tempo que eu fiz não queria nem 

passar, eu só fiz porque ficavam cobrando, era tia Socorro de um lado e Inês do outro, ai 

assim eu fiz  passei, eram 10 vagas, pois eu fiquei entre as 10, parece que eu fiquei foi em 

sexto lugar.  

Daqui de Santana foram poucas pessoas que passaram, daqui só quem estudava e 

morava aqui era eu e Ricardo, nessa época foi mesmo o tempo que engravidei de Guilherme, 

meu segundo filho, (silêncio), sentia muito enjoo e tinha passado para ir só eu e Ricardo, 

nesse tempo eu dizia: morar em Picos eu não vou, sei que chorei muito, (pausa), mas ai foi no 

tempo em que as meninas (companheiras de trabalho) ficaram na classificação, depois 

chamaram, com isso, teve o carro para a gente ir ai melhorou (risos)!  

Eu gostei muito foi da escola Normal, porque foi no tempo em que nós morávamos em 

picos eu e minhas colegas. Eu vim para Santana só depois que eu arrumei emprego. Sempre 

que vou contar a história do tempo que eu estudava gosto muito de lembrar dessa época da 

escola Normal, pois foi um tempo que juntava muitas mocinhas para irem estudar, era uma 

diversão para gente ir e voltar todo mundo junto, também eu gostei muito dos professores de 

lá, apesar da diretora ser carrasca. 

Não tive profissões anteriores, porque toda vida eu fui professora, antes disso era só 

estudante mesmo. Quando morava em Picos só estudava e trabalhava em casa, assim que eu 

terminei de estudar na escola Normal, com pouco tempo eu já vim trabalhar na CNEC 

(Campanha Nacional da Escola da Comunidade) aqui em Santana como professora em 1987. 

A CNEC era uma escola da comunidade, lá era tudo misturado tinha aluno adolescente, adulto 
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e idosos, era parecido com o EJA,  é tanto que eu era bem novinha e tinha alunos mais velhos 

do que eu (risos). 

Sou casada, tenho dois filhos, uma moça e um rapaz, a menina tem 18 anos e o menino 

tem 15 anos. Casei em 15 de dezembro de 1989, (pausa), porque eu comecei a trabalhar na 

SENEC em 1987 ai com dois anos eu casei, (pausa), quando eu comecei a trabalhar na escola 

eu já era casada. Na época do meu casamento não fiz festa, só um almoço simples para o 

pessoal que foi. Casei primeiro no civil. 

A Educação Infantil no inicio, (pausa), foi muito difícil, pois a escola tinha poucos 

recursos e os funcionários não eram qualificados, não tínhamos experiências para trabalhar 

com crianças pequenas. 

Eu ingressei na Educação Infantil no ano da Fundação da Escolinha Tia Lourdes Dias 

em 1994. Na época não entrei na Educação Infantil através de concurso, mas foi por indicação 

do prefeito Manoel Borges, só com três anos depois foi feito o concurso na cidade no ano de 

1997, (pausa), “vixe” e nós com medo de não passar, porque nesse tempo só ia ficar no 

emprego quem passasse, (pausa), ai foi mesmo na época que eu engravidei de Manuela, 

minha filha mais velha, por isso eu chorava muito deitada em uma rede, chorava com medo e 

tinha que estudar e não tinha nem como me levantar passando mal, ai eu lembro nesse tempo 

que papai dizia: “mulher não chora não, destá que tudo dá certo, Deus amostra o jeito”. 

As meninas, (companheiras de trabalho), passaram a estudar lá na creche mesmo, lá só 

funcionava um horário, o outro as meninas iam estudar lá, ai me chamavam e eu sem puder ir, 

por isso, eu pensava: “pois eu não vou passar não, todas vão passar e eu não vou”, ai eu 

chorava, (risos). Quando estava com uma semana que elas estavam indo estudar lá, foi que eu 

fui, mas mesmo assim tirei muitos pontos. Eu e as outras professoras estudamos todas juntas 

na creche, porque vinha a programação para estudar no tempo, ai nós íamos estudar. Sei que 

todas nós passamos, mas foi tempinho aperreado.  

Eu entrei na Educação Infantil porque não tinha outra opção de trabalho, mas depois 

de conviver com as crianças passei a gostar e hoje eu não me vejo em outra ocupação que não 

seja a educação infantil, é muito gratificante poder ser útil na formação das crianças, de poder 

ajudar no desenvolvimento das crianças, (silêncio). Na  época que eu ingressei só tinha duas 

ou era três salas, (pausa), a diretora nesse período era Evinha. As professoras Cirene e Elisete 

também trabalharam na Creche. 
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 Na época que ingressei na educação de crianças participei do Pró-letramento e estou 

participando atualmente do PNAIC, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, e 

estou gostando muito, aprendendo novas coisas. 

Assim que comecei a trabalhar eu via a Educação Infantil como uma etapa de ensino 

que requer muita dedicação de professores capacitados e comprometidos para trabalhar com 

crianças pequenas, pois naquele tempo por não ter uma formação adequada sentia muitas 

dificuldades, por isso digo isso. 

O desafio que senti na Educação Infantil foi cuidar e educar crianças pequenas ainda 

na fase do choro, ou seja, no período de adaptação e conquistar o afeto e o respeito delas. 

Como comecei a trabalhar foi no Maternal, as crianças choravam muito e eu não sabia como 

lidar com isso, dizia o tempo todo: “mãe como vou fazer para controlar esses meninos?”. 

O meu primeiro contato com a Educação Infantil tive um pouco de medo, de anseio, 

porque eu não tinha experiência, não sabia lidar com certas situações, mas com paciência, 

carinho e boa vontade, pude vencer todas as dificuldades. O que mais me marcou foi o bom 

relacionamento entre as crianças, os professores e os demais funcionários da Creche Tia 

Lourdes Dias, pois lá somos uma família.  

Em relação à rotina, no tempo do meu ingresso, as crianças eram recebidas no pátio 

em filas onde era feita a acolhida, depois brincavam no parquinho infantil da escola, (pausa), 

em seguida, era servido o lanche, nessa hora os alunos faziam uma oração de agradecimento e 

cantavam musiquinhas, (pausa), depois faziam as atividades na sala de aula, ai tinha o 

momento da historinha do dia, depois brincavam com brinquedos, depois era o momento da 

despedida em que cantávamos umas músicas de despedida.  

Nunca pensei em sair do trabalho com crianças, apesar das dificuldades nunca pensei 

em desistir. O que mais me encantou e o que me fez permanecer na Educação Infantil foi o 

afeto e o respeito que as crianças depositaram na gente e como a gente se apega a eles, logo 

passam a fazer parte da nossa vida. Apesar de todos os problemas enfrentados por mim 

acredito que a experiência melhorou a minha prática porque, tive a oportunidade de me 

preparar melhor, participei de formações que me ajudou a adquirir novos conhecimentos para 

o planejamento de aulas, dinamicidade e me incentivou a trabalhar a ludicidade na sala de 

aula ou na escola de modo geral.  

Olhando para a Educação Infantil hoje, encontramos muitas dificuldades em 

estabelecer relações entre a teoria e prática para o desenvolvimento do trabalho, que vão de 

encontro das necessidades de aprendizagem da criança.  Mesmo com essas dificuldades, esta 
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etapa de ensino contribuiu para o meu desenvolvimento, pois tive a oportunidade de me 

qualificar para desempenhar bem o meu papel de professora, buscando novos conhecimentos 

para que as aulas se tornem mais prazerosas. 
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