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APRESENTAÇÃO 

 Nesta coletânea denominada “Memórias de 
Ensino: identificações com o lugar de fala docente”, 
apresentamos 19 (dezenove) memórias de docência 
que foram compartilhadas no decorrer do Projeto 
de Extensão “Memórias de Ensino: identificações 
e experiências com o lugar de fala docente”, desen-
volvido enquanto Estágio e Docência Universitária 
das mestrandas Jucilea Lopes da Silva Aguiar e Ma-
ria Augusta da Silva Serpa no âmbito do Programa 
de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) da Univer-
sidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), sob a 
orientação do professor-pesquisador e orientador 
Dr. Anderson Dantas da Silva Brito, ocorrendo no 
último semestre do ano de 2021. 
 Naquele momento de organização e desen-
volvimento das atividades, contamos com a cola-
boração de Douglas Novais da Silva (era recém-
-graduado pelo Curso de Licenciatura em História 
da UFOB); Jaciel Carvalho dos Santos (era gra-
duando e hoje é também recém-graduado pelo 
Curso de Licenciatura em História da UFOB); e 
de Rayane Catiuce Vilastro Alves e Gabriel Carnei-
ro Teixeira da Silva (ambos graduandos do Curso 
de Licenciatura em História da UFOB). Dispo-
mos ainda das contribuições da Profª Drª Olivia 
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Morais de Medeiros Neta (UFRN) e de diversos 
sujeitos da docência que foram participantes das 
atividades através do encontro entre universida-
de(s), escola(s) e sociedade. 
 Ademais, objetivamos com essa obra a di-
vulgação de uma oportunidade formativa de diá-
logo entre ensino, pesquisa e extensão por via de 
memórias docentes de identificações, sobretudo, 
acontecidas e agora registradas no Oeste Baiano.

Anderson Dantas da Silva Brito
Jucilea Lopes da Silva Aguiar
Maria Augusta da Silva Serpa
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PREFÁCIO

Ego-história e memórias formativas

Olivia Morais de Medeiros Neta
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

E-mail: olivianeta@gmail.com

As pessoas podem aprender sobre si 
mesmas através das coisas que fazem? 

(R. Sennett, O artífice)

 A coletânea Memórias de ensino: identificações 
com o lugar de fala docente, organizada por Anderson 
Dantas da Silva Brito, Jucilea Lopes da Silva Aguiar e 
Maria Augusta da Silva Serpa, aborda histórias, me-
mórias e espaços formativos da trajetória docente o 
que remete, em grande medida, à ego-história. Logo, 
dialogar, escrever, memorar sobre trajetória docente 
é enfrentar lembranças, selecionar e excluir fatos e 
narrar, com intencionalidade uma trajetória de for-
mação docente em (trans)formação.
 De tal modo, o exercício de fazer seleção, des-
crição e análise acerca da trajetória docente situa-se 
com e por histórias cruzadas e conectadas com espa-
ços, sujeitos e acontecimentos nos quais o narrador 
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e a personagem são indissociados. Sendo uma escrita 
com nós,1 sentidos e interpretações, pois assim como 
no livro Ensaios de Ego-história, organizado por Pierre 
Nora, com a participação de Jacques Le Goff, Geor-
ges Duby, Michelle Perrot, René Remond, Maurice 
Agulhon, Raoul Girardet, Pierre Chaunu e o próprio 
organizador, a ego-história é uma opção metodoló-
gica para a exploração de memórias individuais na 
busca de explicar a própria história com procedimen-
tos que tantas vezes lançou sobre os outros. Com a 
ego-história somos “intérpretes de nós”.
 Para Nora (1989), na contracapa do livro En-
saios de Ego-história, enfatiza que esta abordagem, a 
ego-história, 

Não se trata de uma autobiografia pretensamente li-
terária, nem de uma profissão de fé abstracta, nem de 
uma tentativa de psicanálise. O que está em causa é 
explicar a sua própria história como se fosse de outrem, 
tentar aplicar a si próprio, seguindo o estilo e os méto-
dos que cada um escolheu, o olhar frio, englobante e 
explicativo que tantas vezes se lançou sobre os outros. 
Em resumo, tornar clara, como historiador, a ligação 
existente entre a história que cada um fez e a história 
de que cada um é produto.

 Por tal, o investimento dos autores para a co-
letânea Memórias de ensino: identificações com o lugar 
de fala docente foi a de, a partir da narrativa bio-

1 Nós é o plural de nó que no dicionário Michaelis pode significar: Laço 
feito de duas cordas ou de coisa semelhante (fios, cordões, tiras etc.), cujas 
extremidades passam uma pela outra, apertando-se, com a finalidade de 
encurtá-los, uni-los ou emendá-los. Fonte: https://michaelis.uol.com.br/
moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/n%C3%B3/

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/n%C3%B3/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/n%C3%B3/
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gráfica corroborar com a construção da memória de 
como o ensino marca nossas memórias e, muitas ve-
zes, de como nos tornamos professores/as. Isto pos-
to, recordamos Foucault (1992) ao apontar as ori-
gens do modelo discursivo de escrita de si como um 
exercício de registro de pensamentos e impressões 
que teria um caráter confessional (tal como fizera, 
Santo Agostinho e Rousseau em suas “confissões”).
 Com tais reflexões, consideramos que o 
estudo da memória social é um dos meios funda-
mentais de abordar os problemas do tempo e da 
história, relativamente aos quais a memória está ora 
em retraimento, ora em transbordamento. Nestes 
termos, a escrita permite à memória coletiva um 
duplo progresso, o desenvolvimento de duas formas 
de memória. A primeira é a comemoração, a cele-
bração através de um monumento comemorativo 
de um acontecimento memorável. E a segunda é a 
forma de memória ligada à escrita é o documento 
escrito num suporte especialmente destinado à es-
crita (depois de tentativas sobre osso, estofo, pele, 
como na Rússia antiga; folhas de palmeira, como 
na Índia; carapaça de tartaruga, como na China; e 
finalmente papiro, pergaminho e papel).
 Com estas formas de memória, a ego-histó-
ria e as memórias formativas presentes na Coletâ-
nea nos instigam a novas investigações sobre: como 
pensamos as memórias do ensino pelas comemora-
ções e documentos escritos?
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MEMÓRIA E IDENTIDADE 
DOS SABORES DA ESCOLA

Acácia Roberta S. de Lima

A paixão e encantamento pela arte de ensinar 
me encontrou muito cedo. Ainda bebê, com 
menos de dois anos de idade, minha mãe me 

levava para a sala de aula e me deixava no canto 
da sala em uma caixa de papelão (arrumada com 
paninhos limpos e travesseiros fofinhos). Era uma 
simples caixa de papelão, os carrinhos para bebês 
eram um luxo inacessível.   
 Nesse universo da sala de aula eu crescia 
entre muitas aulas, entre as falas de minha mãe e 
as peripécias de seus alunos. Já por volta dos 04 ou 
05 anos, gostava muito de acompanhar essa roti-
na diária no turno noturno. Os alunos eram mais 
velhos, sempre me davam balas e me ofereciam 
lanche. Recordo-me de um bolinho que eu ama-
va. Lembro da textura, do cheiro e do sabor dele. 
Era uma massa semelhante à massa do “bolinho de 
chuva” só que com pedacinhos de banana no meio 
da massa. Essa iguaria não fazia parte do lanche 
(merenda) servido na escola. Era vendida por uma 
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senhora simpática, morena, a quem eu chamava 
de tia. Ela sentava no pátio, próximo à cantina e 
suas iguarias tão deliciosas quanto simples, acaba-
vam logo. A demanda era grande! 
 Aos seis anos de idade, cursei a primeira sé-
rie do Ensino Fundamental. Minha mãe diz que 
aprendi a ler sozinha, em casa. Primeiro, aprendi o 
alfabeto e quando já conhecia todas as letras, per-
guntei-a como as palavras se formavam. Ela me 
disse que juntando uma vogal a uma consoante 
formava-se uma sílaba, e juntando as sílabas for-
mavam-se as palavras. Desde muito cedo, reco-
nheci a leitura como a ferramenta mais eficaz para 
a construção do conhecimento, um meio de liber-
tação. Sempre fui amante das letras, nunca muito 
próxima dos números. 
 Contudo, foi na primeira série estudando o 
conteúdo frações que eu tive uma das melhores au-
las de minha vida. Minha professora, que era esta-
giária (Lílian), levou para a sala de aula um bolo de 
chocolate em formato retangular para nos ensinar 
de forma prática e eficaz como se dividia um intei-
ro, e como essa divisão se configurava na lingua-
gem matemática das frações. Jamais tive uma aula 
de matemática tão interessante. E hoje, enquanto 
educadora que sou, sempre que penso em uma 
maneira de dinamizar uma aula, recordo-me dessa 
estagiária e da minha experiência na infância. Essa 
memória exitosa me permite afirmar que em meio 
à diversidade de recursos midiáticos e tecnológicos, 
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dinamizar uma aula pode ser algo simples. Perce-
bo ainda que, quanto mais real e concreto for, mais 
inesquecível se tornará esta experiência.
 Avancemos um pouco mais até chegar na 
quinta série (6º ano). Eu tinha 10 anos, era a menor 
e mais nova aluna da turma. Tinha o “agravante” de 
ser filha de professora. Mesmo quando sabia as res-
postas, ficava calada para não ter que ouvir: “Sabe 
tudo, a filha de professora!” Minha mãe nunca foi 
minha professora, mesmo assim, esse “título” me 
acompanhava em todas as situações.
 Uma memória deliciosa da quinta série 
era o cachorro-quente vendido na escola. Um ca-
chorro-quente bem diferente do que conhecemos 
atualmente. Na verdade, era um pão “caseiro” de 
massa bem pesada, recheado com um suculento e 
saboroso molho de carne moída. Como na escola 
era servida a “merenda escolar”, minha mãe não 
me dava dinheiro para comprar lanche. Mesmo 
aos meus 10 anos de idade, eu já vendia revista da 
Avon e uma vizinha, que também era revendedora, 
passava meus pedidos em nome dela. Desse modo, 
tinha como custear meu lanche diferenciado. Ah, 
também, fazia trabalhos para minhas colegas em 
troca de algumas moedas.
 Da alimentação escolar (merenda) que era 
servida nessa escola, eu gostava muito de um min-
gau que era feito com leite e bolinhas de tapioca, 
que após cozidas pareciam missangas transparentes 
dentro do leite. Era denso, encorpado, não muito 
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bonito, mas saboroso. Mas tinha uma merenda que 
eu odiava, era o macarrão com almôndegas. Aff! As 
almôndegas vinham enlatadas e quando as meren-
deiras colocavam aquele conteúdo na panela quen-
te, o cheiro invadia todos os espaços da escola. Até 
hoje não como almôndegas!
 Avançando até a oitava série (9° ano), a me-
mória mais forte e saborosa que tenho da escola 
é a de uma farofa de jabá (carne de charque). A 
merendeira cozinhava a carne na panela de pressão 
até que ela começasse a desfiar. Depois, refogava-a 
com temperos e fazia a farofa, era uma delícia!
 Após à conclusão da oitava série, iniciei o 
Magistério. Experiências ainda maiores e mais de-
safiadoras. Começamos a “ministrar” nossas pró-
prias aulas ensaiando uma atuação em sala de aula. 
O empenho em inovar os recursos pedagógicos a 
cada trabalho apresentado era enorme. Meu foco, 
desde aqueles trabalhos no magistério, sempre foi 
fazer melhor do que fizeram por mim. Busquei se-
guir o exemplo de meus melhores professores com 
o intuito de ter de meus alunos a mesma admiração 
que tenho pelos meus docentes. 
 Na maturidade dos meus 41 anos de idade e 
23 de docência, foi incrível escrever um texto sobre 
minhas memórias e perceber o quanto os sabores 
e aromas de lanches/merendas puderam tecer tão 
bem este enredo. Confesso que, ao iniciar o texto, 
me parecia impossível fazer uma referência tão pró-
xima entre comida e a trajetória na escola. 
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 Agora, percebo de forma ainda mais concisa 
a importância da alimentação escolar para um estu-
dante, seja em qual série/ano estiver cursando, pois 
não se torna relevante apenas por ser uma forma de 
saciar a fome de muitos que têm nela a única fonte 
de alimentação diária, mas principalmente, por ca-
racterizá-la como um mecanismo de memória e de 
construção de uma identidade. 
 Fatos, situações, experiências e vivências 
podem ser construídos e conduzidos por essas 
memórias de sabores que nos acompanham em 
toda a nossa trajetória de educação formal. São 
esses aromas e sabores que nos remetem às expe-
riências do âmbito escolar em qualquer tempo e 
área de nossa vida. 
 Finalizo esse texto fazendo um convite aos 
docentes, que sejamos mais que educadores for-
mais, que ousemos ser cozinheiros de deliciosas ex-
periências e descobertas, as quais nos conduzem a 
rememorar com prazer, lembranças de uma identi-
dade formada com propriedade, o que enriquece o 
processo de construção da nossa história.
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SE HOJE SOU PROFESSOR É 
PORQUE ELA TAMBÉM ME 

INFLUENCIOU: Memórias de 
uma história de identificação

Anderson Dantas da Silva Brito

“Não é na história aprendida, 
é na história vivida que 

se apoia nossa memória.”
Maurice Halbwachs

As memórias de ensino certamente demarcam 
a identificação com um lugar de fala docen-
te. Às vezes, ainda nem sabemos o que que-

remos “ser na vida” mas acabamos sendo influencia-
dos por acontecimentos, atitudes, falas e/ou outra 
ação de algum sujeito, que passa a ser histórico para 
cada um(a), quando momentaneamente ou por um 
tempo maior fez a diferença de forma positiva ou 
não na construção de nosso trajeto formativo como 
pessoa e/ou profissional.
 Comigo não foi nem é diferente! Estou pere-
nemente em elaboração quanto à identificação que 
demarca quem pretendo ser diariamente, tanto para 
mim quanto para quem compartilho saberes, faze-
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res, aprendizagens e aprendizados através da Educa-
ção. Como “ser” em construção, carrego memórias 
e camadas de histórias que individualmente me são 
“caras” por terem feito a diferença no meu caminho 
formativo, principalmente quando foram determi-
nantes nos momentos de escolha pela docência.
 Os caminhos por onde andei aprendendo 
escolarmente sempre foram da esfera pública e, res-
pectivamente, advém as melhores influências que 
hoje compartilho através deste registro. Sou mem-
bro de uma família com poucos recursos em con-
dições materiais, mas cheia de consciências históricas 
pois sempre me disseram que a educação é um dos 
bens mais valiosos que podemos ter.
 Assim, ainda no Ensino Fundamental II 
(Anos Finais) quando cursava a 7ª série (atual 8º 
ano) em meados dos anos 1990, tive uma profes-
sora da área das Linguagens que se responsabilizava 
pela docência da Língua Portuguesa e da Língua 
Inglesa. Professora Simone Medeiros que no ano 
de 1995 ensinava para a vida na Escola Estadual 
Dr. José Gonçalves de Medeiros, na cidade de Aca-
ri, que fica na região do Seridó no Sertão do Rio 
Grande do Norte, é uma das primeiras influências 
para a escolha/identificação em me profissionalizar 
para a educação através do ensino.
 De um lugar de fala na docência, a profes-
sora sempre demonstrou ser preocupada em dialo-
gar com as sensibilidades dos mundos dos sujeitos 
em formação que lhe chegavam anualmente e dia-
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riamente na escola, o que me fez posteriormen-
te perceber as influências diretas que recebi para 
o meu futuro e atual lugar docente, igualmente 
compreendo que:

En la escuela, como en la vida, la subjetividad apa-
rece, en general, cuando se busca un rostro: ¿Quién 
es?, sea para alabar o punir. Y cuando la persona apa-
rece en su individualidad, es cuando se entienden 
mejor las conexiones entre el evento, la vida per-
sonal, la existencia, la rendición y/o la resistencia. 
(PASSEGI, 2020, p. 92)

 Com aquela mestra para a vida, carrego comi-
go as boas lembranças das aulas tomadas por diver-
sidade metodológica e empatia com os estudantes e 
a realidade da escola pública brasileira de um tempo 
em que os professores eram mais reconhecidos e res-
peitados pela sociedade, porém, menos valorizados 
no sentido de retribuição financeira que atualmente. 
 Esse reconhecimento não mudou muito, 
apesar de alguns direitos terem sido conquistados. 
Foi um tempo em que recebi na minha formação 
a diferença proporcionada por uma professora que 
entendia que a escola e a sala de aula são preenchi-
das por sujeitos diversos e que aprendem de ma-
neiras diferentes. Naquela escola em que não exis-
tia merenda escolar na maior parte do ano letivo e 
faltava até papel para algumas avaliações que eram 
reproduzidas em mimeógrafo, não faltava a sensibi-
lidade da referida docente que ensinava com amor 
e entregava dedicação incluindo a todos com meto-
dologias diversificadas.
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 Eram aulas de língua portuguesa e de língua 
inglesa auxiliadas por recursos didáticos adaptados e 
reciclados que na maior parte das vezes, e ao mesmo 
tempo, prezavam pelo diálogo com fontes diversas e 
interdisciplinares. O gosto pela leitura encontrado 
num livro escrito em papel que estava na biblioteca 
ganhava diálogo com imagens, músicas oriundas de 
fita cassete e reproduzidas em som gravador que a 
professora levava de casa, além de objetos da cultura 
material que pertenciam aos familiares dos estudan-
tes, quando eram orientados a conduzir para a es-
cola o que tivessem sem serem obrigados a cumprir 
uma determinação em específico.
 Nesse mesmo tempo, existia também para a 
minha turma e outras da escola o inverso da sensibi-
lidade que apresentei, era um docente da área de exa-
tas que prefiro deixar com a pronúncia inominável, o 
qual destilava tratamentos grosseiros e desrespeitosos 
com a maioria dos estudantes. Para ele, que regu-
larmente nos chamava de “meus burrinhos”, o que 
importava era a repetição dos resultados de alguns 
métodos tradicionais utilizados de forma imperativa. 
Assim, já percebia minimamente que na educação 
existem faces diferentes para as mesmas “moedas” de 
um lugar de fala que dizem ser comum.
 Apesar de saber que até hoje algumas pes-
soas defendem que a escola e a sociedade devem 
ser carregadas de um rigor que é altamente toma-
do por autoritarismo, subordinação, intolerância, 
preconceitos e desrespeito, compreendo que ambas 
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realidades podem nos influenciar pela escolha para 
com o ensino. No meu caso, essas memórias que 
me proporcionaram sonhos e pesadelos foram de-
terminantes em não querer ser um docente inflexi-
vo e limitado a repetir a falta de educação, respeito 
e sensibilidade com o(s) outro(s).
 Assim, fui “salvo” pelos bons exemplos da 
professora Simone Medeiros que me mostrava um 
equilíbrio entre rigor e sensibilidade pela busca per-
manente de uma responsabilidade formativa de seres 
humanos que em suas aulas eram agraciados por me-
todologias diversas para sujeitos múltiplos e plurais. 
 Compartilho, como exemplo, a boa lem-
brança das aulas sobre gêneros textuais mediadas 
por pequenas peças teatrais orientadas pela pro-
fessora Simone para que pudéssemos criar os tex-
tos, roteiros, cenários etc., objetivando aprender e 
internalizar de forma mais efetiva aqueles objetos 
de conhecimento. Momentos também prazerosos 
quando o nosso grupo de colegas e amigos optavam 
pela comédia em contraposição ao romance tão ex-
plorado pelos demais grupos de nossa turma. Dessa 
maneira, os laços de amizade iam também nos jun-
tando (eu, Adaiana, Bruna, Daiana, Guia, Luciano 
e Leonardo) através dos estudos e para a vida.
 Com aquela mestra, aprendi a lutar contra 
as dificuldades. Aprendi que qualidade pode existir 
independente das condições das pessoas. Aprendi a 
não desistir e tentar sempre compartilhar o melhor 
que recebo e posso ofertar, principalmente, quan-
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do atuo na formação de outros professores, porque 
“En la educación, las histórias de la vida en forma-
ción sirven principalmente para los que se forman.” 
(PASSEGI, 2020, p. 98)
 Essas memórias me lembram constantemen-
te que a educação de qualidade é um direito público 
e como tal deve chegar aos lugares mais distantes e às 
pessoas que mais precisam. Me lembram igualmente 
que devemos defendê-lo em sua plenitude por carre-
gar o poder de transformar vidas, pois democratica-
mente a educação foi conquistada para ser coletiva 
assim como é a memória quando compartilhada. 
 Por fim, gostaria de dizer que no decorrer 
de minha trajetória em construção, também recebi 
contribuições de outros mestres que precisarão ser 
compartilhadas com o registro de outras memórias, 
certa vez que o certo é que 

[...] nossas lembranças permanecem coletivas, e elas 
nos são lembradas pelos outros, mesmo que se trate 
de acontecimentos nos quais só nós estivemos en-
volvidos, e com objetos que só nós vimos. É porque, 
em realidade, nunca estamos sós. (HALBWACHS, 
1990, p. 26)

 E, sendo esse registro de memórias de iden-
tificação tão importante para mim devido às con-
tribuições e sensibilidades para com o coletivo, en-
tendo que mereça ser compartilhado sempre que 
possível e, até mesmo, replicado por quem quiser 
seguir o fluxo do que pode ser transformador na es-
cola, na universidade, em casa, na rua e para a vida.
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IDENTIFICAÇÕES COM 
LEMBRANÇAS ESTUDANTIS: 
O que aprendi me transformou 

no que hoje sou

   Deusdália Guedes dos Reis

“Saudades das suas mãos grandes que apertavam 
as minhas ainda pequenas ao caminho da escola... 

Pai que saudades você me traz. (...)”
Simplesmente Sofia

Sou filha de Francisco de Souza Guedes e Mag-
nólia Ribeiro Guedes, nascida em 17 de abril 
de 1961 em Santa Rita de Cássia – BA, sendo 

a mais velha dos cinco irmãos. E como dizem eles, 
sempre fui a filha paparicada por painho. Mas isso 
foi muito positivo na minha vida pessoal e profis-
sional, pois me deu muita segurança e autoestima 
para trilhar minha caminhada. Éramos sete, uma 
família simples e amada mutuamente. 
 Antes de me tornar a professora que hoje 
sou, passei por várias experiências no período estu-
dantil. Tais experiências foram positivas, mas as ne-
gativas também serviram como instrumento e base 
na minha vida como docente.
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 Desde muito cedo, sempre gostei e me in-
teressei pela leitura e conhecimento geral. Antes de 
completar 7 (sete) anos de idade já pedia meu pai 
para me levar à escola e ele me respondia com cal-
ma que ainda não podia, pois eu não tinha os sete 
anos completos. Isso me deixava triste e, ao mes-
mo tempo, alegre, pois aguardava feliz pelo dia de 
ser matriculada numa escola grande, com muita 
gente lendo e recitando poesias. Era assim que eu 
imaginava a escola, porque via os estudantes pas-
sarem alegres, cheios de segredos e contentamento 
pela calçada da minha casa a caminho do colégio. 
Observava as bolsas cheias de livros, cadernos e o 
uniforme impecável. Bolsas, que muitas vezes eram 
“sacolas” ajeitadas pelas mães, poucos estudantes le-
vavam uma bolsa de verdade.
 Ah, eu ficava suspirando e imaginando 
como seria o meu primeiro dia de aula! Sabendo 
que ia demorar um pouco, resolvi falar novamen-
te com painho para conversar com Dona Rita, 
uma senhora que morava do lado da minha casa. 
Sempre a ouvia falar alto com os alunos, tomar a 
lição, conduzi-los até a outra sala para iniciar as 
orações. Era o meu desejo naquele momento, fa-
zer parte daquela escola, mesmo sabendo que não 
seria como a que eu sonhava. No dia seguinte, lá 
estava eu, toda feliz com uma sacolinha de plás-
tico na mão para guardar o ABC, o lápis e uma 
borracha. Era tudo o que precisava e segui para a 
escola cheia de esperança. 
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 Quão foi a minha decepção! Não tinha livros, 
alunos alegres, nem poesia. Tinha muito castigo, 
“bolos” de palmatória para quem errasse as lições e 
orações. Lembro-me que ficava sempre quietinha, es-
tudava as lições e as “rezas” para não errar, mas ficava 
triste com os castigos que os colegas recebiam. A mi-
nha hora feliz era quando painho passava assobiando 
pela calçada. Como ele tinha um pequeno comércio, 
pelo horário, já sabia que era a hora da saída. E assim 
seguiam os meus dias, até que chegou a tão esperada 
matrícula na escola oficial. Não foi como eu esperava 
também, mas era bem melhor do que a escolinha, 
sem nenhuma estrutura, da professora Rita. 
 De 1970 a 1973, durante os 4 (quatro) 
anos de primário no Grupo Escolar Conselheiro 
Luís Viana, tive apenas uma professora. Escola 
grande, salas amplas, com janelões nas laterais, 
corredores compridos e largos, com muito espaço 
para as divertidas brincadeiras na hora do recreio. 
Tinha áreas para os jogos dos meninos. Lembro-
-me do diretor, sempre muito rígido, correto e sé-
rio. Achava que as outras professoras do colégio 
eram menos severas que a minha, isso eu nunca 
pude comprovar de fato, pois estudei os quatro 
anos com Dejanira Teixeira de Araújo.  
 Na escola, nunca tive interesse em ler nada, 
até porque não era oferecida nenhuma leitura in-
teressante, apenas lições que eram “tomadas”, se-
guidas de castigo para aqueles que errassem alguma 
palavra na soletração e na tabuada. 
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 Nessa época, lembro-me muito bem, che-
gou um primo da família para ficar apenas alguns 
meses e acabou morando conosco por alguns anos. 
Era muito querido por todos. Calado, não parti-
cipava muito das conversas e brincadeiras, enfim, 
o que ele gostava mesmo era de ler. Ah, como lia! 
Vivia mergulhado em seu mundo de fantasias. O 
quarto reservado para ele vivia fechado à chave. 
Lembro-me que, às vezes, acordava no meio da noi-
te e ouvia seus passos pela casa indo várias vezes à 
cozinha encher mais uma xícara (ouvia o barulho 
do café escorrendo da garrafa). Em seguida, acendia 
um cigarro, eu sentia o cheiro forte e logo depois, 
ouvia a porta do quarto se fechar.
 Eu ficava imaginando do meu quarto o 
que ele tanta lia. Que livros seriam aqueles? Fa-
lavam de quê? Não me lembrava de nenhum li-
vro da escola que já tivesse chamado tanto minha 
atenção assim. Aqueles livros deveriam ser mui-
to bons, pois prendiam a atenção daquele jovem 
de tal maneira que deixava a todos admirados. 
Estava sempre atenta para uma oportunidade de 
conhecer aquele espaço, mas ele nunca deixava 
a porta aberta. Um dia quem sabe, eu entro lá! 
Pensava eu, cheia de esperanças, queria conhecer 
um pouco daquele mundo que escondia tantas 
histórias, tantas aventuras e silêncios.
 Esse dia chegou. Depois de tanto tempo, 
tantos pensamentos, tanta fantasia em torno da-
queles livros, daquele ambiente mágico, eu iria rea-
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lizar o meu desejo: entrar e escolher um livro. Só 
nisso que eu pensava, depois colocaria no mesmo 
lugar, ele nem iria perceber. E foi o que aconteceu. 
O que eu senti naquele momento foi indescritível, 
vi tantos livros na minha frente: gibis, revistas, al-
manaque, jornais. Fiquei extasiada, deliciando-me 
daquele momento que parecia eterno. Logo voltei 
à realidade e peguei o que estava mais próximo 
de mim. Por um instante, fiquei olhando aquelas 
letras grandes, azuis, do “Almanaque do Tio Pati-
nhas” e, em seguida, fui para o meu quarto e lá a 
emoção transbordou. Fiquei por um longo tempo 
contemplando e sentindo aquelas páginas colo-
ridas, mágicas; aquele cheiro próprio dos livros; 
todas aquelas letras a serem lidas, pouco a pouco, 
como se faz com uma comida gostosa que a gente 
não quer que acabe nunca. Por que eu jamais senti 
aquela sensação com os livros da escola?  Pensei. 
Mas logo me esqueci, queria mesmo era aproveitar 
aquele momento de puro encantamento. Li com 
muito prazer aquele que seria o primeiro dos mui-
tos livros que “devorei” até aqui. 
 E nesta minha trajetória do curso primá-
rio, apesar das lembranças “negativas”, guardo co-
migo boas recordações da escola: as brincadeiras 
com elástico na hora do recreio, as festivas apre-
sentações em algumas datas específicas, nas quais 
eu recitava ou decorava alguns versos para serem 
“falados” no dia da apresentação, sem errar. O gos-
toso e quentinho mingau da merenda no copo de 
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alumínio. Algumas vezes, tinha também o baca-
lhau que todos nós gostávamos. 
 Nas datas comemorativas, como o Dia da 
Bandeira ou da Independência, íamos todos para o 
pátio cantar em “posição de sentido” os hinos brasi-
leiros. Em seguida, voltávamos em fila para as salas 
de aula. Assim que todos se sentassem, a professora 
começava a “tomar as lições de casa”. Aí, só se via 
gente quietinha nas carteiras, todos com medo. De 
vez em quando se ouvia um “ai professora” e, em 
seguida, um estralo de “bolo” na mão.
 Mas o fato de ter estudado com uma pro-
fessora exigente e autoritária, de alguma forma me 
ensinou a trilhar pelos caminhos da disciplina e ser 
exigente comigo mesma, sempre querendo conhecer 
um pouco mais, ir além. Estudei da 5ª a 8ª série ain-
da no período da Ditadura Militar em que vivia nos-
so país, de 1974 a 1977, no Colégio Santa Rita, onde 
tive professores que contribuíram muito para o meu 
crescimento pessoal e minha prática como educado-
ra. Em um momento e outro, vinham em minhas 
lembranças os castigos e a rigidez de alguns professo-
res, e aquilo eu não queria para os meus alunos.
 Ainda hoje, as leituras são constantes 
e isso facilita o meu trabalho como professora, 
coordenadora pedagógica e presidente fundado-
ra de um Projeto Social. Sempre procurei ajudar 
meus alunos, incentivá-los a uma leitura que lhes 
proporcionasse o prazer e, ao mesmo tempo, o 
avanço para novos conhecimentos. Gosto de ler 



34

por pura fruição e, na medida do possível, procu-
ro incentivá-los a descobrir também esse prazer. 
Continuo a conhecer novos horizontes, novas 
aventuras, “ensinamentos” que, com certeza, me 
levarão a novos conhecimentos. 
 Como sempre tive o desejo de enfrentar no-
vos desafios, em 2016, criei o Projeto Social Amigos 
da Mara, que hoje se transformou na OSC1 Amigos 
da Mara, respeitada e reconhecida pela sociedade 
santa-ritense, como também de outras localidades. 
Tem como objetivo ajudar crianças e suas respecti-
vas famílias em estado de vulnerabilidade. Com o 
passar do tempo, percebi a necessidade de inserir 
essas crianças num espaço escolar, com aulas de re-
forço, oficinas de música e artes.
 Cabe aqui relatar que a ideia básica do pro-
jeto nasceu a partir da perda da minha neta Mara 
Júlia, que tinha um tumor no tronco cerebral, fi-
cando em tratamento no Hospital de Amor em 
Barretos – São Paulo, por 5 (cinco) meses, mas veio 
a falecer em consequência da doença.
 Depois de algum tempo, mais precisamente 2 
anos, comecei a escrever um livro contando a nossa vi-
vência, o período em que ficamos com Mara (os avós, 
os pais e tios), sua partida para a eternidade e as ex-
periências vividas com outras famílias que vinham de 
várias partes do país para tratamento de C.A.2 Foi um 
período de muita tristeza, mas de grande aprendizado.  

1 Organização da Sociedade Civil.

2 C.A. – Câncer.
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 Após o lançamento desse livro intitulado 
BREVE VIDA, comecei a pensar de que forma 
poderia ajudar crianças carentes. Logo veio a ideia 
de um projeto. Criei um grupo no WhatsApp e 
rapidamente ele cresceu. O objetivo era arrecadar 
brinquedos e entregar às crianças carentes do nosso 
município em comemoração ao Dia das Crianças e 
no Natal. Antes, era realizado um planejamento de 
visita aos bairros mais carentes. 
 Pela repercussão e credibilidade, logo se 
transformou numa OSC, criada em 10 de abril de 
2018, pessoa jurídica de direito privado com uma 
missão muito maior, construir um espaço para aten-
dimento a essas crianças. Pretendemos fazer um le-
vantamento nas escolas públicas e cadastrar alunos 
com baixo rendimento educacional que vivem em 
situação de pobreza, sem assistência escolar e social 
dos familiares, e com menos oportunidade de se in-
tegrar à sociedade.
 O projeto acima citado ainda tem o objetivo 
de retirar as crianças das ruas preenchendo o tempo 
ocioso no contraturno escolar, isto é, pela manhã na 
escola e à tarde no projeto e vice-versa. Sua meta é 
proporcioná-las integração social através da educa-
ção, do lazer e da recreação. Trata-se de um público 
na faixa etária entre 6 e 9 anos, cuja renda familiar 
é abaixo do salário mínimo, pertencente a um mu-
nicípio que não oferece muitas oportunidades de 
emprego, no qual os munícipes vivem basicamente 
da agricultura e do comércio local.
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 Além do oferecimento de oficinas, efetua-
remos em conjunto com as escolas assistidas, o 
controle da presença escolar com o devido acom-
panhamento trimestral de faltas e de notas obtidas 
pelos alunos. Inicialmente, pretendemos cadastrar e 
atender 100 (cem) crianças, aumentaremos a oferta 
de vagas conforme ajuda e parcerias firmadas com a 
sociedade civil e a prefeitura municipal. Atualmen-
te, construímos uma parte do Centro Educacional 
Mara Júlia para atender as crianças cadastradas. 
 Desse modo, acredito que as identificações 
com lembranças estudantis contribuíram de manei-
ra positiva na minha caminhada como professora, 
pois de alguma forma me espelhei nos meus mes-
tres. Sigo em frente sempre aprendendo, cuidando 
da escrita, das regras de português tão exigidas na-
quela época, e atenta aos novos desafios que a vida 
nos proporciona cotidianamente.
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O SER DOCENTE EM MIM: 
Identificações com o chão da escola

Douglas Novais da Silva

“O educador se eterniza 
em cada ser que educa” 

Paulo Freire

Somos o resultado das nossas vivências, das 
nossas experiências, das pessoas que por nós 
passaram e passam constantemente. E é por 

meios destas relações que nossas identidades se 
constituem, se consolidam e se definem diariamen-
te. Desse modo, relatar minhas identificações com 
o lugar de fala docente, significa apontar os vários 
momentos da minha trajetória que me possibilita-
ram e me colocaram em frente às questões educa-
cionais, ou melhor, ao chão da escola.
 Oriundo da cidade de Goiânia – GO, 
vim para o município de Wanderley – BA ain-
da criança com os meus pais. Filho de lavrador 
e merendeira escolar, ingressei na escola aos qua-
tros anos de idade. Foi nesta escola que minhas 
primeiras identificações com a docência tiveram 
início. Localizada próxima à minha residência, a 
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Escola Municipal Dásio de Jesus Câmara se tor-
nou minha segunda casa. 
 Estudante do turno vespertino, sempre estava 
na escola também durante o turno matutino, pois 
minha mãe enquanto merendeira e sem outra pes-
soa para me deixar sob os cuidados, me levava para 
o trabalho, ou seja, para a escola. Neste tempo livre, 
adorava ficar na pequena biblioteca, o que me possi-
bilitava observar constantemente as aulas de reforço 
ministradas pelo Professor Rubens. Com maestria, o 
jovem estagiário com idade em torno dos 20 anos, 
ensinava os estudantes que não apresentavam bom 
desempenho nas aulas de Língua Portuguesa e Mate-
mática. Ele era o professor mais querido da escola, o 
que fazia com que nenhum estudante faltasse às aulas 
de reforço. Tal atuação e carinho recebido por parte 
do Professor Rubens, levava aquela pequena criança 
a admirar a profissão de professor, a sonhar com a 
docência e com a sala de aula.
 Os anos passaram, finalizei a etapa do Ensi-
no Fundamental I e iniciei o Ensino Fundamental 
II, momento em que as identificações com a docên-
cia começaram a ganhar mais força. Já em outra es-
cola, agora na Escola Estadual João Aldino Sá-Teles, 
o contato com diversos professores, um para cada 
disciplina, possibilitou a repulsa em algumas áreas 
de conhecimento, bem como a aproximação por 
outras, sendo uma delas a História. 
 Recordo-me que ainda na quinta e sexta 
série tive a oportunidade de conhecer a Professora 
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Eliane, que possuía um fascínio pelo Egito Anti-
go e nos levava a viajar em suas aulas. Criativa e 
reflexiva, suas aulas despertavam a curiosidade e a 
inquietação, o que me fazia sempre procurar saber 
mais, sendo um dos meus refúgios diários a biblio-
teca municipal de Wanderley. Tímido como sempre 
fui, os livros eram o lugar das respostas, da investi-
gação histórica, neles eu me encontrava. O contato 
com essa professora me levou a pensar muito e re-
fletir sobre os acontecimentos e sujeitos históricos. 
Processo que continuaria nas etapas posteriores da 
minha formação básica, mas agora com a presença 
ativa do Professor Rafael Barros, o qual considero 
como minha principal identificação docente.
 Inicialmente, receoso por suas aulas, dado os 
burburinhos por parte de outros estudantes sobre 
sua exigência em sala de aula, o contato com esse 
professor foi o direcionar para a escolha docente, 
e em específico para o ensino de História. Presen-
te na etapa final do Ensino Fundamental II com a 
disciplina de História e no Ensino Médio com a 
disciplina de Sociologia, suas reflexões em sala de 
aula enchiam meus olhos e me faziam acreditar que 
a docência era o meu caminho. Problematizador, o 
Professor Rafael levava todos os estudantes a par-
ticiparem ativamente da aula, não simplesmente 
repassando o conteúdo, mas refletindo, criticando, 
colocando-nos em contato com a realidade local, 
o que me deixava fascinado com suas aulas, tendo 
em vista que a maioria dos outros professores não 
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se preocupava em discutir o conteúdo, mas tão so-
mente transmiti-lo a partir do uso do livro didático. 
O professor Rafael ia além, trazia outras metodolo-
gias, outros recursos e isso nos encantava, ninguém 
sequer perdia uma de suas aulas, eram as mais espe-
radas da semana. 
 Finalizado o Ensino Médio não tive dúvi-
das acerca da escolha da profissão a seguir. Queria 
ser professor. Escolha essa que não foi fácil, pois 
recebi inúmeras críticas e comentários negativos, 
inclusive por parte de alguns professores que pas-
saram por minha trajetória, eles apontavam que 
eu enquanto ótimo aluno que era, poderia seguir 
outra profissão. No entanto, também encontrei 
comentários de apoio, a exemplo do Professor Ra-
fael, dos meus pais e também de minha irmã, que 
estava em processo de finalização de sua graduação 
- Licenciatura em Matemática. 
 Desse modo, ingressei no curso de Licen-
ciatura em História, da Universidade Federal do 
Oeste da Bahia – UFOB. Aponto que o início foi 
uma etapa conturbada, pensei inúmeras vezes em 
desistir, tendo em vista que percebi uma formação 
teórica dissociada da prática. Tal perspectiva mu-
dou a partir da minha inserção no PIBID, no qual 
foi possível pôr em prática um projeto de interven-
ção no chão da educação básica, da escola pública. 
Nesse ínterim, tive plena consciência que estava no 
caminho certo, que a docência era a minha área. 
Considero esse momento uma das principais etapas 
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da minha identificação docente, pois foi ele a pri-
meira experiência enquanto professor, no qual foi 
estabelecido elos com os estudantes.
 Outras experiências valorosas que contri-
buíram para a identificação docente durante a gra-
duação viriam a acontecer. Sendo um exemplo, as 
aulas de/do Estágio Supervisionado, e aqui aponto 
para as identificações estabelecidas com o Profes-
sor Anderson, orientador do estágio supervisiona-
do em História III, o qual muito contribuiu para a 
minha formação. Crítico, criativo e inovador, suas 
aulas sempre direcionavam para a importância da 
reflexão da prática docente, bem como para a ne-
cessidade de um ensino de História plural e diver-
so. Em suas aulas, a identificação com o ensino de 
História foi algo inevitável. 
 Em suma, diante dos vários momentos da 
minha trajetória aqui apresentada, é possível perce-
ber que todo o meu processo de identificação do-
cente ocorreu em decorrência das minhas experiên-
cias na educação pública, seja enquanto estudante 
durante a etapa da educação básica, seja na prática 
durante o processo de formação na graduação em 
História. Assim, o formar-se professor é algo que 
ocorre de maneira gradual, pois ninguém nasce 
professor, mas nos tornamos professores a partir dos 
diversos itinerários vivenciados ao longo de nossa 
formação, pois como bem disse o patrono da edu-
cação Paulo Freire, “o educador se eterniza em cada 
ser que educa.”
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MINHA HISTÓRIA DE VIDA 
EM RELAÇÃO À ESCOLHA 
DA PROFISSÃO DOCENTE

Elizangela Brito Xavier da Conceição 

A minha história de vida em relação à escolha 
da minha profissão docente começou logo 
nos Anos Iniciais, quando estava na pri-

meira série do Ensino Fundamental, a qual hoje 
conhecemos como segundo ano. Sobre esse perío-
do, lembro que eu era péssima em matemática, 
para resolver os exercícios propostos pela professo-
ra sempre me apoiava em uma colega, até em uma 
prova cheguei a “pescar”. 
 Então, recordo-me como se fosse hoje da 
fala da minha professora quando descobriu que eu 
estava “pescando” e me “escorando” na colega, dis-
se que aquilo iria refletir de forma tão negativa na 
minha vida, e me questionou o que eu iria fazer se 
estivesse em uma situação cotidiana e não encon-
trasse ninguém para fazer a conta por mim? E, se 
eu fosse ao mercado comprar algo e me passassem 
o troco errado, como saberia? Sim, seria enganada, 
pois não tinha conhecimento para saber e me po-
sicionar sobre qualquer coisa referente ao cálculo.
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 A partir do discurso da professora, determi-
nei que iria aprender matemática, e assim aconte-
ceu. Ah, se não fosse a professora Marleide ter me 
dado aquela lição por meio de seu discurso e orien-
tação pedagógica!  Depois disso, nos anos seguintes, 
durante todo o meu percurso estudantil esforcei-me 
bastante, principalmente em matemática, e meus 
pais sempre me incentivaram muito. 
 No momento em que cheguei ao Ensino 
Médio, tive a oportunidade de fazer o curso pro-
fissionalizante Ensino Médio na Modalidade Nor-
mal. Nesse período, tive uma professora que ensi-
nava a disciplina Metodologia da Matemática, a 
qual contribuiu bastante para a minha decisão de 
cursar Licenciatura em Matemática, pois a forma 
que ministrava suas aulas e falava dos métodos de 
ensino me encantava.  
 Assim, quando busco em minhas memórias 
os professores dos Anos Finais do Fundamental e 
do Ensino Médio, reconheço a parcela de contri-
buição de cada um no meu processo de formação 
profissional e identitária. Se me perguntassem o 
nome de cada professor de Matemática que tive no 
Ensino Fundamental II e Médio, saberia dizer to-
dos, enquanto que das outras disciplinas quase não 
me lembro de nenhum. 
 Na minha trajetória, sempre tive como alvo 
ajudar, incentivar e querer fazer a diferença na vida 
de cada estudante que passar por mim, que ficar 
sob minha responsabilidade, assim como meus es-
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timados professores fizeram comigo, a ponto de eu 
seguir na mesma área do conhecimento, com muita 
gratidão e paixão. 
 Se estou fazendo a diferença na vida dos 
meus estudantes não sei dizer, mas tento ao máxi-
mo fazê-la. Atuo na sala de aula há uns 11 anos 
aproximadamente, e vez ou outra aparecem uns es-
tudantes aqui, ali, que sempre me dirigem alguma 
palavra de reconhecimento pela minha contribui-
ção em suas vidas. Meu coração se alegra, pois te-
nho em mente que, talvez eu não tenha alcançado 
a todos, mas se para algum desses eu consegui ser 
um exemplo, um incentivo, fico muito feliz, afinal, 
de alguma forma, contribui para sua formação en-
quanto estudante e quiçá na escolha profissional. 
 Muitos desses eu nem me lembro quem são, 
mas eles se lembram de mim. Uns quatro atrás, 
quando estava na sala de parto do meu filho encon-
trei uma ex-aluna, era a técnica em enfermagem. 
Ela se lembrou de mim, falou da alegria de me en-
contrar e ressaltou que amava minhas aulas. Depois 
em um evento, deparei-me com outra ex-aluna que 
fez Direito e estava se preparando para fazer a prova 
da OAB, disse que minhas orientações de como es-
tudar ajudaram-na bastante no vestibular, que pas-
sou de primeira. 
 Além dessas, tiveram outras buscas, a mais 
recente foi uma egressa que está fazendo Enferma-
gem, me procurou via WhatsApp para relembrar 
alguns conceitos estudados e como resultado dessa 
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orientação, ela foi aprovada na avaliação que fez. 
Então, busco sempre trabalhar com o intuito de es-
timular, de incentivar o meu aluno com palavras, 
diferentes metodologias de ensino, a fim de desen-
volver suas habilidades e potencialidades, da melhor 
forma que posso.  
 No dia a dia da sala de aula, tento trazer um 
“pouco” de aulas diferenciadas e dinâmicas. De to-
dos esses anos como educadora, creio que esse foi o 
melhor, digo isso considerando o discurso de alguns 
pais. Relataram que depois que entrei, já que in-
gressei na escola para tirar uma licença maternidade 
de outra professora, os seus filhos mostraram uma 
melhoria na aprendizagem e ânimo para estudar. 
 O reflexo disso, foi a interação social na clas-
se, a solicitação dos pais para que eu permanecesse 
com a turma, a melhoria do índice de aprendiza-
gem apontada por médias mais elevadas etc, mas 
sempre refletindo com eles que aquela nota não é o 
valor do estudante, ou define quem ele é ou deixa 
de ser, mesmo sendo um ponto positivo. Enfim, são 
situações como essas e outras, de fala de pessoas que 
já foram nossos alunos, que nos fazem continuar 
acreditando na educação, na diferença que ela faz 
em nossa vida e nas transformações que nós profes-
sores podemos promover enquanto formadores de 
opinião na construção da cidadania dos estudantes.
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CONSTRUÇÃO DA 
CARREIRA DOCENTE: 

O caminho de percalços em 
direção à Educação Infantil

Flaviana da Silva Serpa

“Um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos 
encerrado na esfera do vivido, ao passo que o 

acontecimento lembrado é sem limites, porque 
é apenas uma chave para tudo que veio antes e depois.”

(BENJAMIN, 1994, p. 15)

 

Sou Flaviana da Silva Serpa, filha de Antônio Pe-
reira Serpa e Elisa Teixeira da Silva Serpa. Nasci 
no dia 04 de novembro de 1982, na localidade 

de Mandacaru, município de Santa Rita de Cássia na 
Bahia. Durante a infância, morei na casa dos meus 
avós paternos, Elizeu Pereira Serpa e Maria Sales Ser-
pa, chamada carinhosamente de Vó Santa. 
 Durante minha infância, eu e meus irmãos 
bebíamos leite natural que o nosso pai retirava da 
vaca logo cedo. À tarde, o pé de laranja presente 
na nossa localidade servia como instrumento de 
criatividade, brincávamos de elástico, de boneca, de 
casinha. Todas as brincadeiras realizadas serviam de 
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estímulo à criatividade culminando, posteriormen-
te, no pilar principal da minha carreira educacional.
Ao longo dos anos na escola, eu não tive um pro-
fessor marcante que me influenciasse a seguir car-
reira docente, meu sonho até então era ser veteriná-
ria. Creio que, por causa do contato com diversos 
animais durante os primeiros anos da minha vida. 
Após finalizar meus estudos na Escola Rosita Tei-
xeira, direcionei-me ao Colégio Municipal Coração 
de Jesus onde fiz o curso de magistério. Em seguida, 
fui contratada pelo município para dar aulas na Es-
cola Municipal Batista em 2001. 
 Nesse período, tive a oportunidade de estudar 
na Universidade Estadual do Piauí (UESPI) em um 
curso de férias, ou seja, trabalhava na escola durante o 
ano letivo e minhas férias ficavam destinadas às jornadas 
exaustivas durante manhã, tarde e noite na faculdade. 
Essa foi uma etapa demasiadamente importante em 
minha jornada mas, ao mesmo tempo, extremamente 
desgastante, uma vez que todo esse processo se dava 
concomitantemente com minha primeira gravidez. 
 No ano de 2005, houve a abertura de um 
concurso público voltado aos professores, cuja 
aprovação consegui conquistar após estudar prag-
maticamente nos intervalos entre o trabalho como 
docente e a vida maternal. Uma vez aprovada, achei 
que tivesse conseguido algum momento de estabili-
dade em minha vida. Contudo, desavenças políticas 
à época fizeram com que eu fosse lotada em uma 
escola com mais de 150 km de distância do mu-
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nicípio onde eu residia com meu filho, ainda nos 
primeiros anos da infância.
 A partir desse momento, passei por um difícil 
processo judicial que acabou em minha vitória. Fui 
lotada na Escola Creche Casulo, uma instituição de 
ensino infantil, localizada perto da minha residência. 
Durante esses anos conturbados, o trabalho docente 
na Educação Infantil era uma forma de punição para 
os professores que não compartilhavam do mesmo 
espectro ideológico dos políticos da época. 
 Contudo, a lotação na classe de Educação 
Infantil que deveria ser minha punição, com o tem-
po tornou-se minha maior bênção, uma vez que 
desenvolvi um amor exponencial por minha profis-
são nessa modalidade. A identificação com a prática 
pedagógica e a paixão que pulsava em mim foram 
determinantes nas minhas escolhas. Especializei-me 
em Psicopedagogia, Educação Infantil, Políticas 
públicas, Jogos e brincadeiras, e continuo até hoje 
usufruindo de minha designação alcançada com 
luta, muito estudo, compromisso e resignação.
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IDENTIFICAÇÕES COM O 
LUGAR DE FALA DOCENTE: 

Como deve ser um professor?

Gabriel Carneiro Teixeira da Silva

Identificar-se está ligado apenas ao sentimento de 
representação, ou melhor, de inspiração. A iden-
tificação está atrelada a muitas ramificações que 

passam pela vivência social, principalmente quando 
ela é constante, como é o caso do ambiente escolar. 
 No ensino médio, minha vivência com to-
dos os colaboradores era neutra, apesar do forte 
apelo de viver diariamente naquele contexto agi-
tado e atribulado. Não havia muita conexão pes-
soal e sim, algo mais profissional e metódico. Isso 
acabava gerando um sentimento de indiferença 
entre os estudantes e os profissionais da educação. 
Porém, isso tudo mudou com a entrada de uma 
professora no cenário. A escola passou a ser um 
ambiente mais acolhedor e pessoal. Não significa 
que se tornou algo inapropriado ou amador, mas 
sim, familiar e atencioso às necessidades humanas.  
 Essa mudança radical proporcionou um 
aumento na proficiência dos estudantes em diver-
sas disciplinas e promoveu uma vivência calorosa 
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e entusiasta. Todos os dias, vivíamos algo novo e 
intrigante como gincanas, jogos ou rodas de con-
versas sobre os conteúdos (até mesmo os professores 
que nunca fizeram tais metodologias, começaram 
a aplicar), os meus colegas começavam a conversar 
sobre o assunto, fazendo comentários e piadas com 
as diferentes abordagens, construindo de fato o co-
nhecimento ativo. 
 Na época, não percebíamos o quão impor-
tante aquela docente era para o ambiente escolar. 
Ela pensava e planejava de uma forma totalmen-
te diferente da massa popular. Fazíamos pequenas 
confraternizações, mas acredito que de fato nunca 
dissemos o quão essencial ela foi na nossa forma-
ção. Agora, sempre que planejo uma aula me vem 
à cabeça: “o que fulana faria?”, “como a professora 
chamaria a nossa atenção para um assunto tão im-
portante?” E a partir desta linha de pensamento, 
programo minhas narrativas, abordagens e metodo-
logias em sala de aula. 
 Dentro da Universidade, vejo como as 
perspectivas mudam e do quão necessário foi estar 
presente naquele ambiente formador. A comuni-
dade acadêmica deveria, ou melhor, deve manter 
e trabalhar para alcançar um ambiente em que 
todos os presentes estejam conectados com os es-
tudantes, desde a diretoria, a secretaria, os técni-
cos da biblioteca, a tia da limpeza, do lanche, do 
corredor e a própria professora em sala de aula. É 
preciso emanar uma energia que fuja dessa compe-
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titividade e individualidade abrindo espaço para a 
coletividade e familiaridade. 
 Com a saída da professora, não tivemos o 
final esperado de conto de fadas, onde aprendemos 
a lição e continuamos em frente com novos apren-
dizados. A instituição voltou a ser algo massivo e 
entediante. Por isso, prezo essencialmente pela con-
tinuidade de projetos e intervenções que diferen-
ciem e naturalizem o ensino, para que tais aconteci-
mentos não sejam tão incomuns nas escolas.
 Por fim, meu relato procura demonstrar 
sucintamente como uma simples mudança de per-
sonalidade atingiu todos os níveis sociais de um 
colégio, infelizmente, essa realidade voltou a ser 
o que era. Agora, observando de outra perspecti-
va, vejo que deveria ter forçado um pouco a barra 
dos meus antigos professores para experimentarem 
algo novo. Hoje, carrego comigo a necessidade de 
ser diferente e abordar cada vez mais inovando e 
transformando a vida dos estudantes, para quem 
sabe um dia, chegar a ser o que aquela professora 
foi e representou para nós.
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RELATO DE IDENTIFICAÇÃO 
COM O ENSINO

Jaciel Carvalho dos Santos

O ato de voltar ao passado e imergir no mundo 
das lembranças é comum para todos os seres 
pensantes. Mergulhar num lago carregado de 

memórias, sejam elas ruins ou não, faz parte da na-
tureza humana, e julgar pela lembrança regressada 
desse passado, pode ser algo que faça bem para o 
indivíduo. Relembrar as vivências passadas, é uma 
oportunidade de localizar momentos inesquecíveis 
que foram marcados por algumas situações vividas.
 Quando o assunto é recordação, inúmeros 
elementos sensoriais estão envolvidos: como a fra-
grância de um perfume, a letra ou melodia de uma 
música, alguns fenômenos naturais como estações 
do ano, filme ou até mesmo uma frase. Enfim, são 
diversas as formas de voltar ao passado, que são 
possibilitadas graças a esses “recursos sensoriais” de-
senvolvidos pelos seres humanos, que nos tornam 
capazes de voltar ao passado de forma natural.
 Essas marcas impregnadas na linha do tem-
po da vida, nas memórias humana, são capazes de 
definir momentos que só podem ser vividos apenas 
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uma vez, como o primeiro beijo, a primeira relação 
sexual, o primeiro contato, a primeira festa, as lem-
branças do primeiro dia de aula, entre outras coisas 
que só se vive uma vez. 
 Nesse processo de recordação, há momen-
tos que lhe apresentam contextos que auxiliam no 
processo de formação do indivíduo como atuante 
na sociedade, isso porque, há fases vividas que de-
finiram quem você é ou está se tornando hoje. Esse 
processo de formação seja profissional, pessoal ou 
social foi derivado de marcas que podem ser iden-
tificadas no passado, a exemplo, trago aqui as lem-
branças de momentos que evidenciam o caminho 
que estou traçando hoje para meu futuro. Aqui, 
usando meu lugar de fala como cidadão em bus-
ca de uma vida melhor através da educação, e com 
perspectiva de atuação no ofício de professor educa-
dor, apresento o momento de identificação que me 
influenciou na caminhada para a missão de ensinar.
 Dos 14 aos 15 anos, estive envolvido em 
uma atividade religiosa onde tinha como função 
ministrar aulas de ensino religioso na Igreja Cató-
lica. Analisando pela perspectiva da visão atual, co-
mecei a perceber o quanto o ensino estava presente 
no meu caminho. Naquele período como catequis-
ta eu pude identificar que tinha um gosto atribuído 
ao ato de ensinar. Não tinha noção de qual seria o 
meu futuro, se seria um professor ou um profissio-
nal da saúde, mas identifiquei satisfação nos mo-
mentos de execução das atividades que ministrava 
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como catequista em aulas de primeira comunhão. A 
partir disso, hoje vejo que o ensino esteve presente 
em mim desde a juventude. Percebo que o gosto e 
a satisfação para ensinar são sensações vivenciadas 
nos dias atuais enquanto universitário do curso de 
licenciatura em História da Universidade Federal 
do Oeste da Bahia, Campus de Barreiras-BA, que 
me fazem rememorar as horas que eu passei com 
meus catequizandos no predinho de datilografia da 
cidade de São Desidério-BA.
 Consciente do que sou e estou me tor-
nando, um indivíduo em processo de graduação, 
deu-se graças há uma percepção desenvolvida no 
decorrer da vida social executada no meio em que 
vivo. Dentro dessa perspectiva, afirmo que a mi-
nha identificação de ensino não veio somente de 
professores inspiradores ou do ato de brincar de 
escolinha no passado, mas de momentos da minha 
juventude mesmo que de forma não perceptível, 
com ações executadas para o ensino em uma pro-
posta diferente, dentro de um contexto religioso, 
de um espaço não formal.
 Além disso, as minhas ações dentro de um 
ambiente escolar só confirmaram o querer pela edu-
cação e pelo processo de ensino e aprendizagem. 
Ali, naquelas experiências vivenciadas por meio de 
programas educativos e atividades de componentes 
de práticas de ensino consegui reafirmar o meu que-
rer e o meu objetivo em me tornar um futuro pro-
fissional educador. Isso é evidenciado no prazer sen-
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tido de forma única, que num futuro próximo tais 
práticas se tornarão memórias da minha formação 
acadêmica, da minha passagem pela universidade.
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CAMINHOS PERCORRIDOS, 
SONHOS REALIZADOS E 

A BUSCA DE NOVAS METAS

Jenilza Rodrigues dos Santos

Eu, Jenilza Rodrigues dos Santos, sou gradua-
da em Pedagogia e Licenciada em Ciências 
Biológicas, fiz cursos de especialização em 

Orientação Educacional, Gestão Escolar e Coorde-
nação Pedagógica. Desenvolvi vários trabalhos na 
área de formação de professores   como a Reestrutu-
ração da Proposta Curricular da Rede Municipal de 
Barreiras-BA e a coordenação do Projeto Conhecen-
do Agro na escola, onde trabalho através da formação  
continuada em serviço. Tais ações me instigaram a 
instruir-me sobre o papel do coordenador e a im-
portância da formação continuada em serviço. Para 
tanto, participei de vários eventos voltados para esse 
tema em questão.
 Atualmente, sou mestranda do Programa de 
Pós-graduação em Ensino da Universidade Federal 
do Oeste da Bahia – UFOB e trabalho como Es-
pecialista em Educação no Colégio Municipal Pa-
dre Vieira nas séries  finais do Ensino Fundamental 
(40h/semanais) e na Escola Municipal Santa Luzia 
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na Educação de Jovens e  Adultos, (20h/s) na cida-
de de Barreiras-BA. Nas duas escolas, meu trabalho 
é centrado especificamente no acompanhamento 
da prática pedagógica dos professores, formação 
comtinuada em serviço e na aprendizagem dos alu-
nos. O que mais gosto de fazer é a formação con-
tinuada em serviço porque é o momento em que o 
grupo se reúne e juntos todos refletem a sua prática 
pedagógica  buscando alternativas para a melhoria 
do seu trabalho e, consequentemente,  da aprendi-
zagem dos alunos.
 Fui alfabetizada aos 7 anos em uma escola 
particular chamada Escola Corujinha. O Ensino 
Fundamental I cursei no Colégio Estadual Her-
culano Faria, onde tive contato com professores 
compromissados com a educação que sempre nos 
incentivavam a estudar. Tudo isso me levou a com-
preender que a escola seria um local de importância 
na minha vida. O Ensino Fundamental II e o Ma-
gistério cursei no Colégio Estadual Antônio Geral-
do. Nessa escola,  também tive ótimos professores e 
ao iniciar o segundo grau fui me apaixonando cada 
dia mais  pela área de educação.
 Os professores do magistério tinham algo 
diferente, apesar de tímida, todas aquelas teorias de 
aprendizagem, o processo de desenvolvimento da 
criança, as fases do processo de alfabetização, era mui-
ta coisa que eu precisava entender e parecia ser difícil, 
o que  às vezes me deixava angustiada. Mas, o início 
do estágio nas séries iniciais do Ensino Fundamental 
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I me deixou apaixonada pela função de educar, pois 
me sentia encantada pelos alunos atenciosos durante 
minha aula, bem como pelo carinho recebido.
 Depois que me formei, em 1993 fui con-
vidada para dar aulas no Centro Educacional Luiz 
Viana Filho na Educação Infantil, o que me encan-
tou, pois era gratificante ver os alunos solícitos com 
a aula planejada, principalmente quando era cons-
tatado evidências do aprendizado, mas nesse perío-
do, minhas coordenadoras não foram um protótipo 
que me  motivassem a gostar da função de coorde-
nadora pedagógica.
 Comecei a estudar Pedagogia em 1995 na 
Universidade Estadual da Bahia (UNEB), onde tive 
oportunidade de estudar diversos temas relaciona-
dos à educação, tanto no aspecto teórico quanto no 
prático, pincipalmente sobre a função do coordena-
dor pedagógico.
 De acordo com DELLORS (1999, p. 90), a 
educação baseia-se em quatro pilares: a) aprender a 
conhecer; b) aprender a fazer; c) aprender a viver e d) 
aprender a ser. Sendo assim, como a aprendizagem é 
um processo interno a ser construído pelo ser huma-
no ao longo da vida, e aprender significa estabelecer 
uma relação entre o conhecimento novo e o conhe-
cimento anterior do aluno, a aprendizagem torna-se 
significativa e, consequentemente, prazerosa.
 Em 1996, passei no concurso da Prefeitu-
ra Municipal de Barreiras para ministrar aulas  nas 
séries iniciais do Ensino Fundamental. Em 2001, 
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fiz curso de Pós-graduação em Orientação Educa-
cional e já passei a atuar como Coordenadora Pe-
dagógica. Inicialmente, fiquei amedrontada porque 
seria minha primeira experiência como coordena-
dora pedagógica, apesar de ter muitos modelos de 
coordenadoras como paradigamas pelas escolas por 
onde trabalhei.
 Apaixonada pela função de Coordenadora 
pedagógica, resolvi prestar concurso para Especialis-
ta em Educação para a Prefeitura Municipal de Bar-
reiras-BA em 2008. Ao ser aprovada, passei a traba-
lhar 20h como professora do Ensino Fundamental 
II e 20h como Especialista em Educação. A primeira 
escola que trabalhei como especialista em educação 
foi no Colégio Municipal Padre Vieira, depois fui 
para a Escola Municipal Carmosa Francisca da Sil-
va (EMCFS). Em 2009, passei a ter dedicação ex-
clusiva no município e além de ser coordenadora, 
também dava aulas de Ciências e Artes no Centro 
Educacional Sagrado Coração de Jesus, e outrora na 
Educação de Jovens e Adultos na Escola Municipal 
do Povoado da Baraúna,  até 2011.
 Em 2012, tive a oportunidade de fazer 
uma Especialização em Coordenação Pedagógica  
(CECOP), e como requisito do curso, elaborei o 
Projeto Vivencial que foi publicado pela Universi-
dade Federal da Bahia (UFBA). Teve como objeti-
vo conscientizar os professores de Ciências sobre a 
importância da utilização do laboratório de infor-
mática como ferramenta de aprendizagem, através 
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da realização da formação continuada com os pro-
fessores da escola sobre  o uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC’s) como recurso 
metodológico para despertar o interesse e melho-
rar a aprendizagem dos alunos, porque foi detec-
tado através da pesquisa de campo que a maioria 
dos professores não fazia uso do laboratório de 
informática por falta de conhecimento técnico e 
pedagógico na área.
 Em 2013, ainda trabalhando como coor-
denadora na EMCF, fui eleita diretora por dois 
anos. Uma experiência difícil, mas muito gratifi-
cante, pois foi um aprendizado que vou guardar 
para minha vida toda. Todos os profissionais da 
escola deveriam passar para valorizar mais o seu 
ambiente de trabalho, as pessoas ao seu redor e 
principalmente, os alunos. 
 Em 2017, fui convidada para trabalhar 
na Subdiretoria da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), na Secretaria  Municipal de Educação de 
Barreiras, que também me trouxe um vasto co-
nhecimento pessoal e profissional, pois aprendi 
a enfrentar meus medos e descobri que tudo que 
almejamos alcançar basta nos esforçar que iremos 
conseguir com esforço e dedicação. Lá, participei da 
comissão organizadora e acompanhei a Reestrutu-
ração da Proposta Curricular do Município à luz da 
BNCC, que foi implantada em 2019, e juntamente 
com a equipe técnica organizamos a FLIB - Feira 
Literária de Barreiras no ano de 2019.
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 Atualmente, como coordenadora no Co-
légio Municipal Padre Vieira, a formação conti-
nuada em serviço é realizada semanalmente, por 
disciplina, durante o Horário de Trabalho Pedagó-
gico Coletivo (HTPC), onde o grupo colaborativo 
se reúne para estudo dirigido de textos, discussão 
de assuntos elencados nos horários de Atividade 
Complementar individual (AC), exibição de ví-
deos, estudo de casos, etc. Dessa forma, o grupo 
está sempre focado nos problemas detectados no 
espaço escolar, nas dificuldades apresentadas pelos 
alunos e, acima de tudo, em busca de alternativas 
viáveis para que se possa realizar um trabalho com 
mais satisfação  e aprendizado. 
 Na Escola Municipal Santa Luzia, trabalho 
como assistente de coordenação somando esforços 
junto à coordenadora no desenvolvimento das ações 
do Projeto Político Pedagógico a favor do ensino 
voltado para uma Educação de Jovens e Adultos 
como caminho para a inclusão social e o exercício 
para a cidadania.
 Paralelo à atuação profissional, findando o 
ano letivo de 2020, junto ao caos que enfrentáva-
mos com a Pandemia do COVID-19, resolvi par-
ticipar da seleção para o Mestrado em Ensino da 
UFOB e fui aprovada. Novos desafios foram sur-
gindo e a luta por resultados positivos foram sendo 
traçados nessa nova jornada que será relatada em 
um outro memorial.
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UM NATAL QUE ENCANTA 
E TRANSFORMA

José Nilton de Oliveira

Os momentos em que somos alunos parecem 
ser únicos, pois muitas experiências são vi-
venciadas, compartilhadas e construídas. 

Os saberes e a curiosidade se confundem com o 
medo, com a alegria e em muitos momentos com 
o sucesso. Trilhamos nosso caminho no espelho 
refletido, geralmente esta inspiração se traduz pe-
los nossos professores, que muitas vezes passam 
mais tempo com os alunos, e esse mais tempo 
com os professores do que com os próprios pais. 
 Ao iniciar na educação, não dá para es-
quecer os momentos em que fui aluno, perambu-
lando por vários estados e muitas escolas. Sendo 
filho de militar não dava pra ser diferente, po-
rém sempre dedicado e disciplinado, jurava que 
nunca seria professor, mesmo tendo vários bons 
exemplos de excelência em ensino. Muitos deles 
fizeram muita diferença em minhas escolhas e na 
atual forma de trabalhar enquanto professor. 
 Pulando a vida pregressa, rotineira, posso di-
zer que foi a profissão que me escolheu, pois nunca 
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foi um desejo meu ou da minha família lecionar, 
não há registros de nenhum professor em minha 
árvore genealógica, ou seja, fui o primeiro e, prova-
velmente, o último professor em minha família.  
 Quando conclui o antigo Segundo Grau, 
hoje equivalente ao Ensino Médio, fui morar na 
capital baiana e lá estava prestando serviço militar 
quando passei a conhecer outras realidades signifi-
cativas, injustas e tristes de crianças que ansiavam 
por uma escola digna, com professores, merenda 
escolar e espaços para brincar com segurança. Não 
foi possível resolver os problemas ali identificados, 
mas fiquei inquieto, reuni alguns colegas e em al-
gumas semanas conseguimos levantar doações de 
materiais de construção, papelaria, brinquedos, li-
vros e até alimentos para os alunos daquela escola. 
Ao marcarmos a transformação daquele pequeno 
espaço, fui tocado e não percebi de imediato que 
era eu que havia sido contemplado com tamanha 
alegria. Os sorrisos das crianças, pais e professo-
res ali presentes, aquela ação me proporcionou um 
momento inesquecível. 
 As referidas ações me fizeram perceber que 
era possível transformar uma realidade condenada 
ao descaso em uma nova realidade e vencedora, ao 
menos devolvemos nas crianças a capacidade de so-
nhar. Algum tempo depois, já como Fuzileiro Naval 
vivenciei outras realidades cruéis e duras em outras 
cidades pelo Brasil. Assim surgia mais uma vez a 
inquietação de tentar transformar a realidade injus-
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ta de um país que não prioriza a educação como 
veículo de transformação social.  
 Em uma destas viagens, conheci uma lo-
calidade rural no interior da Bahia que tinha uma 
escola com classe multisseriada (todas as séries do 
Ensino Fundamental I), era cerca de vinte e oito 
crianças aprendendo em uma única sala, com ape-
nas uma professora, que caminhava cerca de 10 
quilômetros todos os dias para pegar o ônibus no 
retorno à cidade e do ponto final até essa comuni-
dade onde funcionava a escola. Todos os dias, ela 
fazia uma caminhada de cinco quilômetros para ir 
e outro para voltar, lembrando que quando chovia 
era certo que não haveria ônibus. Porém a vontade 
de aprender das crianças e de ensinar da professora 
era inexplicável, tantos motivos para desistir, mas 
não se percebia que isso pudesse acontecer. Até que 
um dia, a professora ficou muito doente e nenhum 
professor assumiu aquela escola, ficando sem aulas 
por pelo menos quatro meses. 
 Ao visitar um amigo que tinha propriedade 
por ali, tive conhecimento de que a escola estava 
fechada e isso me fez imaginar como seria horrível 
para o futuro daquelas crianças crescer sem saber ler, 
escrever, interpretar, identificar operações matemá-
ticas e outros conhecimentos. Então, fui seduzido 
a vencer mais um desafio. Tirei uma licença de seis 
meses e me afastei do trabalho. Procurei as lideran-
ças locais, fui até o Governo municipal responsável 
e apresentei a proposta de dar as aulas, gratuitamen-
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te, para finalizar o ano até que conseguissem um 
professor para aqueles alunos. 
 No início, parecia uma missão impossível, 
eu sem nenhuma formação didática pedagógica, 
apenas municiado de táticas militares e muita boa 
vontade. Tive que me virar em professor, meren-
deiro, porteiro e zelador. O bom de tudo isso é que 
sempre era presenteado com um sorriso da comuni-
dade e muitos alimentos por eles produzidos. Escola 
rural tem dessas coisas, os alunos sempre querendo 
agradar com alguma coisa. 
 Começamos com a divisão das turmas em 
espaços selecionados, mas todos na mesma sala, 
pois na escola só tinha uma sala de aula. Alguns 
alunos ainda não estavam alfabetizados, outros 
com defasagem idade-série. Logo percebi que eles 
tinham muita vontade de mudar suas realidades e 
superar limitações. Tivemos muitas aulas produ-
tivas, aulas no campo, vivenciando a realidade da 
zona rural, o dia a dia de lavoura, colheita, criação, 
tudo isso associado aos conhecimentos dos livros; 
aulas sobre nutrição, educação ambiental, econô-
mica e química se tornaram mais produtivas e pra-
zerosas. As datas comemorativas se transformavam 
num show de apresentações deles, chegando até 
parar o trabalho de alguns pais que iam prestigiá-
-los. Lembro-me de quando levei alguns amigos 
da banda marcial do exército para abrilhantar o 
Sete de Setembro na própria comunidade, algo 
que nunca sonharam. 
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 No final do ano, juntamente com alguns ami-
gos, mobilizamos uma corrente de solidariedade para 
arrecadar brinquedos e guloseimas junto ao comér-
cio local e colaboradores. Além disso, convidamos 
um amigo para entregar os brinquedos, fantasiado de 
Papai Noel no encerramento do ano letivo.  Porém 
no dia marcado choveu muito e não conseguimos 
chegar ao local, tive que ir até a rádio local publicar 
uma nota e informá-los que seria em outra data. 
 Em nova data, seguimos rumo à missão 
“Natal que transforma”, tudo organizado, conse-
guimos até um bolo e várias guloseimas. Quando 
chegamos à escola, para minha surpresa não tinha 
apenas os alunos, mas os pais, comunidade, amigos 
do quartel e demais pessoas que se sensibilizaram 
com a história daquelas crianças. Outra surpresa 
mais que agradável foi ver aquelas crianças que ain-
da não tinham sido alfabetizadas quando cheguei, 
lendo cartinhas de agradecimento, fiquei muito 
tocado com o resultado. Finalmente, o Governo 
municipal reconheceu a necessidade de enxergar a 
educação como transformação social, política e eco-
nômica. Hoje, ainda guardo algumas das cartinhas 
daqueles alunos que cresceram e quando me veem 
lembram-se daquela vivência.
 Depois dessa experiência, fiquei convenci-
do que deveria ser professor, fiz o curso de licen-
ciatura e passei a exercer as duas profissões, simul-
taneamente, até certo período. Portanto, minha 
identificação é assim como a de muitos colegas, o 
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começo foi árduo, mas gratificante. Ser professor 
não é uma missão tão fácil como muitos pensam, 
não somos valorizados, não somos reconhecidos e 
muitos têm até vergonha quando deveriam ter or-
gulho. São os sorrisos que nos motivam, pena que 
nos dias atuais os sorrisos já não são mais tão far-
tos, a gentileza e gratificação desaparecem a cada 
ano, mas o descaso com a educação e o educador 
permanecem o mesmo.
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“ENCONTRAR-SE COM O ENSINO”: 
Memórias e narrativas históricas de 

vida-formação-profissão docente

Jucilea Lopes da Silva Aguiar

Sou Jucilea Lopes da Silva Aguiar, filha de Gil-
vanete Ribeiro da Silva e Felisvaldo Lopes da 
Silva, a segunda entre quatro irmãs; esposa de 

Leandro Aguiar, mãe de Sofia, Júlia e, hoje acrescen-
to, depois de recém-descoberta, um serzinho que 
como flor desabrocha em meu ventre. Mas podem 
me chamar de professora Jucilea, tal qual, ao longo 
destes mais de dez anos de profissão docente sou 
carinhosamente chamada por meus alunos e alunas 
e, assim, reconheço-me. Mas quais caminhos con-
duziram para que eu me encontrasse com o ensino 
e me constituísse pessoa-professora? 
 Acionar a memória e relatar as narrativas 
históricas de vida-formação-profissão traz à tona 
o movimento reflexivo de pensar sobre como es-
tamos construindo e reconstruindo nossas iden-
tidades. Esse processo de reconstrução de nossas 
histórias de vida nos permite reconstruir os cami-
nhos percorridos até o momento, ressignificando 
as identidades docentes produzidas. 
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 Identidade que não é singular e nem fixa, 
é plural, transitória, transgressora, está em perma-
nente construção. Assim estou, construindo e me 
reconstruindo a cada nova experiência, a exemplo, 
da vivência oportunizada pelo Programa de Pós-
-Graduação em Ensino, ofertado pela Universidade 
Federal do Oeste da Bahia, do qual orgulhosamente 
faço parte como mestranda e, através do qual, por 
meio da realização do curso de extensão Memórias 
de Ensino: identificações e experiências com o lugar 
de fala docente, sob coordenação do professor Dr. 
Anderson Brito, este texto nasce. 
 Os espaços e tempos que constituem as 
histórias de vida docente são dimensões narrativas 
que retomam a formação identitária de cada nar-
rador-professor (a). Dessa forma, falar sobre o “en-
contrar-se com o ensino” é, a partir da memória e 
dos sentidos produzidos neste percurso, reavivar 
os tempos e espaços da vida e de formação que 
embrincam e estão encruzados na construção da 
profissão docente. 
 Nesse contexto, ao desenrolar o fio con-
dutor da memória, lembro-me do meu primeiro 
contato com o ensino. Tinha apenas dois anos de 
idade quando fui a primeira vez à escola, tempo 
que ainda morávamos na cidade de Várzea Nova-
-BA. Em Umburanas, lugar de meu pertencimen-
to territorial, onde me reconheço e tenho raízes, 
recordo com maior nitidez da estudante de Ensi-
no Fundamental e Médio, aluna da escola pública, 
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que amava ir as aulas, fazer as atividades, as dra-
matizações, participar das gincanas estudantis, ser 
a líder de classe, ler e escrever, que trazia para as 
brincadeiras “o ser professora”.
 Em oposição às memórias de um ensino 
predominantemente tradicional, recordo-me das 
experiências da relação professor-aluno pautada no 
diálogo e na afetividade, onde o professor aparece 
como mediador na construção do conhecimento e 
o aluno como protagonista de sua própria aprendi-
zagem. Essas experiências vivenciadas na Educação 
Básica marcaram a minha formação e profissionali-
dade docente, pois tenho tentado ser para meus alu-
nos (as), um elo entre o conhecimento, primando 
pelo reconhecimento do outro e de suas experiên-
cias ao ensinar de forma empática e humanizada.
 Nesse sentido, posso dizer que o contato 
com tais professores que primaram pela relação 
dialógica, pelo respeito à diversidade e autonomia 
dos alunos, oportunizou-me vivenciar “aprendiza-
gens significativas”, como defende Fernando Seff-
ner (2013), ao ponto de se tornarem importantes 
referências na escolha da profissão.
 A escola, a família, a comunidade, as opor-
tunidades de emprego na área, haja vista que mo-
rava em uma cidade pobre economicamente, sem 
indústrias, basicamente com empregos voltados 
para o setor comercial e de funcionalismo público, 
foram considerações decisivas para que eu optas-
se pela licenciatura. Caminhos que me conduzi-
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ram para a graduação em Letras pela Universidade 
Estadual da Bahia, no Campus IV, município de 
Jacobina-BA. A aprovação foi comemorada com 
muita alegria por minha família e por toda comu-
nidade umburanense, já que passava a ocupar a 
lista de poucos conterrâneos aprovados em uma 
universidade pública.
 Com a aprovação universitária, passei a 
experenciar o ensino em diversos níveis, mas ain-
da como aluna. Faltava me efetivar professora, 
retornar ao “chão da escola” e estar nesta posição 
de lugar de fala docente. Oportunidade que con-
quistei no ano de 2009, quando ainda estudante 
do IV período de Letras, fui aprovada na seleção 
para professor em Regime de Direito Adminis-
trativo (REDA). Com a aprovação, fui lotada no 
Colégio Estadual Maria Madalena da Silva, em 
Umburanas-BA, escola onde estudei praticamen-
te todo o Ensino Médio. 
 Certamente, este foi um dos momentos 
mais desafiadores e importantes da minha traje-
tória docente: retornar à minha cidade, à minha 
escola, ao encontro dos meus antigos (permanen-
tes) professores, agora como professora Jucilea. 
Vivência que veio consolidar o meu processo de 
formação em licenciatura, pois conseguia, através 
da atividade de ensino, relacionar a teoria univer-
sitária e a prática escolar. 
 Para Nóvoa (2002, p. 23), a formação do-
cente é essencial e se concentra em dois pilares: a 
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própria pessoa como agente e a escola como lugar 
de formação continuada. Nessa perspectiva, a esco-
la deve ser entendida como o contexto privilegiado 
de formação, o lugar para continuar aprendendo e 
desenvolver-se profissionalmente. 
 A escola é um dos grandes lócus de formação 
do profissional docente, porém compreendemos 
que o fenômeno educativo não ocorre apenas no es-
paço escolar. Para Barbosa citado por Rios (2015), 
no processo de aprendizagem docente, as múltiplas 
vivências do tempo distribuídas em lugares e cul-
turas diversas trazem para o professor experiências 
que formam sua identidade. 
 Há, nesse contexto, uma estreita ligação 
entre as dimensões pessoais e profissionais na pro-
dução identitária dos professores, mesmo porque 
no ensino, essas dimensões cruzam-se sempre, 
inevitavelmente, pois como afirma Nóvoa (1995, 
p. 25): “o profissional professor é a pessoa, e uma 
parte da pessoa é o professor.” Nessa fusão, identi-
dades docentes são produzidas, construídas através 
das práticas discursivas, sociais e culturais, defini-
das pela diversidade que compõe os diversos espa-
ços e tempos de formação.
 Posso dizer que o exercício da docência con-
tribuiu fortemente para que eu de fato me consti-
tuísse professora, ao passo que construo e recons-
truo a minha identidade profissional. A relevância 
social da escola e do papel do professor, a convi-
vência com os alunos e a construção coletiva de co-
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nhecimentos, o prazer e a auto realização são fato-
res que parecem superar os desafios enfrentados no 
exercício docente no cotidiano escolar, contribuin-
do para a construção de sentidos e significados na 
identificação com a profissão.
 Hoje, 12 anos depois da minha iniciação na 
profissão docente, continuo professora. Atualmen-
te, efetiva na Rede Estadual de ensino da Bahia, 
mediante concurso realizado em 2010. Pertenço à 
comunidade escolar do Colégio Estadual Mimoso 
do Oeste, localizado no município de Luís Eduardo 
Magalhães, que mimosamente me recebeu no Oes-
te da Bahia, desde o ano de 2012. 
 Ao longo desses anos na docência, tenho reali-
zado formações contínuas: especialização em Docên-
cia do Ensino Superior, Revisão de textos em Língua 
Portuguesa; cursos sobre o Uso de tecnologias educa-
cionais, Gestão escolar participativa, Educação cientí-
fica e inovação educacional para a sala de aula, Uso de 
jogos pedagógicos, Inclusão, dentre outros, principal-
mente, os que são específicos para o ensino de Língua 
Portuguesa, meu lugar de fala docente e, campo de 
interesse científico nos estudos do mestrado.
 Em linhas gerais, pode-se dizer que os ca-
minhos para chegar até a docência são inúmeros e 
estão relacionados a uma história de vida particular. 
Cada narrativa compõe um enredo, que se torna 
impossível de ser relatado em um texto, mas, certa-
mente, está presente na memória e representa para 
cada um de nós sentido de superação e realização.
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 Refletir sobre os processos, desvelar tra-
jetórias e os sentidos produzidos nas escolhas, no 
exercício da profissão e na compreensão de si, con-
tribuem para me reconhecer como a professora Ju-
cilea, professora de Língua Portuguesa. Reverbero a 
certeza de que a formação do professor está imbri-
cada com sua formação humana e se constrói per-
manentemente, através das experiências formativas 
do sujeito na sua relação consigo mesmo, com o 
outro e com o mundo. 
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IDENTIFICAÇÃO COM O ENSINO

Lucileide Barbosa Dantas Moreira

Educar é impregnar de sentido cada momen-
to da vida, cada ato cotidiano.” A partir desse 
enunciado de Paulo Freire, introduzo este rela-

to que vai descrever o episódio que me fez permear e 
adentrar neste mundo de conhecimentos que até en-
tão parecia um curso normal das etapas que todo ser 
humano deve ter em sua vida, uma coisa que parecia 
insignificante ou um cumprimento de um protocolo 
na vida escolar. Todos deveriam de alguma forma ter 
passado pela escola para descobrir qual carreira seguir 
ou como dizia os mais velhos: “O que você quer ser 
na vida? O que você vai ser quando crescer?” E eu 
que nem sequer cresci, continuo pequena.
 Diante desses pressupostos, iniciei minha 
vida estudantil aos 07 (sete) anos de idade na clas-
se Alfabetização da Escola Isabel Araújo da Silva. 
Agradeço à professora Nair Carlos que me apre-
sentou tão bem e com competência o mundo das 
letras e dos números. Nem imaginava quão gran-
dioso seria esse novo mundo que eu iria trilhar, o 
mundo do conhecimento, o misterioso paradigma 
que se nomeia Educação.

“
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 Sempre fui curiosa e aplicada, odiava tirar 
notas abaixo de 9,0(nove), sempre buscava pelo 
10,0 (dez), e foi nessa trajetória que me encan-
tei pelo universo da educação com todos os seus 
problemas e possíveis soluções, me deslumbrava 
a cada aula dada por minhas professoras Magnó-
lia Santana e Mercês Caldeira. Enfim, terminei o 
primário que hoje é chamado de Anos Iniciais e 
fui encarar o Ginásio, atualmente Fundamental 
II. Fiquei atônita, tantos professores, tantas maté-
rias, pra que tudo aquilo? Mas aos poucos fui me 
familiarizando com esse novo mundo, este novo 
degrau que eu precisava subir. 
 Muita coisa era difícil, complicada e eu não 
entendia nada que o professor Aliomar (que Deus 
o tenha!) falava e, quando perguntava sobre aquilo 
que não tinha entendido, ele falava: “Olha aí me-
nina, está no livro! É só estudar.” Já estava desgos-
tosa do Ginásio, aí apareceu a professora de His-
tória, Clarice Nogueira, para me salvar e mostrar 
que educação era um processo fantástico, com todo 
aquele conhecimento sobre a civilização, sobre os 
antepassados, eu viajava sem sair do lugar. Apesar 
dos poucos recursos que existiam naquela época, ela 
sabia detalhar, transformar aquelas quantidades de 
páginas em um filme emocionante que só acontecia 
e era visualizado em nossas cabeças. 
 Nos anos seguintes, veio também a profes-
sora Luzinete Dias, também de História, não me-
dia esforços para nos teletransportar para o mundo 
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de tumbas, múmias, guerras e aventuras épicas dos 
fatos descritos no livro que só ela tinha posse (não 
existia o livro do aluno, só o do professor). Só nos 
restava alguns inscritos nas linhas do caderno. Ca-
derno esse, que tínhamos que economizar, redigin-
do com a escrita bem minúscula para dar para o ano 
todo. Diante de tantas histórias, de contos e fatos 
reais, despertou em mim a vontade, o desejo, a vo-
cação de ser professora, ser professora de História. 
 Encarei com fervor essa profissão, decidi se-
guir a carreira de Magistério e me dedicar à sala de 
aula. Após formada, logo recebi o convite da dire-
tora da escola da qual era aluna para passar a ser 
professora. Os meus, anteriormente, mestres passa-
ram a ser meus colegas. Que responsabilidade, hein! 
Mas permaneci com foco na minha meta. Comecei 
com as matérias de metodologias de Ensino, Filo-
sofia da Educação, Sociologia, e mais tarde na Rede 
particular tornei-me a professora de História da Es-
cola Pingo de Gente. A professora maluquinha, en-
graçada, extrovertida que muito se empenhou para 
poder transmitir de forma prazerosa os conteúdos, 
da mesma forma como tinha aprendido, aquela que 
arregala os olhos quando se empolga para mediar os 
assuntos. Tive direito até uma composição feita por 
um aluno da 6ª (sexta) série, Lucas Lima. “Lucilei-
de qual é sua missão? Arregalar o zói e botar muito 
medão!” (melodia do filme do Bope). 
 Enfim, conclui a graduação, fiz especializa-
ção e até hoje sou professora com muito orgulho, 
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quase todos os jovens da cidade de Formosa do Rio 
Preto/BA já foram meus alunos. Não sou tão velha, 
apenas iniciei a carreira muito nova (risos) e quero 
ser lembrada futuramente como escritora, esses são 
meus novos planos.
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MEMÓRIAS DE UMA ESTUDANTE

Luzinete Batista Barbosa

Nós morávamos na zona rural. Eu e meu ir-
mão precisávamos estudar, como lá não ti-
nha escola, meus pais tiveram que vir para a 

cidade morar. Chegando em Formosa do Rio Preto-
-BA, comecei a frequentar às aulas e tudo era difícil, 
precisava muitos desafios enfrentar. Além dos pro-
blemas na escola, muitas vezes ia sem me alimentar.
Minha mãe sempre foi guerreira, nunca me deixava 
desanimar. Falava que não tinha estudo porque não 
teve oportunidade de estudar, pois além das tarefas 
de casa tinha que na roça trabalhar. Mas sempre nos 
incentivava, dizia que a única herança que podia 
nos deixar era o estudo. E essa frase quase todos os 
dias eu tinha o prazer de escutar.
 Lembro-me que a Alfabetização tive que três 
anos cursar, porque para minha mãe enquanto não 
aprendesse a ler e escrever não tinha que a série se-
guinte estudar. E na Alfabetização, tive uma pro-
fessora que me ensinou que na vida não devemos 
desanimar, que os sonhos são possíveis e que pre-
cisávamos acreditar sempre para poder um futuro 
melhor conquistar.
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 Falo isso porque dos professores da Educa-
ção Básica, ela foi a única que não consegui esque-
cer. Que bom que uma professora chamada Brasília 
eu tive o privilégio de encontrar e com ela conviver.
 Depois da Alfabetização, muitos desafios 
tive que enfrentar. Pois muitos dos meus professo-
res não me davam a oportunidade de falar. E em um 
canto da sala sempre era deixada pra lá. Por muito 
tempo permaneci calada, porque quando ia falar a 
professora mandava minha boca calar. Então, por 
muito tempo passei as coisas somente a observar. 
Entrei no Ensino Médio e por três anos tive que a 
Escola Professora Rosita Teixeira faxinar, pois não 
tinha condições de pelo estudo pagar.
 Lá, conheci Jacinta, professora entusiasma-
da, que a leitura veio nos incentivar. Com ela reali-
zamos um projeto de leitura onde um dos objetivos 
era deixar livros de literatura clássica para a escola. 
Fizemos campanha e conseguimos muitos livros 
comprar. Fizemos muitas apresentações e o público, 
muitas vezes, encantar. Jacinta foi a primeira profes-
sora que me deu oportunidade de poder expressar 
tanto através da escrita como oralmente. Termi-
nando o Ensino Médio, logo comecei a lecionar.  
Sempre que tinha oportunidade, voltava a estudar. 
E depois de algum tempo, resolvi Formação Geral 
cursar. Conheci uma professora chamada Helena, 
apaixonada por literatura que muito veio a me en-
sinar. Que bom, que na vida tive a oportunidade de 
três grandes professoras encontrar, Brasília, Jacinta 
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e Helena, juntas vieram minha vida transformar e 
em uma bela poesia formar.
 Hoje sou professora e ensino com amor. 
Acredito que nós, professores, somos capazes de fa-
zer uma educação de excelência e a nossos alunos 
inspirar. Vou deixando minhas memórias por aqui. 
Que elas adormeçam e em outro dia venham ressur-
gir. Que venham carregadas de paixão, entusiasmo, 
alegria e muito amor. Paixão, para nunca desani-
mar. Entusiasmo, para muitas batalhas enfrentar. 
Alegria, porque sem ela a vida não tem cor. E amor, 
porque sem amor nada se constrói seja aonde for.
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A TRAJETÓRIA DA IDENTIDADE 
DE UM PROFESSOR: Diferentes 

espaços e tempos

Marcos André Teles Luna Oliveira

Sou Marcos André Teles Luna Oliveira, filho de 
Jeferson Bezerra Luna e Maria Palmira Teles 
Luna, faço parte de uma família de 8 irmãos 

(4 homens e 4 mulheres), da qual sou o filho mais 
novo. Nasci em Ouricuri-PE, mas uma parte da 
minha infância, adolescência e juventude foi na ci-
dade vizinha de Bodocó-PE, localizada no Sertão 
Pernambucano, onde meus pais tinham residência 
e toda a minha família morava. 
 Na década de 80, meu irmão mais velho 
saiu da nossa cidade natal e partiu para o oeste da 
Bahia, precisamente para a cidade de Riachão das 
Neves, cidade próxima a Barreiras. Após 2 (dois) 
anos, meus pais decidiram morar na mesma cida-
de em que meu irmão já havia fixado residência, 
eu tinha apenas 2 anos. Em 1985, meu irmão de-
cidiu retornar a Bodocó-PE e minha mãe achou 
por bem acompanhá-lo nessa decisão. Em meio à 
mudança, ele resolveu passar uma temporada em 
Bom Jesus/PI, onde uma das minhas irmãs já mo-
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rava. Essa é uma cidade do Vale do Gurguéia, lo-
calizada no Sul piauiense.
 Essa breve incursão acerca da história da mi-
nha família, deu-se com o objetivo de apontar a mi-
nha primeira identificação com o lugar de fala docen-
te. Então, chegamos à cidade do Piauí acima citada 
e lá passamos, aproximadamente, 2 (dois) anos, por 
mera coincidência esse número aparece mais de uma 
vez. Foi lá que aconteceu uma das fases decisivas e 
cruciais na minha vida. Refiro-me ao meu processo 
de Alfabetização, que aconteceu entre 1985 e 1986, 
no Jardim Escolar Moisés Barjud (JEMB) pertencen-
te à Rede particular de ensino, com a tia Carminha, 
uma das professoras inesquecíveis. Ela marcou pro-
fundamente o meu processo de escolarização e, após 
12 anos, iniciei minha carreira docente.
 Lembro-me de que a professora utiliza-
va recursos e métodos diferentes para o processo 
de alfabetização, disponíveis para aquele tempo e 
época, sobretudo, já trabalhava na perspectiva de 
Freire (1998, p.11) que “a leitura do mundo pre-
cede a leitura da palavra e a leitura desta implica a 
continuidade da leitura daquele”, à medida que nos 
oportunizava o acesso a esse processo no contexto 
das práticas sociais. Mas também não faltava o uso 
do caderno de caligrafia, fazíamos uso em sala de 
aula e em casa, com muita frequência. A minha mãe 
era uma das minhas incentivadoras para fazer o ca-
derno, porque ela dizia da importância de ter uma 
caligrafia bonita. 
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 A nossa passagem por aquela cidade foi mui-
to positiva em vários aspectos, dentre eles destaco esse 
período de minha escolarização. Depois de dois anos, 
minha mãe decidiu retornar para nossa cidade natal, 
Bodocó-PE, e lá dei continuidade aos estudos da 1ª 
a 4ª série (antigo primário) e de 5ª a 8ª série (anti-
go ginásio). Vale ressaltar que, durante esse período, 
eu já havia incutido em mim o sonho de ser médico, 
isso era vislumbrado por minha mãe (in memoriam). 
Acredito que o sonho adormeceu junto com ela, ainda 
quando eu tinha apenas 11 (onze) anos de idade. 
 No desenrolar da vida, fui morar com a mi-
nha prima-tia, no período do meu ginásio e, hoje, 
entendo esse conviver com ela como a minha segun-
da identificação com o lugar docente. Nesse senti-
do, ao concluir a 8ª série, veio a indecisão: cursar 
Contabilidade ou Magistério? Os dois únicos cur-
sos oferecidos nas escolas da cidade, mas na época, 
eu não queria nenhum, pois “coloquei” na cabeça 
que queria estudar Técnicas agrícolas, precisamente 
o campo da Zootecnia. Para tanto, tinha a opção 
de estudar em Petrolina-PE, cidade localizada a 200 
Km de onde eu residia. Assim, resolvi participar do 
processo seletivo da Escola Agrícola naquela cidade, 
mas não consegui ser aprovado na primeira tenta-
tiva. Como não havia outra escolha, fui “obrigado” 
a cursar o primeiro ano de Magistério no Centro 
Educacional Rural (CERU).
 Nessas andanças estudantis, decidi tentar 
mais uma vez uma vaga na Escola Agrícola de Pe-
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trolina. Dessa vez, logrei êxito e consegui aprovação 
para cursar o Primeiro Ano de Técnico em Agro-
pecuária numa escola que era interna, ou seja, os 
estudantes moravam lá. Mas, no início do Segundo 
Ano, fui acometido por uma alergia muito forte, 
tive que retornar à minha cidade e dar continuidade 
ao Magistério no CERU, escola em que minha tia 
era professora do componente curricular de Histó-
ria, mas não ministrava aulas para a minha turma. 
 No Terceiro Ano do Magistério, tive a 
oportunidade de realizar o estágio de regência na 
turma de atendimento aos alunos com deficiência. 
Foi uma experiência muito rica para quem teve o 
primeiro contato com uma sala de aula, momento 
em que tive o apoio imprescindível da professora 
orientadora de estágio e da regente da sala. Quan-
do recordo essa experiência, faço menção a Freire 
(2013, p. 10) que diz “ensinar não é transferir co-
nhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 
produção ou a sua construção.” Naquele espaço, 
naquele tempo, eu já percebia a necessidade de 
criar oportunidades de aprendizagem para aqueles 
alunos, com as especificidades e limitações deles, 
porém com valores e crenças acerca do processo 
ensino-aprendizagem.
 Quando cito o convívio com a minha tia 
como identificação de lugar docente, é porque pude 
construir visões da prática docente. E, uma das ex-
periências decisivas para isso foi substituí-la nas 
aulas de História algumas vezes. Assim, conseguia 
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encontrar-me com o fazer pedagógico, ali mesmo 
eu percebia a curiosidade epistemológica tão defen-
dida por Paulo Freire.
 Ao concluir o curso de Magistério, no ano se-
guinte prestei o vestibular para o curso de Ciências 
Biológicas na Faculdade de Formação de Professores 
de Araripina – FAFOPA, localizada em Araripina, ci-
dade do Sertão do Araripe, a 80 Km de Bodocó. Fui 
aprovado e efetivei a matrícula, mas só assisti às aulas 
pelo período de 1 (um) mês, haja vista ter decidido 
sair da minha terra natal e retornar à Bahia.
 Em março do ano 2000, retornei a Riachão 
das Neves/BA, precisamente para residir com a mi-
nha irmã e trabalhar no distrito de Cariparé. Posso 
afirmar que ali aconteceu a minha terceira identi-
ficação com o lugar docente na Escola Municipal 
Francisco Cardoso de Santana, no trabalho com os 
alunos da 4ª Série (5º Ano) do Ensino Fundamen-
tal, enquanto professor polivalente. Citei o meu 
processo de Alfabetização como primeira identifi-
cação como lugar docente, devido à proporção que 
contribuiu para o meu fazer pedagógico com os alu-
nos, até mesmo com a escrita da letra cursiva, algo 
que foi surpreendente para as crianças. Elas mesmas 
diziam: “Como pode um professor com uma letra 
tão bonita?”. Acredito que esse foi o momento de-
cisivo para a minha vocação como professor, pois 
foi uma experiência enriquecedora, na qual tive a 
oportunidade de, pela primeira vez, ser contratado 
por uma instituição como servidor público.
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 Naquele mesmo ano 2000, o representan-
te da Prefeitura no distrito de Cariparé reconheceu 
o meu trabalho enquanto docente da 4ª Série. Re-
solveu me oferecer 40 horas de aulas semanais nas 
turmas do Ensino Fundamental II (7ª e 8ª Séries) 
e no 1º Ano de Magistério. Inicialmente, resisti em 
aceitar tal proposta, mas fui convencido a aceitá-la. 
Assim o fiz, comecei a trabalhar com o componente 
curricular Língua Portuguesa nas referidas turmas. 
Eu não acreditava que seria possível ministrar aulas 
para os alunos maiores, mas foi nesse espaço que 
consegui desenvolver, a meu ver, um trabalho com 
muita determinação, humildade e de qualidade. 
Para se ter uma noção de tempo, exerci docência 
nesse nível de ensino durante 5 anos (de 2001 a 
2004, na condição de professor concursado), a mi-
nha quarta identificação com o lugar docente.
 Em 2005, saí de Cariparé para residir em 
Barreiras. A primeira oportunidade que tive foi para 
trabalhar no Colégio Estadual Antônio Geraldo – 
CEAG, com o componente curricular Matemática. 
Abracei esse desafio e fui trabalhar com os primeiros 
anos do Ensino Médio – Modalidade Normal. Pos-
so afirmar que essa foi a quinta identificação com o 
lugar docente e a que me dedico até hoje, professor 
de Matemática, na tentativa de ser, de fato, um edu-
cador matemático.
 Para situar no tempo e no espaço, cursei 
Licenciatura Plena em Normal Superior (2002 a 
2005), pela Universidade Estadual do Piauí UESPI, 
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no Polo Avançado de Riachão das Neves/BA, mo-
mento de muitas aprendizagens e de muita gratidão 
a todos os professores que compartilharam saberes 
com a nossa turma, mas também gratidão aos Ges-
tores da Educação do município que, naquela épo-
ca, proporcionaram aos professores da Rede Muni-
cipal de Ensino a oportunidade de ter a tão sonhada 
formação em nível superior.
 Dando continuidade aos estudos para o 
exercício da docência, em 2006, decidi prestar o 
vestibular para o curso de Licenciatura Plena em 
Matemática da Universidade do Estado da Bahia 
– UNEB e logrei êxito. Iniciei o curso em 2007, 
cursei três semestres no ensino presencial, mas tive 
que trancar a matrícula devido a não conciliação do 
curso com as atividades docentes desenvolvidas em 
duas redes de ensino, em Barreiras e São Desidé-
rio. Tranquei a matrícula, mas não desisti do sonho, 
apenas prorroguei para mais um tempo à frente.
 Tempos depois, em um espaço diferente, apa-
receu a modalidade de Educação à Distância, ressur-
giu a esperança. Em 2009, prestei o vestibular para a 
UNEB – UAB e fui aprovado. Consegui aproveitar 
praticamente todos os componentes curriculares do 
regime presencial e, em 2013, alcancei essa grande 
conquista, a concretização de um sonho há muito 
tempo esperado. A partir daí, comecei a desempenhar 
o meu trabalho enquanto docente da área de exatas 
com mais respaldo, apesar de não ter concursado para 
a área específica em ambas as redes que atuo.
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 Ainda no processo de estudos na Licenciatu-
ra em Matemática, tive experiências muito valiosas 
para a minha formação, por exemplo, o Programa 
de Formação de Professores de Matemática em 
exercício – GESTAR, o qual me oportunizou ter o 
primeiro contato com a formação continuada en-
quanto professor tutor, pude desenvolver oficinas 
e estudos teóricos relevantes para o processo ensi-
no-aprendizagem de Matemática. Essa experiência 
teve um destaque muito forte na minha identidade 
como educador matemático que almejo ser.
 Outra experiência de grande destaque para 
minha trajetória de formação docente, foi a atuação 
no Pró-Letramento, Programa do Governo Federal 
para formação de professores dos Anos Iniciais em 
Matemática, no qual atuei como professor forma-
dor dos tutores que, por sua vez, multiplicavam 
para os professores dos seus respectivos municípios.
Todas essas identificações, portanto, contribuíram 
sobremaneira para a minha identidade enquanto 
professor. Estou em constante processo formativo, 
com muita determinação para trilhar caminhos re-
lacionados à melhoria da minha prática pedagógica 
em si, mas também para colaborar com todos os 
atores da Educação, em sentido amplo.
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OS EMBLEMÁTICOS ITINERÁRIOS 
DA MINHA TRAJETÓRIA 

ESTUDANTIL QUE FIZERAM ME 
IDENTIFICAR COMO UM FUTURO 

DOCENTE DE HISTÓRIA

Marcos Vinícius da C. de Oliveira

Foram tantos momentos que vivenciei ao lon-
go dos anos como discente, que me tornaram 
sempre provido de inquietações e, na maioria 

das vezes, cético com algumas coisas, com o que as 
pessoas me falavam e que eu via na minha leitura de 
mundo, sobretudo, ao que estava escrito em livros 
didáticos. Sentia que, às vezes, os docentes ficavam 
presos aos livros didáticos e na maioria delas não 
estimulavam os discentes a buscarem outras fontes 
para a intensificação do conhecimento, especifica-
mente, histórico.
 Primeiramente, é imprescindível ressaltar 
que na época em que eu estudava, entre Educa-
ção Infantil e Ensino Médio, nos anos de 2004 a 
2015, boa parte dos docentes e discentes tinham 
poucos recursos tecnológicos e áudio visuais. Des-
sa forma, é até um pouco compreensível ter essa 
lacuna entre as aulas e o processo de ensino-apren-
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dizagem, se comparado aos dias atuais. Mas não 
percebia um certo estímulo dos professores para 
incentivar a busca por leitura na biblioteca, já que 
naquele período o principal meio de intensificação 
do aprendizado acontecia por meio dos livros que 
tinham em seu acervo. 
 Ia sempre à biblioteca municipal de Cote-
gipe-BA, município onde tive toda a formação es-
tudantil básica e vivi boa parte da minha vida e, 
às vezes, era por conta própria.  Sentia um vazio 
e era necessário correr em busca de mais aprendi-
zado. Digamos que ao longo desses anos, a minha 
percepção de que eu seria um professor ia se arrai-
gando gradativamente. Chegaram momentos em 
que via determinados conteúdos de História como 
a “Era Vargas” por exemplo, e ficava a imaginar: “e 
se um dia eu for professor, como passarei esse con-
teúdo para os meus futuros alunos?” Ou seja, essas 
reflexões faziam parte de todo o processo da minha 
identificação docente.  
 É necessário frisar a importância que eu via 
em tentar me destacar como um bom aluno, às ve-
zes, me decepcionava. Por exemplo, em Matemáti-
ca por mais que eu quisesse me destacar, não con-
seguia bons resultados, estudava dias e dias, mas 
no final era um fiasco. Falando com toda sinceri-
dade, descartei desde os primórdios a possiblidade 
de trabalhar nessa área algum dia e em qualquer 
área que trabalhasse com cálculos, ou seja, exatas, 
já estava indubitavelmente convicto.    
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 Todavia, é fundamental salientar que, me 
identifiquei plenamente com as áreas de Linguagens 
e Humanas. Gosto de Língua Portuguesa, Literatu-
ra, Geografia, Filosofia, Sociologia e, acima de tudo, 
a disciplina de História. Essa foi a área que mais me 
seduziu, inquestionavelmente, me proporcionando 
desde cedo ter uma visão crítica e histórica acerca 
de tudo, das relações sociais, políticas e culturais, da 
sociedade provida de pluralidades. Mas o meu olhar 
pedagógico naquele momento, nos primeiros anos, 
ainda não estava completamente definido. 
 Foi um período que me levou a pensar mui-
to, a refletir e questionar sobre a minha própria 
existência. Atualmente, penso que esse processo 
de tornar professor é um processo gradual, pois 
ninguém nasce professor, tornamo-nos; observan-
do atentamente os nossos docentes, a forma que 
eles ensinam e a maneira que vamos aprender, ou 
seja, tudo parte do empírico. A identificação com 
o lugar de fala docente começa pela minha visão 
empírica, quando ainda era discente do Ensino 
Fundamental e Médio. Essa vivência foi crucial 
para o emblemático processo. 
 É preciso, antes de tudo, salientar que sempre 
tive um total apreço e admiração pelos professores, 
é a profissão mais linda que acho, sempre falo 
com as pessoas que converso, que ser professor é 
ser “o pai de todas as profissões”. É com certeza, o 
maior privilégio pensar tudo isso através da minha 
subjetividade, dada a importância desde pequeno. 
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É perceptível ao meu redor, pessoas desvalorizando 
ou marginalizado essa formidável profissão. O 
que me parece ser a pior ignorância, sobretudo, 
no que tange à disciplina de História, pois todas 
as profissões, independentemente de qual curso 
for, em algum momento, os acadêmicos terão um 
professor de História. 
 A História é tão intrínseca aos seres huma-
nos que é preciso ter em mente que todas as dis-
ciplinas, áreas de conhecimento e profissões, são 
históricas. Destarte, é preciso ter plenamente o 
respeito a todos os professores que estão constante-
mente indo em busca de formar estudantes e tentar 
emancipá-los através do conhecimento, nas trocas 
de saberes e experiências. Mas para isso, é necessário 
que os profissionais da educação sejam valorizados e 
tenham condições dignas para exercer a sua cátedra.
 É perceptível e concebível frisar que, para 
tentar conduzir e ministrar uma determinada ma-
téria ou campo de saber específico, antes de tudo, é 
primordial a formação naquela respectiva discipli-
na. Portanto, foi o que me levou a estar cursando 
Licenciatura em História pela Universidade Federal 
do Oeste da Bahia- UFOB, em Barreiras-BA. 
 Um fator determinante para a identifi-
cação como docente, foi excepcionalmente ao 
longo dessa trajetória no Ensino Fundamental e 
Médio, em Cotegipe. Não tive professores for-
mados na área que me identifico, em História; 
todos sem exceção, eram formados em outras 
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áreas, às vezes, completamente distintas. E, isso 
me impulsionava a pensar: “Para ser professor 
de História não é preciso ser formado?” Era uma 
pergunta que, infelizmente, naquela conjuntura 
não tive resposta. Passado algum tempo, com-
preendi que na nossa região não tinha nenhuma 
instituição pública ou particular que ofertasse o 
curso de Licenciatura em História, somente em 
tempos recentes. 
 Contudo, é preciso perceber que a disse-
minação das Universidades públicas no interior 
do Brasil, nos últimos 15 anos, foi fator primor-
dial para o progresso no âmbito da educação. 
Agora esse cenário que até então era preocupan-
te, melhorou consideravelmente, pois com a che-
gada da UFOB, fui beneficiado sendo acadêmico 
do curso de Licenciatura em História.  
 Atualmente, o número de professores for-
mados em suas respectivas áreas, aumentou bas-
tante em meu município. O avanço é perceptí-
vel, progressivamente, mas é preciso frisar que há 
sempre o que melhorar. É um processo minucio-
so e mutável, pois exige sempre buscar novas pos-
sibilidades e alternativas para uma educação que 
seja equânime para todos, sem exceção.
 O Estado proporcionou melhorias no pro-
cesso de formação de professores, excepcionalmen-
te no âmbito público, e isso é fundamental para o 
desenvolvimento de uma sociedade. A qualificação 
docente em tempos de obscurantismo é a meu ver 
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uma necessidade pedagógica. Ocupando o lugar de 
futuro professor de História e pelo olhar historio-
gráfico, vejo a profissão docente tão antiga quanto à 
organização em sociedade. 
 Tudo começa a partir do processo de refle-
xão e integração de saberes, ou seja, devemos pen-
sar, sobretudo, na minha particularidade e identifi-
cação como docente de História. Pois, sabemos que 
a educação é um elemento fundamental para que se 
tenha um mundo melhor, com igualdade de opor-
tunidades e menos desigualdades.  Cabe aos pro-
fessores e futuros educadores, exercerem o seu pa-
pel disseminando o formidável conhecimento para 
os discentes e, ao mesmo tempo, aprenderem com 
eles, pois independentemente do lugar que ocupam 
estão em constante aprendizado.
 O conhecimento é algo inacabado. Nunca 
alcançaremos e saberemos de tudo, é preciso imagi-
nar que com nossas experiências e vivências, vamos 
aprendendo de forma gradual. Eu vivencio isso na 
própria Universidade Federal, é inteligível essa inte-
gração de conhecimentos de ambas as partes e em 
todos sentidos possíveis, pois estamos sempre aber-
tos a novos conhecimentos e experiências.
 Diante desses relatos empíricos, é de suma 
importância mencionar o grande pedagogo e pen-
sador brasileiro Paulo Freire, quando afirma: “Se a 
educação por si só não transforma a sociedade, sem 
ela tampouco a sociedade muda”. Dessa forma, te-
nho certeza que a educação é fundamental para se ter 
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uma sociedade mais justa e igualitária; só o conheci-
mento é libertador, e a ignorância é aprisionadora.
 Neste momento em que estou escrevendo, 
novembro de 2021, estamos vivenciando uma gama 
de ataques à Ciência, ao ensino e um desmanche de 
forma literal que se intensificou nos últimos anos, 
sobretudo, nesta conjuntura epidemiológica da CO-
VID-19, causada pelo Coronavírus. Sem dúvida, a 
pandemia cavou fosso na desigualdade social e econô-
mica, exigiu mudança de paradigmas e do sistema de 
ensino, o qual se tornou literalmente à distância, e isso 
foi eminentemente excludente, pois grande parte da 
população estudantil não possui condições materiais e 
físicas para um ensino à distância de qualidade. 
 Diante de tudo isso, acredito que é possível 
ter esperança, que nós venceremos esse obstáculo 
e dias melhores virão. Considerando aquele ditado 
popular “A esperança é a última que morre”, man-
tenho-me esperançoso para contribuir com a edu-
cação da melhor forma. Vou dar o melhor de mim 
para ser um excelente professor, e persistir em busca 
do caminho do êxito. Afinal, só educação ainda é 
possível transformar a sociedade. Vamos à luta!
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IDENTIFICAÇÕES COM O LUGAR 
DE FALAR DOCENTE: 

Uma trajetória inspirada em 
grandes protagonistas do processo 

de ensino e aprendizagem

Maria Augusta da Silva Serpa

“A lógica das lembranças é a da emoção. 
O que é narrado vai dizer das relações 

familiares, sociais, culturais...em um sentido 
muito mais amplo e complexo...”

Vani Kenski

Sou Maria Augusta da Silva Serpa, filha de An-
tonio Pereira Serpa e Elisa Teixeira da Silva 
Serpa. Nasci no dia 15 de outubro de 1980, 

no Povoado Lagoa-Vereda do Mandacaru, municí-
pio de Santa Rita de Cássia-BA, em uma casa muito 
simples. Não havia portas e sim porteira, mas pos-
so dizer que havia muito amor por parte da minha 
mãe e do meu avô Anísio, que foi o primeiro pai 
que conheci, juntamente com meu tio João. Consi-
derando a minha data de nascimento e a crença em 
destino, poderíamos então dizer que não foi mera 
coincidência, eu nasci para ser professora.
 Com o falecimento do meu avô Anísio, mi-
nha mãe precisou deixar o Mandacaru, pois é as-
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sim que carinhosamente chamamos o nosso lugar 
de origem e, mudou-se para Brasília comigo, fomos 
morar com meu tio João. No ano seguinte, meu 
pai resolveu procurá-la. Eles se casaram e voltaram 
para o Mandacaru, para morar na casa dos meus 
avós paternos Santa e Elizeu.  Tiveram mais cin-
co filhos: Flaviana, Reinaldo, Magnaldo, Antônio 
Charles e Gleika Cristina. Desde muito nova tinha 
muita vontade de ir para a escola, mas por conta 
da idade não poderia. No entanto, a professora Eva 
que era muito amiga da família me aceitou como 
aluna “encostada”, termo utilizado para designar os 
alunos que não eram matriculados.
 Era uma escola muito simples, “Escola Apa-
recida” que funcionava na própria casa da professora. 
Tinha apenas um quadro negro e bancos, de vez em 
quando a aula acontecia debaixo de um caraman-
chão que ficava na frente da casa. A palmatória era 
presença constante, como instrumento de punição 
para os alunos que não aprendiam. Cabe salientar 
que, a professora Eva era muito rígida, mas extrema-
mente carinhosa com todos nós. Sempre me lembro 
dela, em tudo que vou fazer enquanto professora, 
pois sinto que ela é uma das grandes responsáveis 
pela profissional que me tornei e que me torno a cada 
dia. Conforme destaca Freire (2013, p. 50), somos 
inacabados e precisamos ser conscientes desse inaca-
bamento, já que estamos aprendendo diariamente.
 “A primeira professora a gente nunca esque-
ce.” É por isso que guardo a professora Eva no meu 
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coração e continuarei lembrando dela em todos os 
momentos da minha vida, em cada sonho que se 
tornar realidade. Gratidão é o sentimento que te-
nho por essa profissional que era professora leiga, 
mas que buscou se qualificar fazendo o curso Pro-
formação, um programa que garantia a formação e 
a certificação para esses profissionais, habilitando-
-os para a docência.
 Para Halbwachs (1990, p. 63): “é da pró-
pria lembrança em si mesma, é em torno dela que 
vemos brilhar uma significação histórica.” Nessa 
perspectiva, as memórias das identificações com o 
ensino continuam, eu só não percebia que a mi-
nha trajetória enquanto professora já teria iniciado. 
Ao mudar para Formosa do Rio Preto/BA, no ano 
de 1986, ainda continuei como aluna “encostada”, 
pois só poderia ser matriculada oficialmente com 7 
anos de idade. Dessa vez, a professora era a minha 
tia Hermozina, carinhosamente chamada de Moza 
ou Mozinha, ela usava a cartilha para alfabetizar os 
alunos, foram apenas seis meses de estudo em uma 
sala emprestada do Centro Educacional Professora 
Rosita Teixeira.
 No ano de 1987, até que enfim, fui matricu-
lada oficialmente no Grupo Escolar Professora Isabel 
Araújo da Silva. Não foi um ano escolar fácil, pois a 
professora Tonha precisou se afastar por motivo de 
doença e veio uma substituta antes mesmo de con-
cluir o período de adaptação. É válido ressaltar que, 
o respeito ao professor era algo muito presente, tí-
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nhamos o costume de pedir bênção e acredito que 
foi por isso que escolhi minha professora da 1ª série, 
Tonha, para ser minha madrinha de Crisma.  
  É importante frisar, ainda, que estudei da 1ª 
à 4ª Série no Grupo Escolar Isabel Araújo da Sil-
va e os professores possuíam apenas a formação em 
magistério, o que era um privilégio para as pessoas 
de uma pequena cidade do interior da Bahia. Além 
disso, não tinham a possibilidade de participar de 
cursos voltados para a formação continuada. 
 As memórias em torno da professora To-
nha foram eternizadas, pois o vínculo estabelecido 
ultrapassou a sala de aula, já que naquela época 
não havia muros nas escolas. Essa escolha, nos faz 
refletir o papel de extrema relevância que um bom 
professor ou professora desempenha na vida de 
um aluno, de uma aluna. Eu quis manter viva a 
lembrança daquela professora carinhosa em meu 
coração de forma eterna.
 No ano de 1991, ingressei no ginásio, ter-
mo designado para se referir às turmas de 6ª a 8ª 
séries, no Colégio Municipal Coração de Jesus. 
Foi muito difícil a adaptação, mas sempre fui mui-
to esforçada e me dedicava ao estudo. No CMCJ, 
nome com que carinhosamente chamamos essa es-
cola, tive excelentes professores, vários marcaram a 
minha vida e contribuíram para que eu me identi-
ficasse com a docência. 
 O meu tio e professor Silvaney, foi sem 
dúvida o professor que deixou grandes marcas na 
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minha vida de estudante do CMCJ, pois naquele 
tempo a avaliação não considerava o contexto e a 
Matemática então, tudo era muito mais rigoroso. 
Fato é que, durante a realização de uma prova de 
‘raiz quadrada”, esqueci de colocar um “zero”. En-
tão, o professor atribuiu apenas o valor de um para 
a nota da prova. Foi frustrante! Chorei dias! Mas 
foi naquele momento, que pensei na necessidade 
de estudar ainda mais para superar aquela decep-
ção e falta de atenção. Confesso que fiquei muito 
chateada, mas hoje, fazendo uma reflexão, penso 
o quanto eu aprendi com a situação vivenciada e 
sinto que o fato de ser uma professora que se cobra 
e que procura fazer o melhor pela educação tem 
grande relação com a superação dessas dificulda-
des enfrentadas na 6ª série. 
 É importante ressaltar que, durante um 
período do curso ginasial precisei enfrentar o des-
respeito com a categoria de professores, pois eram 
constantes as greves no município de Formosa do 
Rio Preto-BA, por atraso no pagamento de salário. 
Por essa razão, precisei deixar a escola pública para 
estudar em uma escola particular, isso no ano de 
1992. Mas nunca me esqueci do CMCJ e desejava 
muito um dia retornar para essa escola. 
 Cabe salientar que, ao concluir a 8ª série, 
desejava alçar voos e ir para Brasília estudar Direi-
to, já que desde criança desejava ser juíza. Mas na 
época, meu pai não deixou porque era muito nova. 
Então, comecei a cursar o Magistério no Centro 
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Educacional Cenecista Rosita Teixeira, fiz apenas 
o 1º ano, pois no ano seguinte retornei para o meu 
querido CMCJ. A felicidade foi tamanha, pois iria 
concluir os meus estudos na escola do meu cora-
ção, ou melhor, dar início às várias etapas que es-
tariam por vir. 
 Fui convidada para trabalhar em uma escola 
particular da cidade, mas decidi que queria estu-
dar mais. Em Brasília, fiz o vestibular para Direito 
na Universidade de Brasília, mas não fui aprovada. 
Tentei na Universidade Católica, mas só consegui 
entrar na 2ª opção, Pedagogia. Mesmo fazendo um 
curso na área da educação, buscava emprego em ou-
tras áreas e só encontrei em escolas. 
 Se foi o destino que se cumpria a partir da 
data do meu nascimento eu não sei, mas naquele 
momento eu estava entrando em um caminho sem 
volta, em um caminho que iria me levar a inúme-
ras viagens por diversos lugares, e em cada viagem, 
em cada lugar, conheceria pessoas que marcariam 
a minha carreira docente. Na Escolinha da Tia 
Maria, dei os primeiros passos enquanto profes-
sora de Educação Infantil, errei tanto, não tinha 
formação e nem experiência. Mas aprendi muito 
com todas essas falhas. 
 Ao retornar para Formosa, só encontrei em-
prego como professora, mas dessa vez foi diferente, 
a sensação foi maravilhosa, pois tive a oportunida-
de de voltar para o CMCJ como docente. Quantas 
emoções vivenciadas como professora do curso de 
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Magistério! Foram apenas 2 anos e tive que alçar 
mais um voo, fazer uma nova viagem e o desembar-
que foi em Barreiras. Já estava descobrindo que a 
vida teria me presenteado desde o dia em que nasci 
com o nome “professora”. E foi nessa cidade, cer-
cada por serras e banhada pelos Rios Grande e de 
Ondas, que pude trabalhar em escolas particulares 
e ser aprovada em um concurso para o município 
vizinho, Riachão das Neves/BA.
 Foi nessa terra que me adotou, que tive a 
oportunidade de fazer o curso de Pedagogia na 
Universidade do Estado da Bahia e aprender a 
ser uma profissional bem melhor. Foi na UNEB 
também, que fiz a Licenciatura em Artes Visuais. 
Descobri que precisava aprender diariamente e 
que deveria ser uma eterna pesquisadora como 
tão bem destaca o nosso querido Paulo Freire em 
seu livro Pedagogia da Autonomia. Já no Instituto 
Federal de Educação Tecnológica da Bahia (atual 
IFBA), tive a oportunidade de fazer a minha pri-
meira pós-graduação na área da Educação de Jo-
vens e Adultos. Continuei tomando consciência 
do meu inacabamento, pois as leituras dos livros, 
o diálogo e a escuta me fizeram perceber o quanto 
a aprendizagem significativa marca e traz contri-
buições para as nossas vidas.
 Foi também nessa terra, que tive a oportuni-
dade de ser aprovada em 2 concursos e trabalhar em 
4 escolas, conhecer profissionais de excelência como 
minha irmã/comadre Irani Lopes, no CAIC Murí-
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lio de Avellar Hingel. Foi com ela que realmente 
pude descobrir o verdadeiro papel do coordenador 
e da coordenadora pedagógica.
 Foi trabalhando como coordenadora na Es-
cola Santa Rafaela Maria, que tentei ser a coordena-
dora que eu gostaria de ter. Ao atuar na Secretaria 
Municipal de Educação Cultura, Esporte e Lazer 
que descobri ao lado da minha amiga e parceira de 
trabalho Manuela Lima o quanto a formação para 
os professores da Educação Infantil pode melhorar 
os saberes e os fazeres da prática docente desses pro-
fissionais que ensinam para as crianças pequenas. 
 Já na II Escola Municipal Alcyvando Liguori 
da Luz, continuei percebendo o quanto o trabalho 
coletivo pode fortalecer a identidade de cada pro-
fissional e promover uma aprendizagem mais eficaz 
para os estudantes. Na Escola Municipal Dr. José da 
Costa Borges, percebi que o professor de Arte tam-
bém precisa garantir o seu lugar de fala e mostrar 
que cada componente curricular tem seu valor na 
vida de cada estudante.
 Em Formosa do Rio Preto/BA, terra de gente 
acolhedora, tive a oportunidade de colocar em prática 
um pouco do que aprendi em toda a minha trajetória 
enquanto docente e mediadora de alguns cursos de for-
mação continuada. Trabalhar na cidade banhada por 
um rio que também é formoso, foi realizar um sonho 
que tinha ainda quando cursava Pedagogia na UNEB, 
de um dia contribuir com a educação do lugar que não 
nasci, mas que aprendi a amar incondicionalmente.  
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 O desafio foi grande, pois “santo de casa fa-
zer milagre”, não é muito comum. Então, muitos 
não acreditavam em mim e tive que, diariamente, 
criar situações para que as pessoas, principalmente 
os profissionais da educação, compreendessem que 
por meio do trabalho coletivo é possível transfor-
mar a educação, e isso aconteceu na Rede Munici-
pal de Ensino durante quatro anos. Juntos, criamos 
programas de formação continuada; orientamos a 
elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos das 
Unidades escolares, pois nenhuma escola possuía; 
reelaboramos a proposta curricular do município a 
partir do que preconiza a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e fizemos questão de inserir a 
cultura local, pois a aprendizagem significativa per-
passa pela identidade dos sujeitos que fazem parte 
do processo educacional. Outras contribuições fo-
ram dadas, mas considero essas as mais relevantes. 
 E no ano de 2021, quais foram as minhas 
identificações com o ensino? Poderia dizer que ao 
retornar para Barreiras fiquei muito feliz por conti-
nuar trabalhando na II Escola Municipal Alcyvan-
do Liguori da Luz ao lado de verdadeiros colegas de 
profissão, alguns também grandes amigos. Gostaria 
de destacar as parceiras Ivaneide Lima e Marinéia 
Ribeiro que me ajudam a tornar as turmas da Edu-
cação Infantil em um lugar de ludicidade e apren-
dizagem para as crianças pequenas. 
 Gostaria de registrar também, um momen-
to de tristeza em relação à educação pública do 
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município de Barreiras, pois percebo que a Gestão 
municipal não reflete sobre a importância da va-
lorização dos profissionais em todos os sentidos, 
principalmente, na garantia do direito à formação 
continuada. Ao ser aprovada no Mestrado, não 
tive esses direitos garantidos. Mas isso não me 
abateu, apenas causou indignação. Já estou trans-
formando a decepção em motivos para continuar 
me dedicando aos estudos, para quem sabe em um 
futuro bem próximo ir trabalhar em um local que 
realmente eu possa ser a “professora pesquisadora, 
que ensina e aprende” como tão bem define o ilus-
tre Freire (2013, p. 30). 
 Nesse momento, me identifico com um 
professor que conheci na Universidade Federal do 
Oeste - UFOB, o professor Dr. Anderson Dantas, 
por sua inteligência, autenticidade e acima de tudo, 
porque ele é um grande ser humano, que tem sen-
sibilidade e a capacidade de se colocar no lugar do 
outro, é um professor que pesquisa, aprende e real-
mente ensina.
 As identificações com o lugar de fala docen-
te, são muitas, pois a presença de professores de ex-
celência em minha vida foi constante; as inspirações 
são muitas e o sentimento de gratidão por todos é 
imenso, uma vez que contribuíram de forma sig-
nificativa no meu processo formativo enquanto ser 
humano e professora.
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POR QUE A DOCÊNCIA?
                                                                                

Rayane Catiuce Vilastro Alves

A docência é uma profissão que reflete em to-
dos os meios da sociedade. É a partir dela 
que se dá a formação dos diferentes profis-

sionais, mas quando escolhemos segui-la, sempre 
vemos apontamentos de que essa escolha se deu 
porque o estudante não conseguiu nota suficiente 
para estudar e se graduar num curso que entendem 
ser melhor. Assim, é também perceptível o interes-
se da maioria das pessoas para que os estudantes 
cursem Medicina, Direito, Engenharia(s) e outros 
cursos ditos de elite, já que são assimilados a um 
alto poder aquisitivo e são muito valorizados pela 
sociedade. Mas por que não tomar outros rumos? 
 E foi o que eu fiz ao decidir ser uma futura 
professora. Ainda na minha infância, tinha o dese-
jo de seguir essa carreira profissional, via-me corri-
queiramente criando maneiras de atuar no ensino 
de alguém, nem que fosse em meio às brincadeiras. 
Indubitavelmente, para se chegar no lugar deseja-
do é preciso passar por processos, e para chegar à 
universidade dos sonhos foi necessário que eu pas-
sasse por todas as etapas da Educação Básica e con-
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sequentemente me identificasse com certos pontos, 
sejam positivos ou negativos.
 Toda a minha Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental, cursei na zona rural do município de 
Cotegipe-BA, enquanto o meu Ensino Médio foi 
desenvolvido na sede urbana do mesmo município.
 Quando entrei na escola eu já sabia escrever 
muitas coisas, então fui adiantada numa etapa da 
Educação Infantil. Gostava muito de questionar, 
de ler e tinha um desenvolvimento muito bom. Só 
que ao longo dos anos passei a não me identificar 
com o ensino/atuação da maioria dos docentes, já 
que não havia um incentivo à participação, ao sen-
so crítico e a busca de conhecimento dos alunos. E 
diferente daquilo, eu queria me sentir importante 
para aquele meio pois aquela rotina de só sentar 
em uma cadeira e ouvir o docente falar, acabava 
ocasionando um desinteresse não só em mim mais 
em todos os meus colegas.
 No Ensino Médio eu viajava uma média de 
26 km para ir à escola, onde muitas vezes chegava 
lá e evidenciava a falta de profissionalismo, já que 
tinha docente que faltava por vontade própria ou 
entrava na sala, ministrava cinco minutos de aula e 
ia embora. Quando se trata do componente curri-
cular História a situação era ainda pior. Nunca tive 
professores formados na área, além disso, no meu 
Ensino Fundamental II (anos finais) havia docente 
que quase todas as aulas trazia filmes sem qualquer 
relação com o conteúdo da disciplina, para que fos-
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sem assistido e feito um resumo do mesmo. Outras 
vezes, eram postas atividades para serem resolvidas 
sem existir qualquer discussão do tema, além de vá-
rios outros problemas.
 Muitos estudantes faziam dessas questões um 
motivo para desistir ou parar no Ensino Médio, ele-
vando assim os altos índices de evasão. Mas, contra-
riando essa lógica e estatística negativa, hoje eu estou 
aqui sendo uma estudante de Licenciatura em Histó-
ria numa universidade pública, porque essas questões 
fizeram com que eu prometesse a mim mesma que 
um dia eu atuaria na sala de aula de forma diferente.
  Eu não quero ser aquela professora, que 
como diz Paulo Freire em uma de suas palestras, 
que segue a concepção da educação bancária, que 
chega apenas depositando o conteúdo nos alunos, 
eu quero ter responsabilidade social, ou seja, que-
ro ajudar os meus estudantes a compreenderem o 
mundo em que vivem e transformá-lo para melhor, 
pois como afirma Nelson Mandela: “a educação 
é a arma mais poderosa para transformar o mun-
do”. Além disso, quero existir e ser exemplo para os 
meus alunos assim como um docente da universi-
dade tem sido para mim. 
 Quando cheguei à Universidade me sentia 
um pinguim no deserto, os conteúdos me pareciam 
bem complexos, não tinha nada a ver com que eu 
tinha tido contato até o momento. Quase todos os 
dias me dava vontade de trancar o curso, até que 
devido a pandemia, o ensino remoto chegou e eu 
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conheci o trabalho desse professor. Eu já tinha visto 
ele pelo campus e até pensei em cursar disciplina 
dele no ensino presencial, mas ao conversar com um 
veterano desisti, pois ele me disse que o professor 
era muito exigente e que passava diversos trabalhos 
e eu ainda estava chegando. Mas como no ensino 
remoto tinha um número reduzido de disciplinas 
ofertadas, resolvi me matricular em um componen-
te desenvolvido por ele e eu fiquei cativada com a 
sua metodologia, além disso ele contemplava todos 
os aspectos que eu desejava em um docente. 
 Desde aquele período, eu nunca mais dei-
xei de cursar componentes com ele e em cada um, 
eu me apaixono ainda mais pelo ensino e adquiro 
forças para prosseguir nesta caminhada pois ali é 
possível ter uma troca e reflexões sobre o que é a 
prática docente. Em pouco espaço de tempo foi 
possível que eu desenvolvesse muitos aspectos que 
eu poderei usar em aulas futuras: são kit didáticos, 
jogos didáticos e até mesmo experiências docentes. 
Fora isso, ele tem me integrado mais na universi-
dade, possibilitando que eu participe de projetos 
que me aprimoram ainda mais, seja na pesquisa ou 
na interação e comunicação com outras pessoas, 
pontos importantes para quem quer seguir a pro-
fissão da docência.
 Considerando todos esses aspectos, o que 
eu desejo daqui em diante é que eu me capacite 
ainda mais para essa área tão importante que é a 
educação, mas que infelizmente vem recebendo 
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tantos ataques por diferentes autoridades políticas. 
Ademais, que as inquietações que têm me trazido 
até aqui continuem me impulsando a seguir essa 
caminhada que eu já consegui experienciar, mesmo 
que brevemente. E mais do que isso, que eu enten-
da que não é preciso apenas trazer o conteúdo, “o 
professor precisa ensinar para a vida e com a vida.” 
(FLORENTINO, 2016, p. 320).
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MEMORIAL

Uires Augusto Gonçalves de Carvalho

“Eu vi um menino correndo. Eu vi o tempo, 
brincando ao redor do caminho daquele menino...”

Caetano Veloso

Como centenas de milhares de crianças e ado-
lescentes deste país, cresci apaixonado pelo 
futebol, sonhando em ser igual ao Romário, 

ao Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Mes-
si, dentre outros que me fizeram gostar tanto desse 
esporte contagiante. Sempre amei o futebol, mas 
também sempre amei a educação, acreditando que 
ela seja o melhor caminho para um mundo melhor.
 Nascido na pequena comunidade de Pajeú-
-Canudos, município de Riachão das Neves – BA 
cresci na companhia da minha mãe e de uma das 
minhas irmãs, sob o colo dos meus avós. Comecei 
a vida escolar um pouco tarde, porém com muita 
vontade de chegar a uma instância maior.
 Na época, o processo de alfabetização era 
o ABC, o qual passávamos o ano todo lendo e re-
lendo. Depois de ler todo o alfabeto e decorá-lo 
de todas as formas, fui aprovado para a cartilha 
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“Lições mais suaves”. Todo esse percurso convivi 
com professores leigos e tradicionais, a comunida-
de não tinha escola e usava uma sala improvisada 
de uma casa, havia apenas uma professora que le-
cionava dois períodos.
 Era tudo muito difícil. Faltava professor, 
material didático e escolas para atender toda a 
demanda. 
 No ano de 1986, a comunidade ganhou 
uma escola com duas salas de aula, o que oportu-
nizou um conforto melhor para os alunos. Nesse 
período da história da educação riachão-nevense, 
eu começara a cursar a cartilha. No início foi di-
fícil, iniciamos com uma professora que, além de 
leiga, adorava nos humilhar e acabou nos aban-
donando no meio do ano letivo, ficamos algumas 
semanas sem aulas. 
 Foi aí que uma outra professora que morava 
longe da nossa comunidade e lecionava no período 
oposto ao nosso, ao perceber que gostávamos e que-
ríamos estudar resolveu assumir nossa turma. Apesar 
de leiga e tradicional, ensinava bem, tanto que até 
hoje me recordo de suas lições e de sua luta andando 
quilômetros e quilômetros por nossa causa. 
 Com todas as dificuldades, jamais desanimei 
e sempre acreditei que um dia ia me tornar se não 
um jogador de futebol profissional, um excelente 
professor. Com sua chegada, meus sonhos foram 
sendo acentuados, comecei a dominar a leitura e a 
escrita e me destacar entre os alunos.
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 A pequena escola começa a crescer. Ganha 
uma professora com Magistério – “o auge da época” 
- que passou a promover eventos. “Tudo novidade 
para todos”. Essa professora chegou e revolucionou a 
educação da comunidade, assumiu minha turma na 
3ª e 4ª série. Na conclusão da 4ª série, até formatura 
teve, foi maravilhoso! A comunidade aplaudiu de pé 
sua primeira turma de 4ª série com formatura e tudo.
 No ano seguinte, tive que deixar a pequena 
escola para cursar o Ginásio, como era chamado, 
no Distrito de Cariparé. Foi difícil, tinha que pegar 
o ônibus às 04h30min da tarde e voltar no outro 
dia às 04h da manhã. Passávamos a noite na casa 
de conhecidos, e eu era apenas uma criança para os 
padrões da época. Às vezes, faltava dinheiro para a 
passagem e minha mãe acabava pagando com ovos, 
galinhas, farinha, “coisas da roça”. Não foi nada fá-
cil, cansaço, sono, medo. A maioria dos meus cole-
gas que havia concluído a 4ª série desistiu por ser 
uma tarefa árdua seguir adiante nos estudos. 
 Quando cheguei para cursar o Ginásio, fi-
quei assustado com o tamanho do colégio e o núme-
ro de pessoas, pois a escola em que havia estudado 
era muito pequena. Após dois anos de batalha em 
Cariparé, as pessoas que me abrigavam resolveram 
se mudar para Barreiras. Então, tive que voltar para 
minha comunidade e esperar a turma de 5ª série 
que já havia se formado por lá como extensão do 
próprio Ginásio. Como já estava na 7ª série, acabei 
ficando dois anos sem estudar.
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 Eis que me juntei à turma já na 7ª série e 
concluímos a 8ª série na própria comunidade, a 
primeira turma de 8ª série da escola. Novamente, 
tive que sair de casa, desta vez para mais longe, a 
cidade grande.
 Como não tinha lugar para ficar, acabei 
perdendo mais um ano, algo que me deixou bas-
tante chateado na época. Tempos depois, mais 
precisamente em 1998, fui convidado pela minha 
madrinha para ficar em sua casa na cidade de Ria-
chão das Neves/BA. Lembro-me que fiquei extre-
mamente feliz. Comecei então a cursar o Magis-
tério, no início foi difícil, morava longe da escola, 
mas logo me acostumei.
 No ano seguinte, os estudantes de fora da 
cidade ganharam uma república para morar e eu 
estava lá, aprendi de tudo um pouco, foi simples-
mente fantástico tudo o que vivi ali. O que me 
proponho é levar sempre para os meus alunos edu-
cação com qualidade.
 Conclui o Magistério no ano de 2000, com 
muita dificuldade. Porém com muito orgulho, afi-
nal de contas fui o primeiro da família a conseguir 
a conclusão do Segundo grau (meu povo fez a fes-
ta). Fui convidado a retornar à minha comunidade 
para trabalhar como professor e aceitei o convite. 
Trabalhei com a Educação Infantil (Pré-escola) em 
uma escola próxima à minha comunidade, de onde 
percorria de bicicleta, todos os dias, alguns bons 
quilômetros. No Ensino Fundamental II, assumi 
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a disciplina de Inglês, me destaquei desenvolvendo 
um trabalho maravilhoso, o que me fez aprender 
bastante com tudo e com todos.
 No ano de 2005, mudei para a cidade de 
Luís Eduardo Magalhães-BA e logo entrei para a 
faculdade de Pedagogia, que é um curso fantástico 
e muito amplo. Assim que ingressei, alguns colegas 
me perguntavam por que eu havia escolhido cursar 
Pedagogia e não um curso que desse retorno finan-
ceiro melhor, e eu afirmei e continuo afirmando a 
todos que sou um eterno amante da educação, amo 
ser educador, pois vejo a educação não apenas como 
uma profissão, mas como uma missão.
 Hoje, estou na coordenação da escola onde 
eu aprendi as primeiras lições, onde fiz a minha 
base, na comunidade onde nasci e cresci. Sou pós-
-graduado e juntamente com a minha equipe, es-
tamos desenvolvendo um trabalho maravilhoso, 
baseado em compromisso, dedicação, humildade e 
muita união. 
 Nosso lema é: “Todos pela educação”. 
Precisamos reinventá-la e assim, modificarmos o 
rumo do nosso planeta, o qual só será inteiramen-
te feliz se as pessoas forem educadas por completo. 
Dessa forma, se tornarão conscientes, justas, soli-
dárias, esperançosas e o mundo terá o que de fato 
precisa, amor.
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E O MAGISTÉRIO, FAZER 
OU NÃO FAZER? 

Vanessa Pereira dos Santos

Venho de uma família de sobrenome Pereira 
e Santos. Sendo a família Santos, da minha 
mãe, e a família Pereira de meu pai. 

 A família Santos veio andando da cidade de For-
mosa do Rio Preto/BA até Barreiras/BA, com o auxílio 
apenas de um jumento para carregar as bagagens. Eram 
nove filhos e seus pais, Valdomiro e Anita Catarina.
 Chegando em Barreiras, para sobreviverem 
cada um dos filhos teve que procurar emprego e 
ajudar nas despesas de casa. Uns foram trabalhar 
em casa de família. Outros mais tarde, tornaram-se 
enfermeiros do Hospital Eurico Dutra, que na épo-
ca era estadual, e muitos se tornaram funcionários 
da Prefeitura de Barreiras.
 A minha mãe é a primeira filha do casal Val-
domiro e Anita Catarina, Maria José dos Santos 
como é chamada, mulher guerreira, batalhadora e 
que ajudava minha avó nas tarefas de casa e a cuidar 
dos seus irmãos.
 Aos dezesseis anos, minha mãe conheceu 
meu pai, Nilson Pereira, filho de Barreiras, um ho-
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mem trabalhador que desde criança ajudava seus 
pais na pequena criação de gado. Ele gostava muito 
de pescar e andar a cavalo, até que um dia se tor-
nou jóquei, atleta que monta a cavalo em corridas e 
em obstáculos. Mais adiante, meu pai foi mestre de 
obras, taxista e funcionário da Prefeitura de Barrei-
ras. Para ele, não tinha tempo ruim para o trabalho, 
pois tinha que criar e alimentar os seus onze filhos, 
sendo eles oito meninas e três meninos.
 Dos onze filhos que meus pais tiveram, eu 
sou a caçula e desde criança ouvia dizer que era a 
‘raspa do tacho’ que só agora, depois de adulta fui 
entender o significado.
 Estudei sempre em escola pública e tenho mui-
to orgulho. O Ensino Fundamental I foi todo na Esco-
la Municipal Presidente Médici, lá tive uma excelente 
professora, pois naquele tempo o professor ia acompa-
nhando a turma da 1ª a 4ª série. Só tenho que agradecer 
muito à professora Janira, por chegar aonde cheguei.
 Já no Ensino Fundamental II, fui para a Es-
cola Dr. José da Costa Borges, onde estudei da 5º 
série até a 8º série. Fiz amizades com vários colegas 
e professores. Sabia que para ser alguém na vida e 
ter uma profissão, o estudo é o primeiro passo para 
isso. Minha mãe sempre foi presente na minha vida 
educacional, não deixava de participar das reuniões 
de pais e mestres para saber como estava meu de-
sempenho em sala de aula. Graças a Deus, sempre 
fui uma ótima aluna, gostava de sentar nas primei-
ras cadeiras para prestar atenção nas aulas.
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 Sou de uma família humilde e a maior ri-
queza que poderia nos dar para toda vida eram os 
estudos. Minha mãe sempre dizia que sem educação 
tudo se tornaria mais difícil, gostava de nos contar 
que não teve muito oportunidade para estudar, pois 
tinha que trabalhar para ajudar seus pais. Mas gra-
ças a Deus, ela foi alfabetizada e assim, conseguia 
nos auxiliar nas atividades escolares.
 Os anos foram se passando e graças a meus 
pais não precisei abandonar os estudos para po-
der trabalhar, eles me davam de tudo para que 
isso não se tornasse realidade na minha vida, 
como foi na vida deles.
 Saindo da oitava série fui fazer o Ensino Mé-
dio no Colégio Estadual Antônio Geraldo. Minha 
mãe enfrentou filas e, até mesmo, madrugou na 
porta da escola para conseguir uma vaga, pois essa 
instituição era muito procurada por oferecer um 
ensino de excelência. Conseguiu a vaga e agora? Eu 
não queria fazer o Magistério, queria fazer Forma-
ção Geral. Minha mãe sempre falava: “Minha filha 
faz o Magistério, pois é um curso que nunca irá fal-
tar emprego”. Como eu não queria fazê-lo sempre 
dava uma desculpa: “Quieta com Magistério, traba-
lhar com crianças dá muito trabalho e, além disso, 
recebe muito pouco”. 
 E sabe o que aconteceu? Acabei me matri-
culando no Magistério e aprendi a gostar. As aulas 
da disciplina Metodologia foram me despertando 
para o prazer de ensinar, de repassar os conheci-
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mentos adquiridos. Fiz amizade com os colegas 
e professores, até hoje fazem parte do meu ciclo 
de amizades. Quero aqui deixar o meu carinho e 
agradecer à professora Laura, pela paciência e en-
sinamentos repassados.  
 Foram quatro anos de curso entre estudo e es-
tágios. Fui me apaixonando ainda mais pela profissão 
professor. Cada estágio, planos de aulas elaborados, 
madrugadas confeccionando materiais para serem 
trabalhados com os alunos, tudo era prazeroso para 
mim. Volta e meia vinha na memória minha mãe 
dizendo: “Está vendo aí como é bom ser professor?”
 E assim se passaram os quatro anos de Magis-
tério, curso Modalidade Normal. Após concluí-lo, 
fui trabalhar, mas não como professora. Os contra-
tos eram mais difíceis e quase não se tinha processo 
seletivo. Assim, enquanto trabalhava, preparava-me 
para fazer o vestibular, por meio do cursinho de-
nominado Educação para Todos que acontecia no 
Colégio Municipal Padre Vieira.
 Quando a Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) foi implantada em Barreiras, logo me inte-
ressei em fazer algum dos cursos, pois não tinha con-
dição de estudar numa faculdade particular. Escolhi 
fazer o curso de Licenciatura em Geografia, olha aí o 
magistério mais uma vez presente em minha vida!
 Fiz o vestibular, passei na primeira e segunda 
fase. Graças a Deus e aos conselhos de minha mãe, 
consegui cursar Geografia e me tornar uma docente 
habilitada, com muito orgulho (sou Geógrafa!). 
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 Embora, inicialmente, tivesse uma aversão 
a ser professora, acabei me tornando e amo mui-
to minha profissão. Agradeço minha mãe por tudo! 
Atualmente, trabalho na II Escola Municipal Alcy-
vando Liguori da Luz onde posso partilhar com os 
meus alunos os conhecimentos adquiridos e cons-
truídos ao longo da minha trajetória acadêmica.
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