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RESUMO 

 

Esta pesquisa discute as experiências presentes na narrativa das histórias de vida de duas 

mulheres, bem como os caminhos que percorrem no sentido da (auto)formação e do ser-

professora ao longo da vida. Usando como eixo norteador da fala os laços afetivos/formativos 

das professoras com as diferentes manifestações artísticas, a temática levou-nos à memória de 

momentos cruciais nas definições de si e de suas práticas pedagógicas. Para tanto, a questão 

principal tem sido: quais experiências estão na narrativa da história de vida das professoras e 

de que forma constituem o processo de (auto)formação e de construção de suas práticas 

pedagógicas? Partindo do entendimento de que todos os envolvidos na pesquisa (leitor, 

pesquisadora, orientador e entrevistadas) estão em seus processos contínuos de (auto)formação, 

anseio fazer do texto um diálogo em que todos os vetores abrangidos nesse processo se 

reconheçam e possam pensar na complexidade da experiência dentro das próprias histórias. 

Para isso, aproximo-me dos estudos nas perspectivas do método autobiográfico (BUENO, 

2002; SOUZA, 2007, 2014; FERRAROTI, 2010, entre outros), bem como daqueles que 

abordam o conceito de experiência no campo filosófico e da educação (PAGNI, 2014; 

BENJAMIN, 1994a; LARROSA, 2014). O trabalho conta com amplo material biográfico 

(entrevistas transcritas, anotações de campo, fotos e vídeos), sendo as narrativas transcritas o 

meio principal de análise, seguidas dos textos não verbais, fotografias exploradas no texto. Pelo 

exposto acima, foi possível observar aspectos pertinentes à pesquisa acerca da formação das 

professoras. Por meio das histórias de vida e suas peculiaridades, percebemos seus pontos 

convergentes e divergentes, os laços de afeto e conhecimento que se entrecruzam e se 

distanciam e deixam entrever a complexidade do ato de formar-se. Este constante ato de 

caminhar na busca incessante por novas experiências e infindáveis mudanças.  

 

Palavras-chave: Formação. História de vida. Experiência. Autobiografia.  



ABSTRACT 

 

This research discusses the living experiences in the narrative about two women life-story, as 

well the leading paths through (self)training and lifelong teacher being. Taking the guideline 

from speech, showing both affective and formative ties of teachers with different art forms, the 

theme talks about the memory of crucial moments that define teachers and their practises. 

Therefore, the main question has been: what experiences are there in the narrative and in which 

way happens the (self)training process and the building of their pedagogical practises?  Based 

on the understanding all involved ones in research (reader, researcher, advisor and interviewed) 

make part in a continuous processes of (self)formation, the intention is to build a dialogue where 

all covered vectors in this process can recognize each other and are able to think about the 

complexity of experience inside their own stories. That´s why it´s been done approaching on 

prospects of autobiographical method (BUENO, 2002; SOUZA, 2007,2014; FERRAROTI, 

2010; among others) as well as those that address the concept of experience in the field of 

philosophy and education (PAGNI, 2014; BENJAMIN, 1994a; LARROSA, 2014). The work 

has a large biographical material such as transcribed interviews, field notes, pictures and videos; 

and the main analysis way were the transcribed interviews, followed after by non-verbal texts, 

meant by the pictures. From all of the above, it was possible to observe relevant aspects of the 

research about formation of those teachers. Through their lifetime stories, it´s found similarities 

and differences, the affection and knowledge bonds that intersect and fall away, until glimpsing 

the complexity act of forming. This constant act of walking always in the search of new 

experiences and endless changes. 

 

Keywords: Training. Life's history. Experience. Autobiography.            
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O INÍCIO DA CAMINHADA: notas introdutórias 

 

Por meio das minhas primeiras inquietações como estudante, e depois como professora, 

que remontam de um passado não muito distante, reviro um baú de memórias – lembranças 

desta trajetória até aqui. Minha inspiração vem de alguns professores, que, entregues à arte de 

ensinar e aprender, fizeram-se rememorados, de forma singular, neste meu caminho de 

(auto)descobrimento. Não há como investigar a história de vida de professores sem que, 

primeiramente, reflita minha própria história e (auto)formação1. As memórias que ainda guardo 

são aquelas que efetivamente me constituíram no que sou hoje. Creio que os sentidos que se 

fixam em nosso corpo são aqueles que, de alguma maneira, nos constituem como experiência. 

Nasci e cresci, até os 17 anos, na pequena cidade de Carmo da Mata, Minas Gerais, à 

época com pouco mais de 16.000 habitantes. Algumas cenas são quadros iniciais de meu 

percurso escolar, como a entrada do jardim de infância: um corredor de cimento liso com cera 

verde, a sopa de macarrão com legumes e as longas esperas pelo meu pai, sentada na calçada, 

quando todos já haviam ido embora. Aos seis anos, fui para uma sala introdutória na Escola 

Municipal Silviano Brandão: arquitetura antiga, corredores largos e salas espaçosas. Fazíamos 

“trabalhinhos” com colagem de macarrão e esculturas com massa de modelar (feita com farinha 

de trigo e corantes). A pequena lancheira com o suco de caju (que sempre derramava) e um 

pedaço de bolo enrolado numa toalhinha bordada com figura japonesa, tudo feito pela minha 

mãe. Passado esse período, ingressei no Colégio Estadual (único da cidade), onde permaneci 

até completar o Ensino Médio. Fui aluna inquieta e desafiadora, e gostava de entender e estudar, 

mas do meu jeito, que, por vezes, não era como o esperado, principalmente quando se tratava 

do boletim. Lia livros de Nelson Rodrigues para os debates de literatura quando todos estavam 

na Coleção Vagalume!  

Entre tantas idas e vindas, e muitas histórias que poderia relatar, recorro a uma 

lembrança vívida do meu percurso escolar, que envolve um professor estimado e sua tentativa 

de despertar meu interesse pela arte por meio da literatura e da música. O fato carrega algo de 

especial e encaro-o como um dos motivadores desta pesquisa. Diz respeito a um único professor 

e sua forma de ensinar. No colégio, com todas aquelas normas, avaliações e conteúdo que não 

                                                           
1  Ao longo da pesquisa, irei utilizar os parênteses (auto)biográfico, dentre outros termos, tendo em vista uma 

simplificação das palavras e um direcionamento para um duplo sentido da expressão, como o fez Nóvoa 

referindo-se à (auto)formação como movimento de investigação e de formação (SOUZA, 2006b). A palavra 

(trans)formação, precedida do prefixo grego “trans”, será usada referindo-se à formação em si e ao ato de 

formar-se como movimento para além, movimento através, cujo resultado é, além da formação, a modificação 

daquele que se forma. 
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conseguia assimilar, tornava-me cada vez mais arredia e desmotivada nos estudos. Em aula, 

não sabia ouvir, falava muito e questionava demais; duvidava até do descobrimento do Brasil. 

Cabral? Por quê? Foi quando o professor de literatura, sensível, atento (e cansado) ao que se 

passava, chegou à sala com um rádio nas mãos dizendo: “Hoje, vamos ouvir uma música e 

analisar a letra da canção”. A música era “Minh’alma” (a paz que eu não quero), da banda 

brasileira O Rappa. Eu gostava muito dessa banda nesse período da adolescência e, no mesmo 

instante, soube que aquilo que o professor pretendia estava, direta ou indiretamente, dizendo 

algo a meu respeito. Assim se deu a aula, por meio da música e do “destrinchamento” literário 

da letra. Ele trouxe à tona muitas coisas que eu não havia percebido, talvez que tagarelava 

demais e nem ao certo me dava conta “do que estava falando e ouvindo”. Ao me desafiar acerca 

do entendimento da poética e da compreensão da denúncia social (que eu prezava tanto) 

envolvida na letra, ele me tocou de tal forma que mal pude conter uma mistura de sensações, 

assombro, alegria e curiosidade. Dei-me conta que não sabia a riqueza de que cantarolava por 

aí, a poesia incrustada nas estrofes, nos versos.  

Ali mesmo, na aula, em um gesto que parece tão simplório, ele me chamou a atenção 

para algo bem maior que aquele instante. Mostrou-me que havia outras formas de aprender 

coisas excelentes que não havia nos livros didáticos “quadrados” do Ensino Médio. Esse 

professor me alertou para a leitura das “entrelinhas” e, de algum modo, me despertou para uma 

criticidade até então ausente em meus estudos e na minha forma de encarar o mundo. Era como 

se dissesse: “Olha! Tem gente usando música como denúncia social, combatendo racismo, 

preconceito etc. A música, a arte, a poesia podem permear o conhecimento, ser um meio, algo 

a trazer-te à tona e ‘respirar’”. Aquilo tudo me pareceu muito valioso e, sobretudo, muito mais 

interessante do que os métodos para ensino de conteúdos que vivíamos no dia a dia do colégio. 

Percebo que, por meio dessa experiência, mudei minha maneira de encarar as relações de 

ensino-aprendizagem. 

Logo, seguindo o curso da vida, concluí o Ensino Médio em 2003 e, em 2007, o Ensino 

Técnico em Enfermagem. Mais tarde, em 2009, retomei os estudos e concretizei o desejo de 

ingressar no Ensino Superior: fui admitida no Curso de Educação Física da Universidade 

Federal de São João del-Rei – UFSJ. A partir dali, pude perceber o que mais me chamava a 

atenção quando buscava observar professores: a oposição ao formato “engessado” do sistema 

escolar e o caminhar docente em direção à arte como meio para o ensino-aprendizagem e do 

saber da experiência como possibilidade, como fazer pedagógico. 

Durante a graduação, refleti sobre essa ideia acerca da prática dos professores. Então, o 

estudo com histórias de vida foi, a meu ver, o modo como eu conseguiria investigar o sujeito-
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professor em toda sua completude. Logo, com o apoio de uma professora que se interessava 

pela temática, realizei o primeiro estudo: uma pesquisa no Programa Institucional de Iniciação 

Científica – PIIC/UFSJ, observando e analisando as relações de uma professora de Educação 

Física e os processos experienciados por ela com a dança.  

Queria pensar em algo mais “valioso” na Educação, algo que fugisse à regra da grande 

parte das já rotuladas práticas desenvolvidas por professores(as) de Educação Física: conteúdos 

abordados de forma superficial, supervalorização de modalidades esportivas e/ou poucas 

oportunidades de exploração de um se movimentar (BETTI, PAIVA, 2010) consciente. Desse 

modo, meu objetivo com a pesquisa de graduação foi entender como a Dança constituiu-se em 

experiência na história de vida daquela professora e como ela se modificou por meio dessa 

experiência e pôde, na prática pedagógica, fazer dessa manifestação artística um interessante 

instrumento de trabalho.  

Terminada a pesquisa, veio a formatura e, em seguida, tomei posse em um cargo público 

de professora de Educação Física da Rede Estadual de Ensino em São João del-Rei – MG. 

Dentro da engrenagem da educação pública, foi-me possível vivenciar e aprender de fato o que 

era “ser professora” com todas as alegrias, suor e lágrimas! E, principalmente, “ver” a escola 

por dentro, com todas as peculiaridades que ela tem. Dediquei-me nessa função por 

aproximadamente um ano e alguns meses. Frustrações, coragem, medo e toda uma “montanha 

russa” de sensações que às vezes me davam força para continuar e outras me faziam pensar em 

desistir. Aprendi muito com os professores, principalmente aqueles que conseguiam fazer de 

sua prática algo admirável, com os recursos disponíveis e a força e a coragem possíveis. 

Contudo, continuava a me intrigar com aqueles professores que andavam na contramão 

de uma pedagogia acrítica, tradicionalmente implementando práticas distantes de tudo que pode 

tocar, sensibilizar e trazer o aluno à tona para seu próprio autoconhecimento. Lembrando que, 

nesse ínterim, integrei o Núcleo de Estudos: Corpo, Expressão, Cultura e Linguagens – 

NECCEL, na UFSJ, do qual ainda sou membro. Nele, tive/tenho a oportunidade de expandir 

meus horizontes em relação à pesquisa e à educação, com discussões pertinentes ao campo da 

filosofia, fenomenologia e corporeidade, entre outros assuntos, ligados às minhas maiores 

inquietações e dúvidas. Gosto muito dos estudos em grupo, pois neles dialogam educadores de 

diferentes setores, professores da pós-graduação, graduação, mestrandos e outros colegas de 

docência, cada qual com suas experiências.   

Por conseguinte, vi no mestrado em educação uma oportunidade ímpar, que me 

despertou mais a vontade de estender meus estudos além do que eu havia feito até então; ou 

seja, ampliar meus questionamentos para além da graduação. Assim o fiz simultaneamente à 
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regência no Colégio Estadual. Fui colocando um projeto de estudo em mente e direcionei meus 

esforços à seleção de ingresso no Programa de Pós-graduação em Educação/Mestrado em 

Educação – PPGEDU da UFSJ. Foi quando, na segunda tentativa, em 2014, fui admitida. 

Posteriormente, após alguns meses, decidi me distanciar da escola, na improbabilidade de 

conseguir uma licença para os estudos. Minha saída foi determinante para prosseguir.   

Desde então, meu direcionamento principal tem sido o que diz respeito à minha 

inquietação sobre as práticas pedagógicas de cunho tradicional2 e, principalmente, àquelas que 

se distanciam dela e caminham na direção/construção de um saber da experiência (LARROSA, 

2014). Busco, então, não isolar a prática pedagógica em si, mas encontrar no indissolúvel 

pessoal-profissional, do professor-pessoa e, especificamente, nas histórias de vida de duas 

professoras de São João del-Rei-MG, as nuanças de suas experiências e o consequente processo 

de (auto)formação que as constitui no que são hoje. 

Para tanto, interrogo nesta pesquisa: quais experiências estão na narrativa da história de 

vida de duas professoras de São João del-Rei-MG e de que forma essas experiências constituem 

o processo de (auto)formação e de construção de suas práticas pedagógicas? Para incitar a 

narrativa, uso como eixo norteador da fala os laços afetivos/formativos das professoras com as 

diferentes manifestações artísticas, tendo em vista que essas relações foram importantes na 

escolha das entrevistadas e, de alguma forma, fazem parte de suas práticas pedagógicas. 

Assim, pontuarei aqui o caminho a ser percorrido ao longo da pesquisa. Primeiramente, 

irei situar as perspectivas do método autobiográfico (BUENO, 2002; SOUZA, 2007, 2014; 

FERRAROTI, 2010; NÓVOA, 1995; entre outros) e os pressupostos teóricos acerca da 

(auto)formação e do saber docente nessas teorias circunscritas. No segundo capítulo, abordo o 

conceito de experiência, como requisito para interpretação-compreensão das histórias. 

Concomitantemente à compreensão desses conceitos, nos capítulos seguintes, desejo trilhar um 

caminho junto às histórias de vida das professoras, traçando perfis e peculiaridades biográficas, 

visando a um entendimento acerca das experiências (PAGNI, 2014; BENJAMIN, 1994a; 

LARROSA, 2014) e a outros aspectos resultantes da (auto)formação e da relação empreendida 

por elas nas práticas pedagógicas.  

Meu objetivo com esta investigação é contribuir para a reflexão acerca dos processos 

(auto)formativos e das experiências que se entrelaçam às diferentes esferas de nossas vidas e 

revelam sutilmente como nos tornamos professoras(es). As entrevistas, suas histórias, poderão 

                                                           
2  Ao citar o termo tradicional, refiro-me às práticas pedagógicas obsoletas e distantes de um caráter crítico de 

educação, voltado à sensibilidade e à autonomia do sujeito. 
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causar inquietação e certa curiosidade nos leitores, bem como em seus pares acerca de seus 

próprios percursos de vida, nas experiências e na forma como transportamos tais experiências 

às nossas práticas pedagógicas. E, imprescindivelmente à educação, situo a arte como 

dispositivo para a narrativa, como uma “chave-mestra” que abre uma porta ao mundo do 

sensível e das sensações, constituindo-se como uma forma de nos conectarmos com nosso 

próprio ser, descobrirmo-nos no mundo, apreendermo-lo e habitarmos nele.  

Para tanto, dediquei-me à aproximação com as professoras, à realização das entrevistas 

e ao acesso a materiais secundários, como fotografias e vídeos, entre outras narrativas não 

verbais. Após a escuta das histórias, realizei a transcrição e a organização das falas em 

descritores temáticos, decorrentes de temas provenientes da própria organização narrativa. Em 

seguida, as professoras foram convidadas a fazerem uma leitura dessas transcrições, para 

acréscimos, revisões e/ou apontamentos, mas principalmente como ação-formadora, parte do 

processo de pesquisa por meio do método (auto)biográfico. 

Nas etapas seguintes, busquei por uma análise interpretativo-compreensiva, dialogando 

com excertos das histórias de vida das professoras, que explicitam a relação das experiências 

com o processo de (auto)formação e constituição docente que estabeleceram ao longo da vida 

e que aparecem denunciadas na forma como contam suas histórias. Foi possível observarmos 

aspectos pertinentes à pesquisa acerca da formação das professoras. Por meio das histórias de 

vida e suas peculiaridades, percebemos seus pontos convergentes e divergentes, e os laços de 

afeto e conhecimento que se entrecruzam e se distanciam e deixam entrever a complexidade do 

ato de (auto)formar-se. Este constante ato de caminhar na busca incessante por novas 

experiências e infindáveis mudanças. 
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I HISTÓRIAS DE VIDA E (AUTO)FORMAÇÃO 

 

Acredito que, primeiramente, faz-se necessária a compreensão do significado de 

“formação”. Esse significado vai além do campo profissional. Ele vem de um sentido de 

convivências (eu-outro-mundo, o nosso Lebenswelt) do sujeito em busca de (auto)formação e 

que se manifesta na biografia. Essa formação constitui-se de forma ampla e contínua na medida 

em que o conhecimento não é dado somente num certo tempo e espaço, como, por exemplo, 

durante os cursos de graduação, mas extrapola o conhecimento acadêmico/científico da vida 

escolar e das instituições de ensino. Assim, formar-se se traduz como algo dinâmico e 

transformador, que diretamente se relaciona com diferentes esferas da vida.  

Portanto, a formação compreende todo o percurso ao longo de uma história não só na 

direção profissionalizante, mas todo o caminhar, inclusive os percalços do trajeto. Constitui-se 

na maturação pessoal, mas não se finda nela. Está em um constante processo no 

desenvolvimento dos modos de pensar próprios e nas atuações do sujeito por meio das 

experiências, dos conhecimentos e, por fim, dos recursos com os quais ele se relaciona. “A 

formação tem a ver com o fazer-se a si mesmo como preparação para, como disposição, como 

uma forma de olhar” (DOMINGO, 2013, p. 24).  

Ao refletirmos sobre nossas atividades, aprendizagens e descobertas, criamos um meio, 

um espaço próprio, que nos oferece uma distância mínima que permite tornar-se e ver-se como 

objeto específico entre os outros objetos, diferenciar-se deles, refletir-se, emancipar-se e 

autonomizar-se: numa palavra, autoformar-se (PINEAU, 2010, p.103). Ao experimentarmos 

diferentes situações/modos e fazermos nossas escolhas, agimos com base nas experiências 

sociais e corporais e, principalmente, nos valores que a essas experiências são atribuídos. Todo 

sujeito constrói o conhecimento e caminha na direção daquilo que lhe faz sentido, por meio das 

escolhas e hierarquizações, passo a passo, sem programação prévia, sem roteiro. 

Para Larrosa (2006), a formação é uma viagem aberta, interior, na qual alguém se deixa 

influenciar, se deixa seduzir e na qual a questão é esse próprio alguém, sua constituição, 

desestabilização e eventual transformação. Portanto, compreender a formação do professor 

como sujeito é considerar os aspectos da vida e do trabalho interligados. Para isso, o estudo 

com as histórias de vida torna-se a maneira pela qual questionaremos: como nos tornamos o 

que somos e como aprendemos o que fazemos (DOMINICÉ, 2006, p. 12)? Desse ponto de 

vista, a formação como uma construção de sentido de si próprio permite superar, na medida do 

possível, outra noção centrada em tempos e espaços ritualizados. 
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Nesta perspectiva de formação como construção, afirma Delory-Momberger (2011, p. 

343): 

 

Toda aprendizagem – seja gestual, cognitiva, processual etc. – insere-se numa 

trajetória individual em que acha sua forma e sentido em relação a um 

conjunto de saberes e competências articuladas numa biografia; todo percurso 

existencial é um percurso de formação, porque organiza, temporária e 

estruturalmente, as aquisições e os aprendizados sucessivos dentro de uma 

‘história’, de uma biografia de formação. 

 

Assim, a autora extrapola o entendimento de formação como algo exclusivo dos 

dispositivos formadores institucionalizados. Porém, vale ressaltarmos que, anterior a esse 

processo de entendimento da formação, a perspectiva tradicional exaltava a possibilidade de 

estudar os processos de ensino e formação para além dos próprios professores, o que, 

consequentemente, reduzia a profissão docente a um conjunto de competências e de 

capacidades, ressaltando, sobretudo, a dimensão técnica da ação pedagógica. Para Nóvoa 

(1995, p. 15), a consequência dessa perspectiva foi uma separação entre o eu pessoal e o eu 

profissional na compreensão dos processos formativos. Os agravantes dessa cisão foram 

pesquisas que generalizavam a classe docente e neutralizavam as subjetividades dos sujeitos 

ligados ao processo formativo. 

Porém, concomitantemente, também, começava a destoar da perspectiva já exposta, 

uma nova forma de pesquisa, mesmo que timidamente, na qual a centralidade do processo seria, 

então, a própria pessoa; ou seja, o agente próprio da formação. Dessa maneira, o começo do 

que viria a se constituir nos trabalhos com histórias de vida que conhecemos hoje tem sua 

gênese nas produções bibliográficas da chamada Nova História, um movimento decisivo de 

ruptura com a historiografia tradicional na França às voltas com a influência da Escola dos 

Annales3. O movimento em torno do periódico (que dá nome ao evento) foi fundado para 

encorajar as inovações a partir dos anos de 1930 e constituiu um dos exemplos mais eloquentes 

da oposição aos métodos tradicionais de investigação e à concepção corrente da história naquela 

época; isto é, a história fatual e dos grandes feitos. Na fase anterior à Nova História, os cientistas 

deveriam escrever sobre o que eles pesquisavam, e não sobre o que eles são; deveriam escrever 

sobre suas descobertas, e não sobre suas crenças e valores (BUENO, 2002, p. 14-16; SOUZA, 

2007, p. 68). 

                                                           
3  Cf. DOSSE, François. A História em Migalhas: dos Annales à Nova História. Bauru, SP: EDUSC, 2003.  
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Como aponta Ferraroti (2010, p. 34), notava-se certa inquietude em relação ao modo 

cientificista e quantitativo como se tratavam as pesquisas, principalmente do ponto de vista 

social: 

 

A necessidade de uma renovação metodológica, provocada pela crise 

generalizada dos instrumentos heurísticos da sociologia: a metodologia 

clássica das ciências sociais – o ‘Santo Método’, como diz ironicamente 

Gouldner – já não tem boa reputação. Cada vez mais numerosas, as ‘listas de 

reclamações’ erguem-se contra os seus dois axiomas fundamentais: a 

objetividade e a intencionalidade nomotética. ‘Em geral, só observamos bem 

quando nos colocamos de fora’, escreveu A. Comte. [...] Lamentamos 

demasiadas vezes as metodologias dos clássicos, que não dissolviam o social 

em fragmentos heterogêneos e conservavam a plenitude concreta e a unidade 

sintética de seus objetos. 

 

Nesse momento da história, a biografia poderia se tornar um instrumento sociológico 

que viria a assegurar essa mediação entre o ato e a estrutura, entre uma história individual e a 

história social. Assim, embora tenhamos registros mais sólidos de trabalhos com biografias na 

década de 1980, essa perspectiva parece ter sido amplamente empregada nos anos 1920 e 1930 

pelos sociólogos da Escola de Chicago. Para Souza (2007, p. 65), essa ideologia apontou para 

a necessidade da compreensão das realidades antropossociais, a fim de romper com a metafísica 

da modernidade e abandonar a noção iluminista de objetividade. Seus maiores expoentes, 

animados com a busca de alternativas à sociologia positivista, são Park, Thomas, Burgess e 

Mckenzie. Contudo, após esse período (reafirmando certa supremacia das abordagens 

tradicionais), a metodologia que dava seus primeiros passos caiu em quase esquecimento em 

razão da preponderância da pesquisa empírica entre os sociólogos americanos.  

Posteriormente, saindo da crise paradigmática da racionalidade científica, emergiram 

novas práticas socioformadoras, projetando novos interlocutores nas fronteiras das instituições 

em busca de novas formas de tradução das pesquisas e de produção do conhecimento. As teorias 

sociais precedentes, voltadas para as explicações macroestruturais, não abarcavam mais a 

realidade complexa da vida cotidiana em todos os aspectos. Portanto, tornavam-se impotentes 

para compreender e satisfazer essa necessidade de uma hermenêutica social do campo 

psicológico individual (FERRAROTI, 2010, p. 35). 

Na tentativa de romper com esse quadro estruturado e instituir os novos modos de 

pesquisa, instaurou-se, no campo educacional, em determinado momento, um amálgama de 

vontades de se produzir outro tipo de conhecimento mais próximo das realidades educativas e 

do quotidiano dos professores (NÓVOA, 1995, p. 19). Registraram-se transformações 

significativas nos diferentes campos de pesquisa, principalmente na educação, onde se 
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revalorizou a análise qualitativa e se resgatou a importância das experiências individuais. Ou 

seja, deslocou-se o interesse das estruturas para as redes, dos sistemas de posições para as 

situações vividas, das normas coletivas para as situações singulares (MORAES, 2004, p. 2).  

As linhas filosófico-pedagógicas mais relacionadas diretamente a essa transição, citadas 

na literatura, são a fenomenologia, a hermenêutica, o neomarxismo, o existencialismo e o 

interacionismo simbólico. Perspectivas que, em diferentes medidas e contextos, buscam a 

afirmação de um conhecimento mais “humano” no campo das Ciências Sociais (BRAGANÇA, 

2008, p. 68-69). Caracterizam, principalmente, um redirecionamento do olhar para o sujeito e 

pela subjetividade na realidade social e educativa desse sujeito. Os professores são sujeitos da 

investigação e não apenas tratados como objeto. Eles deixam de ser meros recipientes do 

conhecimento gerado pelos pesquisadores profissionais para se tornarem os próprios geradores 

e construtores de conhecimento, presumindo uma valorização da subjetividade e a autoridade 

de falarem por si mesmos. 

Nesse intuito, dá-se um período de eclosão e de desenvolvimento do método biográfico 

(APÊNDICE A) como opção e alternativa para fazer a mediação entre as ações e a estrutura; 

isto é, entre a história individual e a história social. Tais mudanças dizem respeito não somente 

à busca de novos métodos de investigação, mas, sobretudo, a um novo modo de se conceber a 

própria ciência. Inaugurou-se uma nova forma de se pensarem metodologicamente a pesquisa 

e as novas abordagens, ampliando a noção de documento histórico e reconhecendo o valor das 

fontes orais.  

Porém, quando pensamos no fato de construir sentido a partir do vivido, vamos também 

ao encontro de problemas não apenas do ponto de vista cognitivo, mas também dos pontos de 

vista ético e político. Se, antes, as pesquisas se empenhavam em manipular e submeter os dados 

a um controle “total”, agora precisam lidar (e atuar juntas) com seres humanos de “carne e 

osso”, com todas as suas especificidades e complexidade. Nesse ínterim, para atender às novas 

demandas de pesquisa, acontece a 

 

[...] proliferação de neologismos acionando o termo grego bio como prefixo 

— biografização, biocognitivo, bioético, biopolítico — é um indicador 

linguístico da construção de novos espaços conceituais, para trabalhar o 

aumento multiforme e inédito desses problemas vitais (PINEAU, 2006, p. 

339-341). 

 

Especificamente em relação às nomenclaturas, Gaston Pineau contribui com uma 

pesquisa terminológica em que recenseou diversos termos e os agrupou em três subconjuntos 

de acordo com a sugestão do título: temporal, pessoal e/ou pela vida. A entrada pelo pessoal 
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constitui uma literatura “do eu”, sendo as confissões, diários íntimos, cartas e correspondências, 

entre outros do gênero. A entrada temporal assemelha-se à anterior, porém é rica em genealogia, 

lembranças e memórias, crônica e história. Por fim, a entrada pela própria vida, aparecendo 

mais tarde (em contexto francófono): “[...] no século XVII, para as biografias; nos séculos 

XVIII e XIX, para as auto e hagiografias; na última metade do século XX, para os relatos e as 

histórias de vida” (PINEAU, 2006, p. 338). 

No processo que inclui o método biográfico e suas utilizações iniciais, os historiadores, 

em especial os historiadores da educação, buscavam se redimir e homenagear os excluídos, 

transformando memórias em história e buscando relatos sociais que recuperassem os sentidos 

das vozes ausentes. O resultado desse empreendimento é uma terminologia característica da 

história, pois, a partir desse momento é possível agrupar os termos autobiografia, biografia, 

relato oral, depoimento oral, história de vida, história oral de vida e as narrativas de formação 

como desmembramentos da expressão polissêmica História Oral. Sendo que, nas pesquisas em 

educação, adota-se a história de vida, mais especificamente o método autobiográfico e as 

narrativas de formação como fontes principais de pesquisa (SOUZA, 2007, p. 62; 2006a, p. 23). 

Sendo assim, opto, como orientação para a pesquisa, a concepção da história de vida, 

pois ela tem como objeto próprio, em Ciências da Educação, a (auto)formação, meio que 

permite conhecer melhor os indivíduos e seus processos. Nessa perspectiva, busco entender a 

capacidade do indivíduo de se autoeducar de maneira constante, no conjunto das relações, nos 

processos individual e subjetivo, mas também nos contextos institucionalizados e formais 

(BRAGANÇA, 2011, p. 159). No trabalho com o arsenal de narrativas e imagens, tematizo a 

história de vida como material que possibilita perceber como cada pessoa deixou-se ser afetada 

pelos movimentos educativos da vida, transformando-os em experiências significativas.  

Para tanto, é preciso ressaltarmos que o conceito de (auto)formação não situa, de 

maneira enfática, o indivíduo como único responsável pelo seu processo formativo. Uma vez 

que  

   

[...] a intensidade das experiências que se tornam significativas e formativas 

são necessariamente coletivas; elas vêm de um investimento social, no caso 

do processo escolar, ou das tramas, dos encontros e desencontros que temos 

com os outros e com o meio, ao longo da vida. Atribuir ênfase à autoformação 

como processo individual acarreta o risco de fortalecer a posição ideológica 

de isolamento do sujeito, discurso articulado às propostas de educação no bojo 

do conceito de empregabilidade (BRAGANÇA, 2011, p. 160). 
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A história de vida é singular e única, mas sua construção nos vem do pressuposto de um 

conhecimento partilhado, principalmente na formação docente. Por isso, as histórias de vida 

nos permitem refletir sobre nossa (auto)formação. Nelas, há possibilidades de nos 

reconhecermos e ampliarmos nossos saberes na compreensão daquilo que nos constitui como 

experiência. Se não o fosse desse modo, não precisaríamos de escola, de grupos culturais e de 

outras tantas formas para compartilharmos saberes e afetos. Seria nosso caminhar solitário e 

triste (talvez), por isso é que nos (auto)formamos em todos os espaços, porque é por meio das 

diferentes relações que aprendemos a respeito do mundo e sobre nós mesmos.  

 

1.1 Narrar a vida: a história de vida a favor da (auto)formação e do descobrimento de si  

 

Vibrações: Nada restará de nossos corações. Cada uma de nossas partículas 

retornará a seu elemento. Mas nossas palavras traçaram um rastro, vibraram 

no ar, tocaram a outros. E o que vibra segue seu caminho, incita, se recarrega, 

se multiplica, cresce e continua. Transforma-se. Somente ouvido irá se 

transformar. O destino da palavra é se desintegrar como se desintegra qualquer 

signo apenas cumpre sua incumbência, isto é, ao mostrar aquilo a que se 

dirige. Porém, de novo, a palavra, felizmente, é mais do que um signo: é a 

força viva que se desfaz quando alcança a matéria que há de lhe dar nova 

forma. A palavra se encarna, seu destino é encarnar-se (LARROSA, 2014, p.  

113). 
   

Longe de “romantizar” as narrativas propostas, mas acreditando em seu caráter 

formador, aproximo-as de uma perspectiva fenomenológica, pressupondo que, por meio de uma 

fala “ingênua”, o sujeito se desvela. A escolha de um método de inspiração desse caráter me 

parece o mais adequado quando se almeja conhecer a experiência do outro, pois, na própria 

ação da narrativa, a pessoa não se restringe somente a dar a conhecer os fatos e acontecimentos 

da sua vida. Narrar os acontecimentos “[...] significa, além de tudo, uma forma de existir com-

o-outro; significa com-partilhar o seu ser-com-o-outro” (DUTRA, 2002, p. 377). Quando o 

pesquisado retoma sua narrativa na forma de transcrição (como oportunizei às professoras ao 

longo do processo), a intenção é a de que, refletindo acerca de sua própria fala, no caso, elas já 

se revejam de outra forma, talvez, “semilibertas” de pressupostos acerca de si e do mundo.  

Nessa perspectiva, em que se enfatiza a dimensão existencial do viver humano e os 

significados vivenciados pelo indivíduo no seu estar no-mundo, refletir acerca de si mesmo 

pressupõe o que se denomina de redução fenomenológica, a qual, embora desejada, segundo 

Merleau-Ponty (1945/1994, p. 22 apud DUTRA, 2002, p. 376), nunca será inteira, pois o maior 

ensinamento da redução é sua impossibilidade de completude. O ato da redução está mais ligado 

a uma reflexão acerca dos preconceitos em nós estabelecidos e do movimento que nos leve a 



24 

 

transformar esse “condicionamento sofrido em condicionamento consciente, sem jamais negar 

a sua existência”.  

Diante disso, provoco o leitor para pensarmos nos seguintes questionamentos: o que há 

na narrativa (auto)biográfica que empodera o sujeito a tomar certa distância de si mesmo e se 

ver, em meio a outros e, a partir daí, refletir e agir sobre sua própria história? O que acontece 

nesse episódio em que o próprio sujeito se vê como uma imagem refletida no espelho e passa a 

estranhar-se e, desse espanto, questiona sua vida e sua formação? O que é este “[...] poder 

transformador da narrativa de vida” (DELORY-MOMBERGER, 2011, p. 340)? Com essas 

perguntas, poderíamos supor que a narrativa tem um poder, em si só, (trans)formador e até 

milagroso sobre nossa formação e sobre a forma como nos vemos no mundo e em todo o 

processo formativo. Porém,  

 

[...] não, não há milagre nem revelação! Não, quem faz a narrativa de sua vida 

não descobre uma história que teria ignorado até então, repentinamente 

revelada! Não, não há um sentido oculto, preexistente, que a narrativa vem 

desvendar! E para chegar ao fundo do raciocínio: não, não há história nem 

sentido antes que a narrativa construa a história e estabeleça o sentido, e 

sempre de forma provisória e inconclusa. [...] Mas esse poder não tem nada 

de místico ou misterioso, é um poder de formatação (mais uma vez a Bildung), 

de configuração narrativa, ou seja, um poder ‘historiador’. A narrativa narra 

histórias! Perturbadora evidência e quase-tautologia! É verdade, todavia, essa 

evidência e essa tautologia modificam tudo quando o objeto, a matéria da 

narrativa, é a vivência humana, a experiência humana, e quando o narrador é 

quem narra sua própria vida, quem se (auto)biografa! O que fazemos quando 

narramos nossa história? Coletamos, ordenamos, organizamos, vinculamos as 

situações e os acontecimentos de nossa existência, damos a eles uma forma 

unificada e associada a uma vivência proteiforme, heterogênea, incerta, 

inapreensível e, através dessa formatação, interpretamos e outorgamos sentido 

ao que vivemos (DELORY-MOMBERGER, 2011, p. 340-341). 

 

Somos nós mesmos, ao narrar, que refletimos sobre nossas experiências e imprimimos 

nelas um significado (cada qual a seu modo). Garimpamos em nossa memória tudo aquilo que 

tem relevância, decidindo-nos pelo silêncio ou pela revelação. Não há nada nos dizendo o que 

fazer ou como conceber os fatos. Uma narrativa são palavras-formas-atos entrelaçados ao 

tempo, quando aquele que narra pode reconstruir acontecimentos e recriar imagens mentais, 

reviver experiências e transmiti-las. Contudo, habitamos o mundo. Logo, as pesquisas 

biográficas partem do princípio de que a educação caracteriza-se também como uma 

narratividade intersubjetiva, recolocando a subjetividade como categoria heurística e 

fenomenológica.  

Nessa perspectiva, é no “tempo da vida” que a consciência de si está estruturada. 
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Mas, o tempo da vida, o tempo que articula a subjetividade não é apenas um 

tempo linear e abstrato, uma sucessão na qual as coisas se sucedem umas 

depois das outras. O tempo da consciência de si é a articulação em uma 

dimensão temporal daquilo que o indivíduo é para si mesmo. E essa 

articulação temporal é de natureza essencialmente narrativa. O tempo se 

converte em tempo humano ao organizar-se narrativamente. O eu se constitui 

temporalmente para si mesmo na unidade de uma história. Por isso, o tempo 

no qual se constitui a subjetividade é tempo narrado. É contando histórias, 

nossas próprias histórias, o que nos acontece e o sentido que damos ao que 

nos acontece, que nos damos a nós próprios uma identidade no tempo 

(LARROSA, 1994, p. 66). 
    

Dessa maneira, a narrativa não é o lugar onde a subjetividade está depositada, um lugar 

onde há segredos e mistérios ou um lugar onde a pessoa acesse como em um grande arquivo-

vivo. Ela é uma construção de sentido de si próprio, por meio dessa história contada, onde esse 

sujeito-narrador compõe-se por meio das próprias regras desse discurso “[...] que lhe dá uma 

identidade e lhe impõe uma direção, na própria operação em que o submete a um princípio de 

totalização e unificação (p. 66)”. Para dizer de si, esse sujeito também recorre a narrativas que 

lhe preexistem e em função das quais constrói e organiza de modo particular sua existência. Por 

isso, a narrativa não se caracteriza como um lugar de “irrupção da subjetividade”, da 

experiência de si, mas a modalidade discursiva que estabelece tanto a posição do sujeito que 

fala quanto as regras de sua própria inserção no interior de uma trama. Por meio dessa exposição 

é que esse sujeito dá forma a como vê, sente e pensa em relação à sua vida, o que fará trazer à 

tona aquilo que, de alguma forma, traduz-se como traços subjetivos de sua existência 

(LARROSA, 1994, p. 66-68). 

Para empreender de forma prática o espaço desta narrativa com os sujeitos da pesquisa, 

o método (auto)biográfico nos aponta dois tipos de procedimentos/formas. As de tipo primárias, 

como entrevistas biográficas orais ou escritas, e as de forma secundária, os diversos 

“documentos pessoais” como autobiografias, diários, cartas e fotografias, entre outros objetos 

(SOUZA, 2006a, p. 24). Essa magnitude de materiais e formas em que o sujeito-pesquisador 

pode entrar em contato com a história de vida do outro pode abranger uma pluralidade de 

manifestações: corporais, mentais, comportamentais e gestuais. Mas “a mediação privilegiada 

para se chegar às modalidades singulares segundo as quais o sujeito atualiza os processos de 

biografização é, incontestavelmente, a atividade linguageira, a fala que o sujeito mantém sobre 

si próprio” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 525). 

Pensando nisso e na valorização da narrativa é que optei preferencialmente por uma 

fonte primária; isto é, trabalhar com a história de vida por meio da entrevista (auto)biográfica. 
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Contudo, ressalvo que, no decorrer dos encontros com as professoras colaboradoras da 

pesquisa, elas me revelaram a vontade delas de mostrar-me algo, como livros, páginas de redes 

sociais e fotos, tornando a pesquisa de fonte mista (mas ainda com predomínio da entrevista). 

As fotos, em especial, estão presentes no decorrer do texto como maneira de aproximar o leitor 

de algumas cenas e/ou momentos da vida descritos na narrativa, bem como a fim de enriquecer 

o corpus das histórias com imagens reais da vida das pesquisadas.  

A exploração de outros meios, como a fotografia, para contar a história amplia a própria 

noção de grafia, para além de uma língua natural oral e/ou escrita, mas com outras 

possibilidades de leitura, como fotográfica, modalidades da web, redes sociais, fotografias 

publicadas por terceiros, entre outras. Dessa forma, aproximo-me do que caracteriza a entrevista 

de pesquisa biográfica para Delory-Momberger (2012, p. 526); ou seja, como um apreender e 

compreender a configuração singular de fatos, de situações, de relacionamentos, de 

significações e de interpretações que cada um dá à sua própria existência e que funda o 

sentimento que tem de si próprio como ser singular. 

Na narrativa da história de vida, quem decide o que deve ou não ser contado é o próprio 

narrador. Pouco importa a organização temporal dos eventos, mas o percurso vivido por ele. O 

papel do pesquisador será conduzir de forma sutil a conversa, quando o próprio informante 

discorrerá sobre o “dizível” de sua história. 

 

Ao narrar-se a pessoa parte dos sentidos, significados e representações que 

são estabelecidos à experiência. A arte de narrar, como uma descrição de si, 

instaura-se num processo metanarrativo porque expressa o que ficou na 

memória. [...] A construção e o conhecimento de si propiciados pela narrativa 

inscreve-se como um processo de formação porque remete o sujeito numa 

pluralidade sincrônica e diacrônica de sua existência frente à análise de seus 

percursos de vida e formação (SOUZA, 2006a, p. 104). 

  

Pontuar algo em nossa história e elencar esse fato como imprescindível à nossa 

formação é fazer com que a experiência se externe, é torná-la manifesto e, principalmente, fazer 

da linguagem um veículo para a exteriorização de estados subjetivos. Esta reflexão acerca da 

própria vida torna-se um “olhar para dentro”, em que o sujeito revisita e analisa seu percurso 

nas suas múltiplas relações. A partir dessa reflexividade crítica, como autoanálise, podemos nos 

conscientizar e, então, ressignificar o vivido. Quando tratamos da formação de professores, esse 

ressignificar assume um caráter libertador (mas não místico), articulando dimensões 

ontológicas, pedagógicas e políticas; isto é, um caráter instituinte de formas pessoais, 

profissionais e sociais de estar no mundo e com as pessoas (BRAGANÇA, 2008, p. 76-77). 
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Pensando nesse caráter formativo é que a narrativa pode despertar a percepção de 

nuanças e detalhes que antes (talvez) haviam ocorridos sem uma atenção peculiar. Esta reflexão 

pode proporcionar novas bases de compreensão da própria prática pedagógica e da forma como 

cada um(a) realizou a (auto)formação ao longo da vida. 

 

Ao dizer-se, a pessoa se tranquiliza. E ao aprender a dizer-se na temporalidade 

de uma história, ao narrar-se, a pessoa aprende a reduzir a indeterminação dos 

acontecimentos, dos azares, das dispersões. A pessoa aprende a ter um passado 

e a administrar um futuro. A saber o que lhe acontece. A fazer-se inteligível 

em sua própria história, dando-lhe uma origem ou um destino, uma trama, 

uma série de transformações controladas, um sentido (LARROSA, 1994, p. 

41). 

 

Nesse aspecto, o contar a vida caracteriza-se como uma alternativa de (auto)formação 

ao criar um espaço para que as pessoas envolvidas possam rememorar, remirar e falar sobre as 

suas práticas. Assim, podem refletir, compreender e inter-relacionar ideias e sentimentos que, 

antes, nunca haviam sido expressados e, muitas vezes, nem sequer percebidos (MORAES, 

2004, p. 7). Pelo diálogo, investigador e investigado se enredam por um contexto de situações 

narradas a ponto que o investigador, por vezes, interroga-se sobre o seu próprio processo 

formativo, tornando-o “visível” para si. 

 

É a angústia que, ao se revelar nas palavras, encontra o outro, o ser do outro. 

E na medida em que a sua experiência se abre para o ser-com, coloca-nos 

como parte dela. Não se trata, portanto, de um pesquisador que observa o 

sujeito. Não significa ouvir a sua história de longe, analisando-a, 

interpretando-a logicamente; enfim, não existe uma postura de estar ‘de fora’, 

como observador, da experiência. Pelo contrário, a experiência da narrativa é 

uma experiência também de quem a escuta. O pesquisador participa em todas 

as suas dimensões existenciais, como profissional e pessoa, ou seja, na sua 

totalidade, naquele momento ali presente da sua vivência. Existimos, naquele 

momento, como seres-com; numa imbricação impossível de ser definida ou 

classificada como mundo interno e externo ou como dentro e fora. A sua 

experiência narrada toca a nossa experiência de viver aquele momento. Os 

afetos, a nossa disposição afetiva, estão ali, atuantes. Ou seja, existimos 

naquele momento, com um afeto, um humor, ou estado de espírito. Por isso o 

pesquisador não se coloca como alguém indiferente ou inatingível pelo que 

está ocorrendo. Ele vive ali, existe na experiência do outro, que se articula 

com a nossa experiência (DUTRA, 2002, p. 377). 

 

Denota, ainda, reconhecer que “a experiência comporta um trabalho de elaboração do 

vivido cujo sentido se completa ao ser comunicado, transmitido (DUTRA, 2002)”. Assim, a 

relação entre pesquisador-pesquisado acontece na dimensão da experiência de ambos, 

transcendendo, então, os papéis destinados a esses sujeitos na pesquisa científica tradicional. A 
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experiência narrada sensibiliza o ser-ouvinte, alcançando a forma como também damos sentido 

às nossas próprias experiências. Neste movimento recíproco de partilha, reconheço-me ao 

aproximar as histórias de vida com a minha própria história, no entrelaçamento de percepções 

sobre a vida e o ato de (auto)formar-se. Nesse ponto, a pesquisa vincula-se a dimensões 

heurísticas, pois implica colocar-se a ouvir, pressupondo uma via de mão dupla: ouvir-

falar/falar-ouvir. 

 

A entrevista de pesquisa biográfica instaura assim um duplo empreendimento 

de pesquisa, um duplo espaço heurístico que age sobre cada um dos 

envolvidos: o espaço do entrevistado na posição de entrevistador de si mesmo; 

o espaço do entrevistador, cujo objeto próprio é criar as condições e 

compreender o trabalho do entrevistado sobre si mesmo (DELORY-

MOMBERGER, 2012, p. 527). 

 

Para o pesquisador-ouvinte tanto quanto para o narrador, instaura-se um movimento de 

“investigação-formação”, cujos conhecimentos e percursos são expressos por meio da 

“metarreflexão do ato de narrar-se, dizer-se de si para si mesmo como uma evocação dos 

conhecimentos construídos nas suas experiências formadoras” (SOUZA, 2006a, p. 14). É sobre 

esse potencial que se baseiam as propostas de formação que se valem das histórias narradas 

como possibilidades de mudança e de desenvolvimento dos sujeitos. Não é só um meio onde 

os indivíduos se expressam e deixam seus sentimentos vir à tona. É também “[...] o espaço em 

que o ser humano se forma, elabora e experimenta sua história de vida” (DELORY-

MOMBERGER, 2011, p. 340; 529). O ato de narrar é que nos torna protagonistas de uma trama 

de acontecimentos (re)memorados. Ele nos coloca pertencentes à nossa história. Assim, 

narrativa não procede da história. Pelo contrário, temos a história porque fazemos a narrativa 

de nossa vida. 

Creio que o pensamento sobre a própria vida é fator importante na formação. Também, 

é fundamental a possibilidade que a abordagem biográfica nos dá de poder “cruzar” as histórias 

não só a do pesquisador com o entrevistado, mas de outros vários sujeitos, como neste caso, em 

que trabalho com a história de duas professoras. Essa possibilidade de entrecruzamento permite 

que ampliemos nossos olhares sobre o campo pedagógico. Reforça o que Demartini (2008, p. 

49) afirma: “a abordagem biográfica pode criar novos sentidos para o sujeito que relata, mas 

ela também transforma aquele que as apreende e sobre elas se debruça”. Neste percurso de 

pesquisa, aprendo o que também me trouxe até aqui, a forma como dei sentido a cada 

experiência vivida e, principalmente, o que me instigou a saber mais acerca da profissão 

docente. Entendo que as disposições construídas num processo de entrevista abrem muitas 
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probabilidades de sentido, formação, compreensão e marcas biográficas da vida de ambos os 

envolvidos tanto na partilha de experiências quanto nas questões sobre projetos de pesquisa ou 

práticas de formação. 

Nessa questão, concordo com Delory-Momberger (2012, p. 528) ao fazer o seguinte 

questionamento: 

 

[...] quem é o verdadeiro perguntador numa entrevista biográfica? Aquele que 

fala e conta de si ou aquele que ouve e recebe? Aquele que está passando pela 

prova do seu relato e, por meio dele, das suas formas de existência ou aquele 

que recolhe as provas deste questionamento? E quem é o verdadeiro 

interrogado? Aquele que, mediante seu relato, põe a funcionar a hermenêutica 

prática de sua existência ou aquele que busca ouvir e entender esse trabalho 

de interpretação? Não será este último o primeiro a ser interrogado quanto à 

sua maneira de tornar presente e inteira a fala que lhe é destinada e de fazer 

significar, não para ele mesmo e nas suas categorias ou esquemas de 

entendimento, mas para o narrador, mediante as atualizações e formatações 

que este efetiva sobre si mesmo? 

 

Nesse movimento de troca mútua, não se trata de encontrar nas narrativas de vida uma 

“verdade” preexistente (algo que estava oculto), mas de estudar como os indivíduos dão forma 

às suas experiências e sentido ao vivido; como constroem a consciência histórica de si e de suas 

aprendizagens nos territórios que habitam mediante os processos de biografização 

(PASSEGGI; SOUZA; VICENTINI, 2011, p. 370). Logo, a pesquisa biográfica reconhece um 

lugar particular à enunciação do discurso narrativo. É por ele que se mantém a relação mais 

direta com a dimensão temporal da existência e da experiência humana. 

Nesse aspecto, a construção de uma história de vida não se esgota em sua característica 

única e singular. Ela mantém uma relação profunda com os fatos e acontecimentos do coletivo 

e, por isso mesmo, encontra eco em outras histórias que perpassam e se tecem no social 

(MORAES, 2004, p. 6). Compreender como cada pessoa se formou é encontrar as relações 

entre as pluralidades que atravessam a vida; é afinar-se com as outras tantas histórias narradas 

por outros sujeitos, nas divergências e convergências cotidianas.  

E também é na diversidade de situações e experiências que se tece o campo educacional, 

nas tramas pessoais/profissionais de cada professor(a), em que não é possível se excluir 

qualquer dos elementos que o constituem: sua história de vida, sua cultura, ou culturas, suas 

emoções, seu corpo, seu poder, sua personalidade. Os saberes e a história de vida são 

significativos para a aprendizagem profissional, por isso não podemos separar os saberes das 

histórias, dos contextos que os instituem, modelam e definem (SOUZA, 2006b, p. 42).  



30 

 

Na soma de tudo que disse acerca do ato de narrar a vida e de desmistificar seu caráter 

romântico e/ou místico, revelador do “oculto” do ser, acredito no seu resultado positivo, na sua 

capacidade de instigar o ser à reflexão sobre si mesmo. Afinal, ver-se de outro modo, dizer-se 

de outra maneira, julgar-se diversamente, atuar sobre si mesmo de outra forma, não é outra 

forma de “viver” ou “viver-se” de outro modo, ser um “novo”? Penso que a reflexão e o 

“incômodo” com o “quem somos” e com “o que nos tornamos” é a busca incessante e infinda 

da vida mesma, a criticidade, a liberdade de pensar no que é o humano, de pensar o mundo (e 

também na educação!). 

 

1.2 Duas histórias, ou três? Imersão nos caminhos metodológicos com as narrativas 

 

Foi no intuito do trabalho com o método primário (as narrativas dos sujeitos) que fui em 

busca daquelas que iriam compartilhar suas histórias. Para tanto, adotei alguns critérios para a 

escolha das professoras. Como citado anteriormente, o que sempre me instigou a pesquisar 

sobre este tema foram os(as) professores(as) que, positivamente, se destacam pela atuação no 

âmbito escolar. Refiro-me àqueles(as) professores(as) que, de alguma forma exploram diversas 

possibilidades para que o ato pedagógico se torne menos “engessado” e, portanto, mais 

humanizado e respeitoso quanto à subjetividade discente. Desde o começo, as pesquisas que 

empreendi voltaram-se à aproximação com professores(as) que transitam por diferentes espaços 

formadores; pessoas abertas ao conhecimento, sujeitos da experiência. 

Apesar de ter pressuposto, inicialmente, a carência de professores que se enquadram nas 

características descritas no parágrafo anterior, quando realizei (ainda na graduação) uma 

pesquisa de iniciação científica5 e apliquei um questionário a várias escolas, a fim de encontrar 

professores que se valiam de manifestações artísticas (ou afins) em suas práticas, constatei que 

havia vários profissionais. Porém, apesar de ter conhecimento dessa diversidade, para viabilizar 

a pesquisa do mestrado, estipulamos que apenas dois sujeitos seriam suficientes.  

Com necessidade de novas informações, além do mapeamento da pesquisa anterior, 

decidi investigar, por meio de conversas informais in loco, no meu círculo de convívio 

acadêmico e também entre outros colegas professores, se haveria alguém em quem pensassem 

diante da temática de pesquisa (a fim de agregar opiniões às que eu possuía a respeito). O intuito 

                                                           
5   Pesquisa realizada no período de agosto de 2011 a julho de 2012, pelo Programa Institucional de Iniciação 

Científica da UFSJ, intitulada: História de vida de professores de Educação Física e suas experiências com a 

Dança; com orientação da Profa. Ms. Marise Botti. 
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foi conhecer pessoas que se faziam rememoradas e que se destacavam em seu fazer pedagógico. 

Nas conversas com os colegas, questionei-os: “Qual professor(a) você me recomenda? Conhece 

alguém que se aproxime do perfil que procuro?” Mas não busquei, em momento algum, uma 

pessoa com formação (formal) específica, apenas um(a) professor(a) atuante e que se afinasse 

com a temática da pesquisa. 

As respostas foram variadas, mas existia sempre algum(a) professor(a) que se fazia 

rememorado quando dialogávamos sobre o perfil da pesquisa. Então, as conversas afluíram para 

duas personalidades, duas mulheres, professoras, cada uma em seu momento da vida, cada qual 

com seu brilho próprio. Uma representante docente do ensino superior: Maria Lúcia Monteiro 

Guimarães (Lucinha6); e uma professora atuante no ensino básico: Josiane Marques de Almeida 

(Josi).  

 

1.2.1 As protagonistas da história e nossos primeiros olhares 

 

 A professora Maria Lúcia Monteiro Guimarães7 possui graduação em Pedagogia pela 

Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, antiga FUNREI (hoje UFSJ) (1973), e 

mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RJ 

(2000), além de Curso de Especialização em Alfabetização e Metodologias de Ensino. 

Atualmente, está como professora auxiliar no Departamento de Ciências da Educação – 

DECED da UFSJ, mas encontra-se afastada das atividades por motivo de saúde com licença da 

Instituição. 

A professora Josiane Marques de Almeida8 possui graduação em Normal Superior pela 

Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC (2005) e em Arte e Educação pela 

Faculdade Integrada da Grande Fortaleza – FGF-CE (2012), além de pós-graduação em 

Supervisão Escolar na Faculdades Integradas de Jacarepaguá do Rio de Janeiro – FIJ-RJ (2006). 

Atualmente, é professora de Arte nos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 

na Escola Estadual Afonso Pena Júnior (São Tiago – MG), atuando nessa instituição desde 

2007. Também, integra a turma do Curso (a distância) de Especialização em Ensino de Artes 

                                                           
6    Tomei a liberdade de referenciar-me às professoras da forma como nos tratamos pessoalmente (com o 

consentimento delas), sendo: Lucinha (em referência à Profa. Ms. Maria Lúcia M. Guimarães) e Josi (em 

referência à Profa. Josiane Marques). 
7    Link do Sistema de Currículos Lattes. Disponível em: 

<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705498Z9>. Acesso em: 20 jan. 2015. 
8  Link do Sistema de Currículos Lattes. Disponível em: 

<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4687886D1>. Acesso em: 20 jan. 2015. 
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Visuais da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, com Polo na cidade de Tiradentes-

MG.  

As duas professoras foram de infinita presteza, mostraram-se bastante atenciosas, 

interessaram-se de pronto pela temática e aceitaram o desafio de narrarem suas vidas. Há que 

ressaltarmos que, logo de início, tivemos bastante afinidade, o que possibilitou uma conversa 

agradável. Logo, marcamos os primeiros encontros para as entrevistas mais específicas da 

pesquisa. 

O primeiro encontro foi com a Profa. Josiane, na data do dia 25 de julho de 2014, no 

Campus Dom Bosco da UFSJ. Naquela ocasião, não tinha a pretensão de entrevistá-la logo de 

início. O objetivo principal era nos conhecermos pessoalmente e que eu pudesse esclarecê-la 

melhor no que iria consistir a pesquisa. Mas, logo, percebi seu interesse e desprendimento no 

ato de narrar sua história, inclusive pontos bem emotivos de sua vida, como a relação de saudade 

paterna. Infelizmente, nesse encontro, embora me dissesse muito a seu respeito, não houve 

registro em áudio. Talvez, por ingenuidade minha de não levar os equipamentos necessários 

para o uso. Conquanto, não me culpei por isso. Encarei essa primeira conversa como um 

momento quando nos tornarmos cúmplices do que viria a ser esta relação mútua de formação, 

esta relação intrínseca de ouvinte-narrador. Contudo, após a conversa, fiz uma anotação acerca 

do que julguei relevante (e que guardei na memória curta)9.   

O segundo encontro aconteceu meses depois, em outubro do mesmo ano. Fomos 

novamente ao Campus Dom Bosco, onde, então, fizemos a primeira entrevista “oficial” 

(FIGURA 1). Conversamos bastante e, logo no início, deixei que ela trouxesse à tona tudo que 

gostaria que eu soubesse acerca de sua vida. Consequentemente, a transcrição de sua entrevista 

                                                           
9  Esta anotação encontra-se no APÊNDICE C, anterior às transcrições das entrevistas da professora. 

Fonte: material de pesquisa (fotografia extraída de vídeo). 

Figura 1 - Segundo encontro com Josi  
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são falas contínuas, com pouquíssimas interseções minhas, a não ser por expressões 

exclamativas concordando com a narrativa ou mostrando-me surpresa.   

Encontramo-nos pela terceira vez bem mais tarde, já no ano de 2015. O intervalo 

justifica-se devido a vários compromissos da professora, transição de ano letivo, submissão a 

concursos públicos, eventos e pós-graduação, entre outros. Vimo-nos no dia 20 de março de 

2015. Nesse dia, ela me convidou para ir além da audição da narrativa. Chegou ao nosso 

encontro trazendo em mãos diversas fotografias que, de alguma forma, materializavam 

inúmeras passagens das histórias que ouvi (FIGURA 2). Foram momentos de imersão em sua 

vida e naquelas imagens de diferentes cenas vividas, manuseadas com risos e lembranças 

saudosas. 

 

Também, em outubro de 2014, marquei meu primeiro encontro com a Profa. Maria 

Lúcia (FIGURA 3), numa manhã de quarta-feira em sua casa, dia 1º de outubro. Conversamos 

por mais de uma hora. Ao som dos pássaros em sua sacada e com os raios do Sol a esquentar 

os nossos pés, ela me relatou os primeiros passos de seu processo formativo. O próximo 

encontro ocorreu no primeiro dia de novembro, também em sua casa, dessa vez em seu quarto 

(FIGURA 4), onde, além das nossas conversas, tive oportunidade de ver e tocar em vários 

objetos, principalmente livros, de grande estima sua. 

 

 

Fonte: material de pesquisa (fotografia extraída de 

vídeo). 

Figura 2 - Terceiro encontro com Josi  
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1.2 A história de vida como material de pesquisa 

  

Segundo Souza (2014, p. 42), são diversas as possibilidades de apreciação e de 

interpretação-compreensão com fontes narrativas, (auto)biografias, memoriais e com escritas 

em processo de formação. Todos elas caracterizam-se como desafios ao pesquisador, seja no 

conjunto de suas produções textuais e linguísticas, seja pela construção de unidades de análises 

temáticas ou de análise de conteúdo ou de discurso como uma das possibilidades 

metodológicas. No que se refere a este trabalho, tentei pensar com aspectos mais voltados aos 

caminhos fenomenológicos da pesquisa (auto)biográfica, tendo em vista que, por meio de 

leituras indicativas acerca de outras possibilidades, havia excluído a chance de trabalhar com 

referenciais da análise do discurso e/ou análise de conteúdo com teóricos na área da linguística. 

Fonte: material de pesquisa (fotografia extraída de vídeo). 

 

Fonte: material de pesquisa (fotografia extraída de vídeo). 

Figura 4 - Primeiro encontro com Lucinha.  

Figura 3 - Segundo encontro com Lucinha.  
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Para tanto, recorro novamente a Souza (2014, p. 43) em recente estudo, para nortear-me 

quanto ao trato das narrativas das professoras, partindo do que seria uma ideia metafórica de 

leitura em três tempos, constituindo o primeiro uma “pré-análise”, o segundo uma leitura 

temática e o terceiro tempo uma leitura interpretativa-compreensiva. Além disso, deixo claro 

que utilizo esta sistematização do estudo na etapa de análise para fins de melhor organização, 

bem como sua melhor visualização pelos leitores, pois acredito que o processo como um todo 

se deu na alternância das etapas e no seu entrecruzamento, nunca de maneira linear. 

Seguindo esta perspectiva, o primeiro tempo, ou “Tempo I”, centra-se na organização e 

leitura das narrativas, a fim de visualizar o perfil das professoras para, em seguida, avançar na 

leitura cruzada, cujo fim é apreender marcas singulares, regularidades e irregularidades do 

conjunto das histórias de vida-formação (SOUZA, 2014, p. 43). Não há intenção de realizar 

traços comparativos entre as histórias, apenas de criar laços afins entre elas. Para viabilizar as 

leituras, após cada encontro com uma das professoras, prossegui à transcrição dos áudios na 

íntegra (APÊNDICE C10), bem como à leitura das narrativas. Escutar as falas e transcrevê-las 

foi uma oportunidade de rememorar a entrevista e um momento muito importante de 

aproximação com as histórias, pois fiquei bem atenta a diversos trechos e, inclusive, às 

variações de tons na voz, volume e/ou silêncios na fala. Em cada nova transcrição, fui 

acrescentando notas em relação à percepção de particularidades e no contexto geral.  

 

[...] a leitura cruzada ou pré-análise, em processo de pesquisa, de formação ou 

de investigação-formação remete ao pesquisador para uma escuta sensível e 

atenta, bem como para a leitura sucessiva das fontes, implicando no 

cruzamento individual e coletivo das histórias dos colaboradores e do 

mapeamento inicial de significações e unidades temáticas de análise, por 

considerar os eventos narrados ou descritos sobre o objeto específico de 

pesquisa ou de formação, sempre centrado nos percursos, trajetórias e 

experiências de vida dos sujeitos e das singularidades de cada história de vida 

(SOUZA, 2014, p. 44). 

 

Além de buscar as singularidades de cada história de vida, procurei me ater a trechos da 

conversa em que davam certa atenção especial e que, sob minha interpretação, traduziam-se em 

experiências de (auto)formação, relevantes ao processo contínuo em que foram se tornando 

professoras ao longo do tempo. No momento mesmo da entrevista, não direcionei a temática 

                                                           
10   Neste documento, as transcrições possuem notas em colchetes “[...]”, explicitando minha sensação em relação 

à fala da entrevistada e/ou apontamentos acerca da narrativa; o uso de “(...)” refere-se às falas das próprias 

professoras; há também o uso de “?” quando houve dúvidas em relação à grafia correta de palavras ou quando 

não houve exatidão na escuta. 
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para pontos específicos. Reforço aqui o dito anteriormente: há poucas intervenções minhas nas 

falas.  

Porém, abordei as relações com a arte como fio condutor do diálogo, em que, por vezes, 

redirecionei a entrevista para essa temática, a fim de provocar dizeres sobre a formação e os 

outros tantos laços afetivos que foram se estabelecendo ao longo do tempo. Elegi a arte como 

tema, pois ela está presente na prática pedagógica das professoras e também esteve presente 

como requisito para a prática dessas docentes. Ela foi o ponto central para que as histórias se 

desenhassem; ou seja, para que as diferentes experiências se mostrassem na narrativa  

Dessa forma, o trabalho constituiu-se, principalmente, do que elas mesmas revelaram, 

coisas que trouxeram ao campo do “dizível” de suas histórias. E foi no “dizível” e no “indizível” 

de suas histórias que encontrei questões que, de alguma forma, conversavam entre si e/ou 

tinham a mesma temática, mas cada qual à sua maneira. Neste momento, concordo com Dutra 

(2002, p. 371) quando diz que cabe mais ao pesquisador colocar-se como um recolhedor da 

experiência, inspirado pela vontade de compreender, do que como um analisador à cata de 

explicações. 

O resultado do primeiro passo, de leitura e transcrição da narrativa, direcionou-me ao 

segundo tempo, referenciado por Souza (2014, p. 44), o “Tempo II”, no qual é feita a leitura 

temática ou unidades de análise temática/descritiva. Essa nova forma foi um desdobramento da 

anterior, tendo em vista os mesmos objetivos, porém de forma mais sistematizada 

(contrapondo-se à ideia de categorização prévia, visto que se derivou das próprias narrativas; 

ou seja, posterior a elas).  

Decorreu das transcrições das narrativas integrais das duas entrevistadas a construção 

de unidades de análise temática/descritiva que, neste momento do trabalho, representaram 

grande variedade, uma numerosa gama de assuntos11. Como resultado desta análise ideográfica-

nomotética, os primeiros tópicos descritivos consistiam em: Formação e Ensino Básico 

(dificuldades/transições); Formação Inicial e Ensino Superior; Relações com a Igreja; Presença 

do Pai e histórias; Outros anseios (para além da docência); Presença da mãe e histórias; Família; 

Início da carreira e trabalhos; Outros trabalhos; Trabalho atual e rotina atual; Sobre “ser 

professora...”; Hábitos pessoais, educação doméstica e rotina; Traços da personalidade; Teatro; 

Influências artísticas e gostos. Nessa fase, pontuei e admiti algumas lacunas da narração, pois, 

                                                           
11  Numa primeira fase de trabalho com as narrativas (análise ideográfica-nomotética), construí uma tabela dos 

assuntos temáticos com os fragmentos das falas. Mas, após a submissão à Banca de Qualificação, decidi por 

subtraí-la do texto para dar lugar à análise textual mais aprofundada. 
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de alguma forma, elas também dizem alguma coisa sobre a decisão do autor de deixar algo 

oculto em sua história. Foi interessante refletir sobre o que há de “dizível” nesses espaços onde 

permanece o silêncio. 

Após esta organização mais abrangente, foi conveniente, para dar seguimento à fase 

discursiva da pesquisa, realizar uma reorganização e condensamento dos descritores.  Por sua 

vez, os temas reagrupados em assuntos afins consistiram em quatro “grandes temas” 

(APÊNDICE D), sendo: Escolarização e formações institucionais; Relações familiares e 

Religiosas; Carreira profissional; Influências artísticas e a construção do “ser professora”. 

Todos esses temas comtemplaram falas das duas entrevistadas. As temáticas tornam o trabalho 

com a narrativa mais viável, pois exclui uma “saturação de informação”, repetições 

desnecessárias, o que permite sintetizar o corpus da narrativa (sem descaracterizá-la), utilizando 

apenas excertos que me remetem às lembranças e experiências significativas à proposta da 

pesquisa. 

Ao fazê-lo, reforço o que indica Souza (2014, p. 45):  

 

Ao utilizar princípios deontológicos, da hermenêutica e da fenomenologia, a 

análise linguística e textual das narrativas (auto)biográficas pode ser 

construída a partir do texto em sua totalidade, como utilizada pela História 

Oral, ou centrada na análise temática ou descritiva [...] seja qual for a opção 

de análise, evidencia-se a necessidade de constante retorno às narrativas 

(auto)biográficas, tendo em vista esclarecer registros e articulações dialéticas 

das leituras temáticas e interpretativas no processo de escrita e compreensão 

de percursos, trajetórias e experiências de vida dos sujeitos, mediante o 

agrupamento de unidades de significações. 

 

Acredito que o processo mais intenso de diálogo com as narrativas, ou o que se 

denomina, então, de “Tempo III”, ou análise interpretativo-compreensiva, na verdade, está 

entrelaçado em todo o processo, tendo em vista que exige leituras e releituras individuais e em 

seu conjunto do corpus das narrativas, recorrendo aos agrupamentos das unidades de análise 

temática e/ou as transcrições. Nessa última fase, mesmo chegado a quatro temas em comum 

para ambas as histórias de vida, optei por trabalhar com cada professora separadamente em 

tópicos distintos. Mesmo dessa forma, entendo que os textos conversam entre si e creio que o 

diálogo se deu de forma mais efetiva e clara, além de permitir minha maior participação com 

comentários e percepções acerca de trechos específicos do texto narrado. 

Esta “análise compreensivo-interpretativa” denota também a minha participação em 

meio à construção textual e a forma própria de recontar a história com meu olhar. Sem dúvida, 

entrelaço-me e sinto-me pertencente às narrativas (como ouvinte atento/espelho). Portanto, os 
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recortes são tentativas de captar aquilo que mais se aproxima ao objetivo, ao meu 

questionamento inicial. Da mesma forma, também, refleti sobre como os próprios sujeitos 

fariam uma separação temática. Seguiriam à certa organização temporal dos acontecimentos? 

Ou não fragmentariam nada, deixá-la-iam assim, uma narrativa bruta, sem cortes, sem 

separações? 

Por um momento, fiz tais perguntas, mas logo pensei: está aí o meu papel de 

pesquisadora ou, mais que isso, estou-me-aqui neste processo de investigação-formação junto 

a elas. E essa também é uma forma de pensar a minha própria construção, (auto)formação, como 

imagens refletidas no espelho das narrativas. 

Nessa perspectiva, comungo das ideias de Larrosa (1994, p. 32) quando diz: 

 

As narrativas pessoais, as histórias de vida, os textos autobiográficos (orais ou 

escritos) baseiam-se na pressuposição de que o autor, o narrador e o 

personagem são a mesma pessoa. A construção e a transformação da 

consciência de si dependerá, então, da participação em redes de comunicação 

onde se produzem, se interpretam e se medeiam histórias. Dependerá desse 

processo interminável de ouvir e ler histórias, de contar histórias, de mesclar 

histórias, de contrapor algumas histórias a outras, de participar, em suma, 

desse gigantesco e agitado conjunto de histórias que é a cultura. A constituição 

narrativa da experiência de si não é algo que se produza em um solilóquio, em 

um diálogo íntimo do eu consigo mesmo, mas em um diálogo entre narrativas, 

entre textos. 

 

Por meio da releitura das histórias, percebe-se como cada sujeito narra sobre si, 

atentando para referências socioculturais, aspectos históricos/tempo-espaço, bem como as 

nuanças de sua subjetividade em meio à palavra dita. Ao pesquisador, cabe respeitar todo o 

contexto narrado e procurar estabelecer uma relação de respeito e cumplicidade com o material 

da pesquisa. 

Por isso, o trabalho com as histórias de vida traz, de maneira imprescindível, as questões 

éticas que envolvem todo o processo de aproximação e relacionamento pesquisador-

pesquisado. É importante firmar um contrato de trabalho que deixe claro às voluntárias todas 

as implicações de participação. Assim, optei pela assinatura de um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE B), para que haja um respaldo na utilização do material 

cedido, inclusive possíveis análises de fotos e/ou trechos de vídeo e áudio. A identificação dos 

nomes foi pauta de conversa desde o primeiro encontro, quando ambas optaram pela utilização 

dos nomes legítimos utilizados de forma explícita; ou seja, sem uso de codinomes ou nomes 

fictícios.  
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Acredito que essa questão ética requer conversas constantes ao longo do processo de 

troca entre as partes, pois se trata de relatos íntimos e não posso correr o risco de deturpar 

quaisquer assuntos abordados. Assim sendo, logo após a transcrição das entrevistas, retornei o 

texto às professoras para que fizessem a leitura do que foi dito, da palavra narrada, agora 

impressa no papel. Este, além de um processo que considero ético, é também uma parte do 

processo formativo por meio da história de vida. A partir da leitura dos textos, algumas palavras 

foram melhor explicitadas, alguns termos (que antes estiveram inaudíveis a mim) foram 

esclarecidos e o mais importante é que elas tiveram a oportunidade de ler e compreender o que 

tornaram “dizível” em suas histórias, fazendo do momento uma prática de formação. 

  

1.3 Falar de si: por si – para si – para todos 

 

Meu fator de encantamento com esta maneira de pesquisar (também metodologia) é, 

sem dúvida, a possibilidade de situar a pessoa do professor na centralidade do processo 

formativo, e não unicamente as instituições e os cursos, entre outros espaços destinados à 

“formação”. Para mim, a formação não se limita e nem esbarra no espaço instituído e tido como 

legítimo para tal. Por isso, centralizar o professor no processo é fundamental, uma vez que 

permite entender o significado deste desenvolvimento pessoal-profissional do sujeito.  

Para entender de sua (auto)formação, as pessoas precisam/querem compreender sua vida 

quotidiana, as suas dificuldades e contradições, as tensões e problemas que esta lhes impõe. 

Logo, há uma exigência direcionada para uma ciência das mediações, que traduza as estruturas 

sociais em comportamentos individuais ou microssociais. Para isso, é necessário (re)encontrar 

espaços de interação entre as dimensões pessoais e profissionais. Pensar em nossa história é 

pensarmo-nos pertencentes a uma sociedade. Não estamos sozinhos nesta constante construção 

historiográfica. Sempre estivemos mediatizados por tudo aquilo que nos cerca mesmo que não 

tenhamos uma relação direta, transparente, com o vivido e os acontecimentos. Essa afinidade é 

sempre edificada e mediada pela cultura, adotando forma de representações, esquemas, 

modelos, programas biográficos transmitidos pelas instituições, organizações coletivas e/ou 

grupos sociais. 

 

É também o que diz a etimologia da palavra biografia, literalmente, escrita da 

vida: as culturas e sociedades transmitem e impõem, até certo ponto, escritas 

da vida, e os indivíduos escrevem – biografam – seus próprios percursos de 

vida no contexto dessas trajetórias modelizantes e programáticas (DELORY-

MOMBERGER, 2011, p. 335). 
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De fato, as discussões acerca da apropriação das histórias de vida como/para 

generalizações e questões que permeiam a micro e a macro-história são recorrentes ao método 

biográfico e não pretendo esgotar tal discurso neste trabalho. Porém, farei aqui uma 

aproximação com as alusões empreendidas por Ferraroti (2010, p. 46) acerca desta 

problemática. Para ele, “todo ato individual é uma totalização sintética de um sistema social”. 

De tal modo, podemos estar mais próximos de uma totalidade social mais complexa do que de 

uma singularidade “pura”, pois nossas experiências são parte de uma interação.  

Do mesmo modo, 

 

[...] uma narrativa biográfica não é um relatório de ‘acontecimentos’, mas uma 

ação social pela qual um indivíduo retotaliza sinteticamente a sua vida (a 

biografia) e a interação social em curso (a entrevista), por meio de uma 

narrativa-interação (FERRAROTI, 2010, p. 46).  

 

Segundo Larrosa (1994, p. 33), a história da autonarração é também uma história social 

e uma história política. Por isso, as práticas discursivas não são autônomas, principalmente 

quando mediadas por dispositivos sociais coativos e normativos. Daí, a importância de também 

pensarmos a narrativa envolta em poderes que gravitam ao seu redor, pelos lugares nos quais o 

sujeito é induzido a “interpretar-se a si mesmo, a reconhecer-se a si mesmo como o personagem 

de uma narração atual ou possível, a contar-se a si mesmo de acordo com certos registros 

narrativos (p. 33)”. Por vezes, a própria fala do sujeito nos indica construções sociais/políticas 

que ele adotou ao longo do tempo (e que hoje pode fazê-lo pertencer a certo grupo). A fala é 

também uma “denunciadora” de seus paradigmas.      

Entretanto, cabe ressaltarmos que as ações de um sujeito, sua biografia, não são atos 

passivos, apenas subordinados a um determinismo social. Na verdade, este serve como um 

molde para que o sujeito se conforme-disforme, criando seu próprio meio de (sobre)viver. “O 

homem não é objeto passivo que o determinismo mecanicista defende (p. 44)”.  Nossas ações 

não podem ser traduzidas como resultados autômatos de influências exteriores. Somos seres 

que se (trans)formam pela “copresença ativa dos condicionamentos exteriores e da práxis 

humanas que os filtra e os exterioriza, totalizando-os” (LARROSA, 1994, p. 44-49). Os 

estereótipos denunciados em nosso discurso exibem o como estamos aquém de uma liberdade 

da qual gostaríamos de desfrutar quando falamos. Contudo, no ato mesmo de julgar, falar e 

fazer coisas, inevitavelmente, conectamo-nos com outros tantos discursos, ideologias e razões 

de ser-estar no mundo. 
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Nessa relação intrínseca é que nasce a pesquisa (auto)biográfica, do indivíduo e de sua 

inserção social, mediante modos próprios de biografização e de seus domínios social e singular.  

 

Da mesma forma, a temporalidade biográfica configura-se como outra 

vertente estruturante da experiência humana e das narrativas num tempo 

biográfico, ao explicitar territórios da vida individual e social, através das 

experiências vividas e narradas pelos sujeitos, implicando-se com princípios 

hermenêuticos e fenomenológicos que caracterizam a vida, o humano e suas 

diferentes formas de expressão e manifestação (SOUZA, 2014, p. 41). 

  

O que somos e o sentido que damos a quem somos estão contidos nas histórias que 

contamos a nós mesmos e aos outros. Essas construções narrativas, por sua vez, relacionam-se 

com as histórias que ouvimos, lemos e que de alguma forma se tornam nossas. Nessa 

perspectiva, a narrativa empreendida por nós não nos pertence de fato. Ela está mais relacionada 

ao diálogo com “formas coletivas que refletem e condicionam, ao mesmo tempo, as relações 

que os indivíduos mantêm com a coletividade e com eles mesmos, em determinada época e no 

seio de uma cultura” (DELORY-MOMBERGER, 2011, p. 335-336). Assim, segundo Larrosa 

(1994, p. 12-13), o sentido de quem somos é análogo à construção e à interpretação de um texto 

narrativo que se torna significativo “na intertextualidade que mantém com outros textos como 

de seu funcionamento pragmático em um contexto”. 

Tendo em vista o caráter da pesquisa biográfica de explorar os processos de gênese e de 

devir dos indivíduos no seio do espaço social, a narrativa estreita os laços dos sujeitos com seus 

pares por meio de suas linguagens, símbolos etc. Nesta relação do individual e do social, firma-

se seu espaço de perceber a afinidade estabelecida com o mundo histórico e social e em estudar 

as formas instituídas pelos sujeitos às suas experiências. De forma sintética, Delory-Momberger 

(2012, p. 524) nos diz que o objeto propendido pela pesquisa “bio-gráfica”, mediante esses 

processos de gênese socioindividual, seria o estudo dos modos de constituição do indivíduo 

como ser social e singular.  

Para Fontana (2003a, p. 61) não vimos ao mundo providos de espelhos, mas de pares: a 

consciência de nossa própria individualidade organiza-se e desenvolve-se em nossas relações 

sociais. “Tornamo-nos nós mesmos através dos outros”. Na dinâmica interativa somos também 

o(s) nosso(s) outro(s) e jogamos, atônitos ou inadvertidamente, com os nossos desdobramentos. 

As funções sociais e seus significados se articulam e contrapõem, “ harmonizam-se e se 

rejeitam, configurando-nos de modos distintos, como sujeitos”. Desta forma, estudar o sujeito 

implica estudar as relações entre eles e entre pesquisador e pesquisado. “Implica em lidar com 

a multiplicidade na unidade do próprio sujeito (p. 63)”. 
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Justamente por isso, por entender que só pode haver na pesquisa uma relação recíproca 

e inextricável entre entrevistado-entrevistador, tento me afastar cada vez mais de um quadro 

epistemológico clássico, que deixa bem demarcado o lugar do “objeto” e do “observador”; 

daquela pesquisa que aparta seus sujeitos como “o ser que pergunta” e o “ser que responde”, 

bem como do tratamento da fala como dados (quase) quantitativos. Só assim se pode utilizar o 

caráter heurístico da biografia e, principalmente, utilizar de tal dialética sem pretensões à 

hegemonia.  

De certa forma, ao ouvir e “dar-se ouvidos” às nossas e às outras tantas experiências e 

“verdades”, construímos um contraponto à maneira fragmentada de tratar a relação da pessoa 

com os saberes e consigo mesma, adotada por abordagens que negligenciam a palavra dos 

protagonistas sobre a ação educativa (PASSEGGI et al., 2011, p. 375). Ao considerarmos a 

narrativa e a forma como o sujeito significa sua história, não corremos o risco de reduzir seu 

conhecimento somente a um conjunto de saberes e de competências. Levamos em conta uma 

mobilização do sujeito numa determinada ação educativa, que exige uma “análise interpretativa 

dos fatos no contexto de sua ocorrência e na ecologia de suas relações (NÓVOA, 2002, p. 41)”.  

Se refletirmos sobre as produções precedentes às que colocam o professor como 

principal agente de sua formação, podemos entender que o trabalho com a história de vida, 

memória e autobiografia é uma contribuição educacional e formativa para a construção de uma 

“contramemória”. Ou seja, por meio da produção de relatos autobiográficos e da própria prática 

docente, podemos desconstruir imagens e representações antes feitas, contrapondo-se à 

memória oficial disseminada pelas políticas de formação e pela literatura pedagógica (SOUZA, 

2006b, p. 90) 

Para reafirmar esta ideia de “contramemória”, Bragança (2008, p. 78-79) acrescenta:  

 

[...] é como ação rebelde que o aporte (auto)biográfico afirma-se enquanto um 

caminho de aprendizagem coletiva, incorporando vozes silenciadas pela 

política educacional e de formação docente, produzindo uma contracultura em 

oposição à oficial. Coloca-se como uma possibilidade de refazer caminhos e 

imagens, a partir do lugar da experiência e do saber docente, em um processo 

profundamente partilhado. 

 

O fato é que, em um tempo veloz e fugaz, em que as pessoas se isolam cada vez mais e 

emudecem sua voz acerca de suas experiências, vamos perdendo nossa memória coletiva e 

somente o retorno ao ator da história (e suas verdades) nos será possível reencontrar memórias 

e dividi-las. Esse ato rebelde adquire um caráter de resistência política e nos faz capaz de não 

sucumbir à amnésia que o tempo acelerado da vida social nos impõe. No mesmo caminhar em 
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que nos encontramos com nossa própria história, é inevitável reconhecermo-nos com outros, 

que, como nós, estão ao caminho. Ouvir os sujeitos da formação e seus pares é enriquecer uma 

rede de experiências formativas, compartilhando saberes e expandindo os dizeres sobre vida e 

formação. 

 

Só uma história de vida permite captar o modo como cada pessoa, 

permanecendo ela própria, se transforma. Só uma história de vida põe em 

evidência o modo como cada pessoa mobiliza seus conhecimentos, os seus 

valores, as suas energias, para ir dando forma à sua identidade, num diálogo 

com os seus contextos (MOITA, 1995, p. 116, grifo meu). 

 

De certo, mesmo em tempos de racionalização e uniformização, cada sujeito continuou 

a produzir no mais íntimo a sua maneira de ser professor. Cada pessoa, ao seu modo, “inventa” 

sua prática com tudo o que se afiniza e relaciona, construindo seu “saber” mais legítimo. Por 

esse motivo, o método autobiográfico reconhece tanto os saberes formais, externos aos sujeitos, 

quanto os saberes subjetivos e os ditos não formalizados que as pessoas transportam consigo, 

os quais são tecidos nas suas experiências de vida em diferentes contextos socioculturais. 

Somente aqueles que fizeram experiências de aprendizagem que os conduziram para outras 

escolhas, ou para outros comportamentos, sabem até que ponto os apoios exteriores lhes foram 

úteis. Eles reconhecem que sua vida não teria tomado a mesma orientação biográfica se 

estivessem privados de suportes formadores ao longo de seu percurso (DOMINICÉ, 2006, p. 

350).  

Portanto, reconhecer uma história e tomá-la como fonte de pesquisa, por meio da 

narrativa, é também ir ao encontro de outras histórias e estórias. É situar os fatos e as ações do 

sujeito que narra em um tempo-espaço que é social e que também nos diz respeito. Narrar e se 

fazer ouvir é tecer uma rede de afinidades, semelhanças e convergências com outras tantas 

narrativas que revelam não só processos formativos, mas modos de exercitar a arte do viver. 

Respeitar este espaço social dentro da história de vida em que o sujeito se forma é dar-lhe 

pertencimento e poder sobre o meio em que habita. 
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II A EXPERIÊNCIA COMO FIO CONDUTOR NA MEMÓRIA 

 

A experiência requer: parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, 

pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para 

sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, 

suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, 

cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que 

nos acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do 

encontro, calar muito, dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2014, p. 25). 

 

Concebendo a formação como um caminho que percorremos, provando cada sabor, 

observando cada gesto e, principalmente, aprendendo e apreendendo o mundo, a fim de nos 

(auto)formar, a experiência nos vem como o caminhar mais legítimo, o modo de estar mais 

entregue à “mundanidade” e nela habitar. Avançando nas reflexões do capítulo anterior, 

discutirei acerca daquilo que nossa lembrança traz à tona pelo “dizível” da narrativa: a(s) 

experiência(s) (LARROSA, 2014; PAGNI, 2014; HEIDEGGER, 1987). 

Pensar no percurso (auto)formativo, bem como na educação a partir do par 

experiência/sentido é ir além do que nos passa superficialmente no correr de cada dia. É dar-se 

aos sentidos, sentimentos e emoções de cada aprendizado. Não consiste em relatar tudo que nos 

acontece, assim como não é somente “raciocinar”, “calcular” ou “argumentar”, como nos tem 

sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece 

(LARROSA, 2014, p. 16). 

O sujeito da experiência é aquele que está sempre em busca, se arrisca e se atira ao 

mundo do saber. Mas esse saber ao qual me refiro não tem as mesmas características do saber 

teórico, disciplinar. Ele recorre a outros aspectos do fazer e do ser docente, que se torna de 

difícil formalização nos termos do conhecimento disciplinar acadêmico. Por ser esse saber 

ligado ao viver, que não se desprende desse viver, ele se explica melhor pelo consenso de uma 

situação vivida, de um exemplo, de uma história (DOMINGO, 2013, p. 26). Por isso, desde as 

primeiras aspirações para esta pesquisa, o conceito de experiência se fez relevante, 

principalmente para me aproximar do que há de mais significativo nas histórias de vida das 

professoras. 

Para entender melhor o conceito, diferencio-o do termo vivência, que, segundo 

Abbagnano (2007, p. 1006), compreende a atitude de observação, juntamente com uma relação 

concreta com o objeto, assim como uma relação com um fim em si mesma. Em contrapartida, 

temos a experiência como algo que nos acontece para além do “concreto”, do pronto, do 

acabado. “A experiência compreende o estranhamento em relação ao objeto imediato (sensível 
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ou abstrato), com o objetivo de representá-lo e de torná-lo consciente para si.” Neste instante 

em que um ato/objeto/situação nos causa estranhamento, assombro, podemos nos reconfigurar, 

tornarmo-nos outro, “[...] legitimando o processo de formação do sujeito em seu devir” 

(PAGNI, 2014, p. 39). De acordo com Benjamin (1993 apud BRAGANÇA, 2011, p. 159-160), 

a experiência é o que nos mobiliza, nos toca, nos afeta; portanto, tem um potencial 

transformador, traz a força do coletivo, da participação do outro, e tem a marca de uma abertura 

polifônica por seus múltiplos sentidos e leituras.  

A experiência também pode estar representada nos termos alemães: Erfahrung e 

Erlebnis. Fazendo uma aproximação com seus significados, é possível compreender como 

Erfahrung aquilo que abrange os sentidos de “perigo” e de aventura, provindos da expressão 

latina experientia, que representa um movimento de saída de um estado singular, indo à busca 

do universal, do intercâmbio e da comunicação do saber de experiência, “[...] convertendo em 

atividade do sujeito a passividade daquele que a sofre, e em conhecimento histórico o produto 

de sua consciência” (PAGNI, 2014, p. 25). O conceito da Erlebnis traduz-se em uma vivência 

de algo que não se pode intercambiar. Há nela um caráter de indizível, diferente de um 

conhecimento sistematizado e palpável, que se situa em um estritamente âmbito pessoal.  

Diante de tal complexidade de sentido, a experiência não pode caracterizar-se como um 

conceito, algo pontual, uma ideia clara. Ela assinala-se mais pelo que há nela que a torna 

indizível. A experiência nunca cabe naquilo no qual se consiga descrever (embora busquemos 

seus traços denunciados na narrativa). É sempre algo diferente e que a torna, de alguma forma, 

de caráter inefável ou mesmo distante dessa linguagem costumeira. Todavia, isso não a faz 

indescritível ou incomunicável.  

 

A inefabilidade, o phatos e a aesthesís constitutivos da experiência não podem 

ser confundidos com mutismo, sentimentalismo ou esteticismo, pois 

provocam uma atividade do pensamento nos sujeitos, a qual, embora não 

possam dizê-la, ao menos podem pensá-la, porque a experiência dá o que 

pensar aos sujeitos, ao pensamento e às relações com o existente, irrompendo 

no discurso e o implodindo, revelando aí o que difere do que representam 

sobre si mesmos e sobre o mundo, pondo-os em transformação (PAGNI, 

2014, p. 13). 

 

O que estou chamando aqui de experiência não é uma realidade sólida, fatídica, 

tampouco pode ser reproduzida e objetivada; mas é algo intenso, vibrante. Para entendê-la, é 

preciso “descontaminar” a palavra experiência de suas conotações empíricas. Entender que ao 

colocá-la como um fator de (trans)formação do sujeito, trata-se menos de ação e mais de paixão. 

Para Larrosa (2014, p. 10), a experiência é algo que (nos) acontece e que às vezes treme, ou 
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vibra; algo que nos faz pensar; algo que nos faz sofrer ou gozar. Sendo paixão, ainda carrega 

consigo a dimensão de travessia e perigo, algo arriscado e que foge à “zona de conforto” do ser. 

Pode ser um acontecimento que nos marca, nos tira de lugar levando-nos para fora de si e 

trazendo ressignificações, de tal forma que não somos os mesmos de antes dela. 

O filósofo Walter Benjamin (1994) tinha como conceito central de sua filosofia a 

experiência, e, como expressão desta, a narrativa. Para ele, a narrativa da experiência seria uma 

forma primária e genuína de comunicação. Embora, tenha criticado em seus escritos o 

desaparecimento da experiência e a carência humana em reproduzi-la (tendo em vista que seus 

escritos datam da década de 1940, especificamente nas questões do pós-guerra), essa seria a 

forma de comunicação mais adequada ao ser humano, já que reflete a própria experiência 

humana. Para ele, a arte de contar uma história constituía-se de um acontecimento finito, ou 

pelo menos encerrado na esfera do vivido, “(...) ao passo que o acontecimento lembrado é sem 

limites, um acontecimento infinito, porque é apenas uma chave para tudo o que veio antes e 

depois” (BENJAMIN, 1994b, p. 205). A narrativa contempla a experiência contada pelo 

narrador e ouvida pelo outro, o ouvinte, que, por sua vez, “ao contar aquilo que ouviu, 

transforma-se ele mesmo em narrador, por já ter amalgamado à sua experiência a história 

ouvida” (DUTRA, 2002, p. 373). 

Da mesma forma, pontuando esse caráter de mudança impresso no conceito, Heidegger 

(1987, p. 141)13 relata a experiência sentida pela/na literatura, exemplifica seu sentido dizendo 

que, 

 

Hacer una experiencia con algo – sea una cosa, un ser humano, un dios – 

significa que algo nos acaece, nos alcanza; que se apodera de nosotros, que 

nos tumba y nos transforma. Cuando hablamos de «hacer» una experiencia, 

esto no significa precisamente que nosotros la hagamos acaecer; hacer 

significa aquí: sufrir, padecer, tomar lo que nos alcanza receptivamente, 

aceptar, en la medida en que nos sometemos a ello. Algo se hace, adviene, 

tiene lugar.  

 

Por essa razão, o saber da experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, 

contingente e pessoal. Duas pessoas podem vivenciar um mesmo acontecimento, mas nunca 

                                                           
13   A citação refere-se à Conferência “La esencia del habla”, proferida por Martin Heidegger, traduzida para uma 

versão em castelhano por Ives Zimmermann; 1 Odos, Barcelona, 1987. O texto em alemão data de 1979. “Fazer 

uma experiência com algo – seja uma coisa, um ser humano, um deus – significa que algo nos acontece, nos 

toca; que se apodera de nós, para que nos toma e nos transforma. Quando falamos em ‘fazer’ a experiência, 

isso não significa precisamente que a façamos acontecer; Fazer significa aqui: sofrer, padecer, estar receptivo 

para que algo nos alcance, aceitar, na medida em que nos submetemos a ela. Algo está feito, não vem, tem 

lugar” (tradução minha). 
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terão a mesma experiência. Ainda assim, se o que resulte de tal acontecimento venha a traduzir-

lhes como experiência, cada qual terá suas sensações e possíveis (trans)formações. Portanto, 

ninguém pode aprender da experiência do outro, salvo se o próprio indivíduo vivenciar a 

experiência do outro e a “re-significar” tornando-a para si mesmo uma experiência. 

No texto Experiência e Alteridade em Educação, Larrosa (2011, p. 5) nos explica 

melhor o sentido dado à experiência, mais especificamente acerca da frase: “isso que me passa”! 

Em primeiro lugar, o “isso” remete-nos sempre a um acontecimento, ao “passar de algo que 

não sou eu”. Nessa expressão, está contido o que chama de “princípio da exterioridade”, algo 

que não sou eu e que, consequentemente, me vem do exterior.  

 

[...] na experiência, essa exterioridade do acontecimento não deve ser 

interiorizada, mas deve manter-se como exterioridade, que essa alteridade não 

deve ser identificada, mas deve manter-se como alteridade, e que essa 

alienação não deve ser apropriada, mas deve manter-se como alienação. A 

experiência não reduz o acontecimento, mas o sustenta como irredutível. As 

minhas palavras, as minhas ideias, aos meus sentimentos, ao meu saber, ao 

meu poder, à minha vontade (LARROSA, 2011, p. 6). 

 

Se a experiência supõe que algo exterior me acomete, voltando à frase inicial, ela é algo 

que “me” passa. Mas não representa algo que “passe ante a mim, ou frente a mim, mas a mim, 

quer dizer, em mim” (LARROSA, 2011, p. 6). O lugar da experiência é o sujeito mesmo. Então, 

dizer que ela é algo que me passa torna-se tão próximo de dizer que ela é algo que “me” 

acontece. Há, nesse raciocínio de Larrosa, algo que me remete à redução fenomenológica 

empreendida por Merleau-Ponty (MATTHEWS, 2011), pois, ao compreender a experiência 

como certa circularidade, mostra que o processo para que algo me aconteça é um movimento 

de ida e volta,  

 

[...] movimento de ida porque a experiência supõe um movimento de 

exteriorização, de saída de mim mesmo, de saída para fora, um movimento 

que vai ao encontro com isso que passa, ao encontro do acontecimento. E um 

movimento de volta porque a experiência supõe que o acontecimento afeta a 

mim, que produz efeitos em mim, no que eu sou, no que eu penso, no que eu 

sinto, no que eu sei, no que eu quero etc. Poderíamos dizer que o sujeito da 

experiência se exterioriza em relação ao acontecimento, que se altera, que se 

aliena [...] (LARROSA, 2011, p. 6-7).  

 

A especificidade da experiência está nesta transformação de si mesmo como fruto, como 

percurso do conhecer, do provar, do “experenciar”. A aproximação do termo com meus 

empreendimentos ao falar de formação estão aqui, nesta possível relação da experiência como 
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o que me (trans)forma. Está ligado ao conhecimento, como expressão da existência humana, 

que exige reflexão pessoal, exige também o tato cauteloso com o ritmo cronológico e com o ato 

de se permitir voltar sobre si mesmo, fortalecendo os fios que, em cada ciclo de nossa vida, dão 

sentido à existência. (BRAGANÇA, 2011, p. 159). Por esse motivo, o sujeito da experiência 

não é aquele do saber, ou do poder, ou mesmo do querer, ele é o sujeito da formação e da 

transformação, aquele em que se permite que algo lhe aconteça (LARROSA, 2011, p. 7).  

Em poucas palavras, podemos presumir que nem tudo o que nos “passa” e/ou acontece 

é experiência, pelo contrário, “a cada dia passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase 

nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça 

(p. 18)”. Pois, para que algo realmente nos constitua como experiência, devemos distanciar da 

superficialidade de tudo que passa por nós, da “correria” do mundo moderno e de sua 

efemeridade. Pois, 

 

[...] a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque,  requer um gesto 

de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: 

requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais 

devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para sentir, sentir 

mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o 

juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a 

atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 

acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, 

calar muito, dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2011, p. 25). 

 

Este belo trecho me remete a este rompimento, ou o ato de romper com o que chamo 

aqui de antiexperiência15, ou mesmo à busca de um novo saber, que me remete ao que Pagni 

(2014, p. 17) escreve (aproximando-se com estudos de Foucault) como “arte de viver”. Este 

modo de se relacionar com os fatos tem na experimentação um meio pelo qual “sujeitos éticos 

se fazem, perfazem e criam processos de subjetivação”, os quais ampliam o sentido da vida e 

podem servir de resistência à sua destituição do mundo atual, sendo necessário, para tanto, a 

transformação do ser e do devir como sinônimos do fazer da existência. 

 

[...] este é o saber da experiência: o que se adquire no modo como alguém vai 

respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo como 

vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece. No saber da 

experiência não se trata da verdade do que são as coisas, mas do sentido ou 

do sem sentido do que nos acontece (LARROSA, 2014, p. 32, grifos meus). 

                                                           
15  Faço o uso do morfema ‘anti’ de forma livre, apenas para dar um sentido contrário ao termo experiência e tudo 

que a anula ou faz com que ela não aconteça; ‘anti’ como ação contrária, oposição. 
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Aquele que está mais próximo desse saber, portanto, é o que está aberto aos sentidos, 

que se deixa seduzir pelos fatos, é exposto, disponível, mesmo que isso lhe acarrete certa 

vulnerabilidade e risco, a ponto que “poderíamos chamar de ‘ex-posição’, outro nome para a 

experiência, para o sujeito da experiência” (LARROSA, 2014, p. 100). Esse sujeito é aquele 

que não recorre a julgamentos prévios, que não deseja que o real seja outra coisa que não é. 

Antes de tudo, ele é um ser-atento à tudo que o rodeia. Seu corpo é um lugar, um espaço onde 

se é permitido experimentar, provar. Por isso, ele não é um “objetivador” ou “coisificador”, e 

sim uma pessoa acessível, que se deixa afetar por acontecimentos. 

Consequentemente, com tamanha abertura e sensibilidade, esse sujeito também é um 

sofredor, com tudo o que há na paixão que a torna feito um fogo ardente, que queima, que 

marca. O sujeito da experiência é passional! Do contrário, teríamos uma pessoa incapaz de 

experiência, tão rígido e inacessível, que nada o poderia jamais afetar, “firme, forte, impávido, 

inatingível, erguido, anestesiado, apático, autodeterminado, definido por seu saber, por seu 

poder e por sua vontade” (LARROSA, 2014, p. 28).  

No conjunto da narrativa das professoras, consigo identificar essa característica 

“apaixonada”, seja na postura sempre pronta e determinada e/ou pela resiliência e busca 

incessante pelos prazeres da arte e da docência, nas mudanças de cidade, de emprego e/ou até 

mesmo nas mudanças de perspectivas em relação à vida. O modo como encaram as diferentes 

circunstâncias delata uma oposição ao modo apático e anestesiado de encarar a vida. Na 

verdade, estão em consonância com o que chamamos aqui de “sujeito da experiência”, pois, 

abarca àqueles que se mostram destemidos a novos saberes e novas descobertas.  

A vida, como a experiência, deve ser uma relação aberta com o mundo e tudo o que nele 

habita, nós e os outros, outros pensamentos, outras culturas, outras linguagens, outros sons, 

outros corpos. Com tudo o que professamos ao mundo e tudo aquilo que permitimos nos deixar 

afetar, até mesmo por aquilo que estamos deixando de ser. Por isso, “o sujeito da formação não 

é o sujeito da educação ou da aprendizagem, e sim o sujeito da experiência” (LARROSA, 2014, 

p. 48). Assim, pensar na educação como potencializadora do saber da experiência é distanciar 

daquilo que chamo de antiexperiência. Só desse modo podemos tornar a educação mais próxima 

da vida, da vitalidade e do aprender o mundo. 

A experiência e o que dela deriva são o que permite apropriarmo-nos de nossa própria 

vida, perceber nossa (trans)formação e (auto)formação, nossos saberes pessoais, subjetivos, 

particulares e contingentes. Constitui-nos uma maneira própria de reconstruir o vivido, 

construir a realidade, experimentar e se (auto)construir. Não se trata de uma acumulação, em 
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nossa consciência, de tudo que aspiramos do mundo, mas de uma experiência que é feita por 

forças que agem além de nossa própria consciência e que nos confrontam, fazendo com que nos 

transformemos na relação que estabelecemos com nós mesmos (PAGNI, 2014, p. 52). 

 

Fazer soar a palavra ‘experiência’ em educação tem a ver, então, com um não 

e com uma pergunta. Com um não a isso que nos é apresentado como 

necessário e como obrigatório, e que já não admitimos. E com uma pergunta 

que se refere ao outro, que encaminha e aponta na direção ao outro, porém, 

sem dúvida, sem determiná-lo (LARROSA, 2014, p. 74). 

 

Com todas as particularidades e caminhos de construção de saberes necessários para que 

a educação se aproxime da experiência, não é de se espantar que a modernidade e sua ciência a 

rechaçam. Incrustado em nosso modelo de educação, ainda é possível observarmos 

comportamentos que remetem à negação da subjetividade, comportamentos que se aliam ao 

pensamento de valorização racionalista e cientificista das pesquisas, mesmo daquelas que 

pretendem investigar a formação/(auto)formação docente. 

 

Na ciência moderna o que ocorre com a experiência é que ela é objetivada, 

homogeneizada, controlada, calculada, fabricada, convertida em experimento. 

A ciência captura a experiência e a constrói, elaborada e expõe, segundo seu 

ponto de vista objetivo, com pretensões de universalidade. Porém, com isso, 

elimina o que a experiência tem de experiência e que é, precisamente, a 

impossibilidade de objetivação e a impossibilidade de universalização. A 

experiência é sempre de alguém, subjetiva, é sempre daqui e de agora, 

contextual, finita, provisória, sensível, mortal, de carne e osso, como a própria 

vida. A experiência tem algo de opacidade, da obscuridade e da confusão da 

vida, algo da desordem e da indecisão da vida. Por isso, na ciência, tampouco 

há lugar para a experiência, por isso a ciência também menospreza a 

experiência, por isso a linguagem da ciência tampouco pode ser a linguagem 

da experiência (LARROSA, 2014, p. 40). 

 

Logo, penso no que seria necessário àquele que está no processo contínuo de 

(auto)formação docente para fazer com que sua forma de educar se alie à experiência. Então, 

volto à ideia de ruptura, de distanciar ao que nos tem sido imposto, à realidade plantada do que 

deveria ser um processo de ensino-aprendizagem “consciente”. E penso que, para 

transformação desta realidade, o indivíduo necessita ir além, transportar-se para além da 

reprodutibilidade, transcendendo e modificando seu saber, principalmente na docência.  

Nessa perspectiva, a aproximação com manifestações culturais e/ou artísticas nos 

processos de ensino-aprendizagem promove ao professor a oportunidade de transcender o plano 

da mera representação de conteúdo. Mas, para que isso aconteça, temos que reivindicar o 
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professor que a ciência tradicional quer afastar: o sujeito-subjetivo, o sujeito-corpo, o sujeito-

vida, o sujeito-provisório, o sujeito-fugaz, o sujeito-incerto... 

O sujeito que a ciência quer moldar, “o técnico”, ele é o que metaforicamente podemos 

chamar de um ser “rígido” a ponto que o sujeito da experiência seria um ser “flexível”. A 

experiência é algo que escapa à regularidade, estabilidade e determinação, pressupostas pelo 

planejamento, assim como da lógica discursiva e da regulamentação prévia dos saberes e das 

práticas escolares em que se sustenta uma organização (PAGNI, 2014). O aprender, pela 

experiência, é de corpo inteiro (porque não pode ser de outro modo). É encarar todas as formas 

de inteligência. É aproveitar as oportunidades. Nesse tipo de saber que se pretende com a 

experiência, não cabe a busca pela verdade ou comprovações estatísticas e quantificações sem 

fim, mas sim o sentir, o provar, o gosto... Em suma, por tudo que foi dito acerca do conceito de 

experiência, ainda nos é imprescindível abordar a temporalidade em que ela está inscrita, ou 

seja, em que compreensão do tempo ela se insere.   

 

2.1 Considerações acerca do tempo 

 

O tempo nos constitui. Como habitamos o mundo, sendo o próprio mundo em 

movimento, temos como guia e condutor o tempo que nos rege, intrínseco e extrínseco. Com 

ele, organizamo-nos, situamo-nos e relacionamo-nos com os seres e a natureza no 

entrelaçamento das coisas que realizamos, nos espaços onde habitamos e nas pessoas com quem 

existimos. “Inscritos no fluir da grande temporalidade, vamos compreendendo os elos que nos 

ligam a nossos outros e ao mundo, vamos nos compreendendo como antes, como um agora e 

como possibilidades (FONTANA, 2003b, p. 119). Nossa história e nossas experiências estão 

inscritas em um tempo próprio, aquele do nosso viver, do qual trazemos ao mundo por meio da 

palavra dita. 

Será possível trazer para a narrativa a intensidade ou exatidão “temporal” das 

experiências vividas? A pergunta exala certa complexidade, mas presumo que não, tendo em 

vista tudo que já discorri anteriormente acerca da experiência. Ao recordarmos os fatos, 

trazemos à fala somente aquilo de que somos capazes de rememorar, de dizer do fato que 

novamente percebemos. A narração inscreve a experiência em uma temporalidade que não é do 

seu acontecer, mas da sua lembrança. Ao narrar, a pessoa cria um tempo próprio, que é o da 

própria vida, uma forma subjetiva de contar uma história por um caminho criado por ele mesmo. 

Pensando neste tempo que inscreve a experiência em uma temporalidade específica, 

recorro às leituras na perspectiva fenomenológica (SOKOLOWSKI, 2004; MERLEAU-
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PONTY, 1999), tendo em vista que os conceitos até aqui trabalhados estão imbricados nesse 

pensamento e conduzem a uma melhor reflexão acerca dos questionamentos propostos na/da 

pesquisa. Torna-se importante recorrermos a esse campo da filosofia, pois seus estudos 

articulam uma teoria do tempo e da própria experiência temporal no estabelecimento da 

identidade pessoal e na forma como cada indivíduo percebe e articula sua existência. Está na 

própria temporalidade o objeto de análise primordial da fenomenologia, o fenômeno. Para 

Sokolowski (2004, p. 141), “o tempo penetra todas as coisas, tanto noemáticas como noéticas, 

que são debatidas na fenomenologia, e a descrição da ‘origem’ fenomenológica do tempo 

conquista uma espécie de centro filosófico”. 

Sendo assim, a descrição simplista de presente, passado e futuro já não nos cabe. É 

apenas uma ideia comum, um pensamento primitivo para conceituar o tempo. Para o filósofo 

Merleau-Ponty (1999, p. 564), o que existe não é um presente, seguido de outro tempo presente 

com perspectivas de passado e de porvir; “[...] existe um só tempo que se confirma a si mesmo, 

que não pode trazer nada à existência sem já tê-lo fundado como presente e como passado por 

vir, e que se estabelece por um só movimento”. Portanto, passado, presente e futuro só existem 

quando fundados em uma subjetividade que os relaciona e os coloca a favor de si mesmos no 

espaço-tempo de uma existência.  

 

[...] Um passado e um porvir brotam quando eu me estendo em direção a eles. 

Para mim mesmo, eu não estou no instante atual, estou também na manhã 

deste dia ou na noite que virá, e meu presente, se se quiser, é este instante, mas 

é também este dia, este ano, minha vida inteira (MERLEAU-PONTY, 1999, 

p. 564). 

 

Talvez, nunca compreenderemos como um sujeito pode perceber-se a si mesmo no 

tempo. Porém, percebemos, como constituintes do mundo, mais de uma forma de 

compreendermos o tempo. Segundo Sokolowski (2004, p. 143-144), há, para a fenomenologia, 

três níveis de estrutura temporal. O primeiro é o tempo do mundo, dos eventos mundanos, 

aquele tempo que faz correr os relógios, o tempo dos calendários, o tempo chamado de 

“transcendente ou objetivo”. Assim, dado pelo relógio, ele é verificável, público, pode ser 

medido e está localizado no mundo, “no espaço comum em que nós habitamos”; o tempo que 

cremos nos condenar e nos encurralar na efemeridade e na superficialidade instaladas (pelo 

sistema em que vivemos) em nossos dias.  

O tempo objetivo soou junto ao apito do “tempo do capital” quando a sociedade não 

pôde mais medi-lo pelos ciclos da colheita e/ou do trabalho artesanal ou dos intervalos das 

tarefas. A sociedade capitalista foi quem tomou as rédeas dos ponteiros. Assim, instalou-se uma 
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nova medida para a vida. Com isso, a especificidade de nossa experiência temporal é, então, 

medida pelo uso que fazemos das horas. 

 

O relógio, os cronômetros, resultantes do desenvolvimento de novos 

conhecimentos tecnológicos, dividem, subdividem e ordenam o tempo em 

duração que independem dos ciclos da natureza, do trabalho e da vida; 

marcam um tempo uniforme e linear, que flui incessantemente: passa e não 

volta (FONTANA, 2003b, p. 121). 

 

Como seres viventes, estamos (quase sempre) à mercê do tempo objetivo, como tudo 

que habita o mundo e é afetado por ele. Contudo, não podemos ser tão pura e simplesmente 

determinados por ele, exclusivamente de forma mecânica e determinada. 

 

[...] Não somos apenas coisas no mundo; somos também dativos de 

manifestação ou egos transcendentais, e como tais ficamos contra o mundo e 

o temos apresentando-se para nós, e o fluxo temporal de nossas experiências 

conscientes é uma condição para o aparecer do mundo e das coisas nele. A 

relação paradoxal do si como ambos, uma parte do mundo e o alguém que tem 

um mundo, mas também fica contra o mundo e provê a estrutura noética que 

permite ao mundo aparecer. Encontramos a nós mesmos vivendo em ambos 

os tempos, o objetivo e o subjetivo. O dativo de manifestação, o ego 

transcendental, não é simples e estático ponto; ele envolve um processo que 

continua no tempo, mas em sua própria temporalidade, a consciência do tempo 

interno, é por sua vez uma condição para o aparecimento do tempo interno 

(SOKOLOWSKI, 2004, p. 143-144). 

 

Dessa forma, o segundo nível de estrutura temporal apontado pela fenomenologia é o 

“tempo interno”, aquele que é imanente ou subjetivo. Justifica-se a necessidade do tempo 

interno porque “[...] o passado e o porvir não podem ser simples conceitos que nós formaríamos 

por abstração a partir de nossas percepções e de nossas recordações, não podem ser simples 

denominações para designar uma série efetiva dos ‘fatos psíquicos’” (MERLEAU-PONTY, 

1999, p. 555). É preciso que sejamos conscientes dos fatos. É imprescindível que sejamos 

capazes de conhecer e refletir acerca do que nos acontece. 

 

[...] Esse tipo de tempo pertence à duração e às sequências de atos e 

experiências mentais, aos eventos da vida da consciência. Atos e experiências 

intencionais que seguem uns aos outros, e podemos chamar de volta certas 

experiências mais importantes através da memória (SOKOLOWSKI, 2004, p. 

143). 

 

Se a consciência do tempo interno é, em si, o que o determina, ele nos vem pela 

rememoração, pelas memórias que recrutamos à luz de nossa consciência “temporal”. Mas seria 
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engano se a descrevêssemos como um filme projetado por nós em uma tela mental, ou mesmo 

como um folhear de um álbum de fotografias, trazendo àquele que observa a manifestação 

daquilo mesmo que tenha visto. Antes, em um álbum, a fotografia inscreve-se em um mundo 

“‘extramental’ enquanto a imagem da memória está no mundo ‘intramental’”. Se recordamos 

algo que nos aconteceu, restabelecemos a percepção que tivemos daquele evento. “O modo pelo 

qual nossas intenções e sentimentos são ordenados, ambos em respeito um ao outro e em 

respeito à nossa experiência presente, toma lugar no tempo interno” (SOKOLOWSKI, 2004, p. 

143).  

Internamente, criamos sequências para que uma atividade ou uma experiência venha 

antes, depois ou concomitantemente com outras. Esse ordenamento do recordar não é ditado 

nem aferido pelo tempo do mundo. A forma como experienciamos um evento de consciência 

não nos permite “cronometrar” tal sequência, por isso o tempo interno não é público, mas 

privado, resultante de um esquema mental subjetivo. Nessa perspectiva, o tempo só existe para 

mim porque estou situado nele, porque estou envolvido nele a tal ponto que “[...] ele nem 

mesmo se expõe diante de mim e não posso vê-lo, assim como não posso ver meu rosto. Existe 

tempo para mim porque tenho um presente” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 568). 

Até mesmo na construção comum que elaboramos do tempo, delimitamos etapas, 

períodos e selecionamos em certa ordem o presente, o passado e o futuro. Presumo que, se 

pedirmos a uma das professoras da pesquisa para descreverem seu presente, certamente iriam 

fazer uma relação das coisas que ocupam seus dias hoje, neste momento, já que o tempo supõe 

uma visão sobre o tempo, um modo próprio de dar-lhe significado. 

 

[...] Portanto, reconhecemos implicitamente que tempo e sentido são um e o 

mesmo. A subjetividade não é a identidade imóvel consigo: para ser 

subjetividade, é-lhe essencial, assim como ao tempo, abrir-se a um Outro e 

sair de si (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 571). 

 

Poderíamos pensar, então, no terceiro nível de estrutura temporal apontado por 

Sokolowski (2004, p. 143), um terceiro tempo ou a “consciência do tempo interno”. Esse tempo 

está diretamente relacionado ao segundo nível, do tempo interno, dito que é a própria 

consciência deste. Funciona como um complemento, um próximo passo responsável por 

responder pelo que nós experienciamos no tempo interno. Dados os três movimentos do tempo 

e sem a necessidade de outro nível, eles se fundem e seguir-se-á esse raciocínio cíclico. O 

resultado de nossas relações temporais é o que torna os acontecimentos possíveis. Para tanto, o 
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sujeito tem que estar “flutuante” nas determinações do tempo. A consciência e a idealidade do 

tempo vão além do que se encerra no presente.  

Principalmente na narrativa, quando evoco um passado distante, “[...] eu reabro o tempo, 

me recoloco em um momento em que ele ainda comportava um horizonte de porvir hoje 

fechado, um horizonte de passado próximo hoje distante (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 557). 

Ao narrar uma história, busco na memória e nas percepções do agora pequenos fragmentos que, 

juntos, irão interligar um porvir que se relaciona com o hoje e o ontem.  

 

[...] Essas três dimensões não nos são dadas por atos discretos: eu não me 

represento minha jornada, ela pesa sobre mim com todo o seu peso, ela ainda 

está ali, não evoco nenhum de seus detalhes, mas tenho o poder próximo de 

fazê-lo, eu a tenho ainda em mãos. [...] A cada momento que chega, o 

momento precedente sofre uma modificação: eu ainda o tenho em mãos, ele 

ainda está ali, e todavia ele já soçobra, ele desce para baixo da linha dos 

presentes; para conservá-lo, é preciso que eu estenda a mão através de uma 

fina camada de tempo. É exatamente ele, e tenho o poder de alcançá-lo tal 

como ele acaba de ser, não estou cortado dele, mas enfim ele não seria passado 

se nada tivesse mudado, ele começa a se perfilar ou a se projetar sobre meu 

presente, quando há pouco ele era meu presente (MERLEAU-PONTY, 1999, 

p. 557-558). 

 

Por essa razão, o tempo não é linear. Não há nele uma fluência previsível. Ele é 

construído por meio de uma rede de intencionalidades e sentidos próprios daquele que o cria. 

Comunicando com o mundo e com nós mesmos, temos o tempo por inteiro, todas as suas 

dimensões e possibilidades. O sujeito é “ser-no-mundo”. Portanto, é inseparável dele, 

condicionado na existência e na vivência do/no tempo. Logo, não há o sujeito separado dos 

conceitos de tempo ou de mundo, dito que é, ele mesmo, tais coisas. Por exemplo: 

 

[...] Se o observador, situado em um barco, segue a corrente, pode-se dizer 

que com a corrente ele desce em direção ao seu porvir, mas o porvir são as 

paisagens novas que o esperam no estuário, e o curso do tempo não é mais o 

próprio riacho: ele é o desenrolar das paisagens para o observador em 

movimento. Portanto, o tempo não é um processo real, uma sucessão efetiva 

que eu limitaria registrar. Ele nasce da minha relação com as coisas. Nas 

próprias coisas, o porvir e o passado estão em uma espécie de preexistência e 

de sobrevivência eternas; a água que passará amanhã está neste momento em 

sua nascente, a água que acaba de passar está agora um pouco mais abaixo, no 

vale. Aquilo que para mim é passado ou futuro está presente no mundo. 

Frequentemente se diz que, nas próprias coisas, o porvir ainda não é, o passado 

não é mais, e o presente, rigorosamente, é apenas um limite, de forma que o 

tempo desmorona (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 552). 
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Esse desmoronamento do tempo, mediante suas definições limitantes, nos faz reforçar 

a temporalidade própria das professoras ao narrarem a vida e as experiências. Ao fazê-lo, elas 

não deixam claro o que e/ou como tal situação coloca-se no presente imediato ou num futuro 

que almejam, ou até mesmo em que ponto do passado onde está a nos relatar e a buscar pelas 

lembranças. Simplesmente, é-nos perceptível o fato de acessarem os fatos e automaticamente 

criarem uma cronologia favorável, uma forma de elencar, pelas sensações e pelos sentimentos 

advindos da lembrança, aquilo que virá antes ou depois na narrativa.  

Por isso, o que está guardado em nossa memória não é apenas a imagem das coisas 

percebidas, são as próprias percepções antigas do fato e/ou da imagem vista. “[...] Capturamos 

a parte antiga de nossa vida intencional. Trazemo-la de volta à vida. É por isso que as memórias 

podem ser tão nostálgicas. Elas não são apenas lembranças, são a atividade de reviver” 

(SOKOLOWSKI, 2004, p. 77). 

Nestes momentos, reviver pode ser tanto nostálgico quanto, ao mesmo tempo, deixar à 

flor da pele sensações e emoções, como as que percebi ao escutar as narrativas das professoras. 

Parecia-me que, ao acionar uma ou outra memória, elas vinham com um turbilhão de 

percepções. Os olhos, por vezes, lagrimejaram. Houve sensações de alegria, angústia e 

saudosismo, ao que chamaram de passado, entre tantos outros sentimentos. Nesta 

(auto)organização do tempo, não estão ressuscitando o objeto do acontecido como se o 

materializasse aqui e agora, mas oferecem-no uma nova dimensão e um novo horizonte. Esta 

“revivificação de uma experiência é justamente o que é a recordação” (SOKOLOWSKI, 2004, 

p. 77). 

Ao recordar, não estamos somente analisando uma cena anterior. Estamos imprimindo 

novas percepções e uma consequente reestruturação de uma “narrativa” pregressa. Nesse 

movimento, não somos um observador da cena. Estamos/somos “[...] os mesmos que estiveram 

envolvidos na ação; a memória nos traz de volta como atuando e experienciando lá e naquele 

tempo” (SOKOLOWSKI, 2004, p. 80). 

 

[...] Sem a memória e o deslocamento que ela traz não seríamos 

completamente atualizados como si-mesmos e como seres humanos, para bem 

ou para mal. A síntese da identidade ocorre em ambos os lados da memória – 

no noético e no noemático (SOKOLOWSKI, 2004, p. 80). 

 

De tal modo, “(...) experimentado como vida, como significado e sentido, o tempo é um 

estado, mais do que qualquer coisa concreta a ser medida e a controlar o desenrolar sequencial 

de nossos atos” (FONTANA, 2003b, p. 123). O tempo é o que nos permite tomar consciência 
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acerca de nosso percurso de vida e externar os feitos deste trajeto por meio da narrativa. É 

possível situar o ato de construção “lógica” da narrativa com a fala de Larrosa (1994, p. 53) 

quando nos diz que, 

 

[...] ao narrar-se, a pessoa diz o que conserva do que viu de si mesma. [...] o 

dizer-se narrativo não implica uma descrição topológica, mas uma ordenação 

temporal. Assim, o narrador pode oferecer sua própria continuidade temporal, 

sua própria identidade e permanência no tempo (embora sob a forma de 

descontinuidades parciais que podem ser referidas a um princípio de 

reunificação e totalização) na mesma operação na qual constrói a 

temporalidade de sua história. 

  

Neste ponto, constitui-se “verdade” aquilo que é “verdade” para o narrador, porque a 

narrativa é o resultado das ressignificações ordenadas pela natureza reconstrutiva e seletiva da 

memória. Isso nos faz crer que trabalhar com memórias não implica buscar fatos datados no 

tempo do relógio, nem tão pouco conceituá-los como verdades absolutas, dado o caráter de 

ressignificação do ato mesmo de rememorar. Logo, experiência e memória têm relação de 

complementariedade, tendo em vista que é preciso rememorar para narrar. O mais importante 

na rememoração do fato, no entanto, é compreendê-lo e perceber o que com ele aprendemos, 

assim como ele nos transformou e/ou acrescentou àquilo que nos tornamos hoje.  

Tecendo essas considerações acerca do tempo da experiência vivida e de como ela 

aparece no ato de narrar e rememorar, suponho que quaisquer métodos que intente aplicar-lhe 

uma conceituação levando em conta apenas o tempo objetivo irá frustrar-se.  E, talvez, tenha 

sido esse o erro das ciências sociais (em alguns momentos) na tentativa de dar conta da 

dimensão temporal da experiência individual. Em muitas pesquisas, quando recorrem ao 

material biográfico, frequentemente tentam “enquadrar” o tempo, “colocar o tempo entre 

parênteses para reencontrar o ‘terreno’ de uma geografia ou de uma cartografia do social” 

(DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 524). 

De certo, a trama da vida relaciona-se com o contexto sociopolítico e cultural do 

narrador da mesma forma como o contexto temporal e espacial se imbrica com as três 

dimensões do tempo (presente, passado e futuro), no sentido de que a experiência do sujeito, 

tanto na ordem pessoal quanto social, é articulada pela narrativa, especialmente quando clarifica 

a dualidade tempo cronológico/tempo fenomenológico. Justamente por essa razão, o discurso 

narrativo não procura estabelecer uma lógica linear e sequencial. A memória vale-se de 

instrumentos socialmente criados e compartilhados, por isso as recordações podem ser 

semelhantes, contraditórias ou sobrepostas. Mas, assim como na experiência, mesmo que duas 
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pessoas vivenciem algo em comum, as lembranças não serão como impressões digitais, 

exatamente iguais.  

 

[...] De forma articulada com a perspectiva tridimensional do tempo narrado, 

entendemos a narrativa autobiográfica em uma tríplice dimensão: como 

fenômeno (o ato de narrar-se reflexivamente); como metodologia de 

investigação (a narrativa como fonte de investigação); como processo (de 

aprendizagem, de autoconhecimento e de (re)significação do vivido) 

(ABRAHÃO, 2011, p. 166). 

 

Como resultado do exposto, a experiência que narramos tem a ver mais com o que 

fazemos, com esta dimensão mais receptiva e reflexiva do que nos passa e, principalmente, do 

significado que lhe atribuímos (DOMINGO, 2013, p. 25). Portanto, a experiência como 

processo de (trans)formação permeia profissional-pessoal e torna-se uma unidade; dá-se ao 

longo da vida, na junção de todos os “tempos”. Pensar no que nos constitui como experiência 

é refletir acerca do vivido como fatos encarnados. Assim, podemos voltar os olhos sobre a nossa 

própria história como modo de si em formação e geração de saber.  

A narrativa é o que traz ao conhecimento do ouvinte e, de certa forma ao narrador, aquilo 

do que “ficou”, do que “impregnou” na memória e “fez-se lembrado”, por isso é que concebo 

experiência e narração como termos imbricados. A experiência, ela própria é o que, por escolha, 

ele traz à fala pela narrativa. O recordar de minhas percepções antigas leva a um reviver de si 

ao mesmo tempo em que a experiência é trazida à luz novamente. As lembranças despertas pelo 

ato de narrar-se ajudam a construir a imagem de si. O vaguear em diferentes tempos de forma 

consciente nos faz perceber o quão atrelado estamos às lembranças e como elas nos constituem. 

 

2.3 Prévia aos capítulos de interpretação-compreensão das histórias 

 

Além de ouvir as falas, fui adentrando pouco a pouco às histórias e, consequentemente, 

percebendo a forma como cada uma organizou e priorizou uma ordem subjetivamente lógica 

para a narrativa. Essa forma/ordem dada aos fatos narrados já diz muito acerca da própria 

história de vida. Cada cena descrita na linha que tece a história da (auto)formação me faz, como 

relatora e participante da narrativa, “criar” outra narratividade, a da minha própria leitura e 

consequente “re-criação” das histórias. Entre o contar e o não contar, o silêncio e o 

detalhamento de algumas situações, foi-me possível refletir na estima de cada fato e perceber 

como cada percurso tem se delineado. 
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É preciso compreender como cada história remontou passado, presente e futuro na 

organização pessoal dos fatos e experiências vividas. Para Josso (2006, p. 378), será o 

estabelecimento dessa perspectiva temporal que permitirá nomear os “argumentos” da história. 

Nessa fase do trabalho biográfico centrado na compreensão e na (re)leitura com olhares 

cruzados, novos tipos de laços aparecerão. Esses olhares “cruzados” traduzem-se pelo 

entrelaçamento de todos aqueles envolvidos na pesquisa, que posso chamar do “eu-narrante” o 

“eu-pesquisado(a)”, o “eu-ouvinte”, enfim, a rede de relações que a pesquisa possibilita 

construir, na intenção de compreendermos como cada um tem se (auto)formado.   

Nos capítulos seguintes, a tematização da história de vida permitiu criar um 

entendimento que é consequência da postura de “entrega” à pesquisa e, principalmente, do 

papel do “eu-ouvinte”. Jamais pela intenção de comparar as histórias, fiz a tentativa de ir 

dialogando com as experiências e deixando que os fatos mesmos me dessem a direção para 

refletir, particularmente pelo que se tornou ou o que se constitui de tão valioso no processo de 

cada professora que as fez aproximar-se da prática docente que empreendem hoje. Para tanto, 

irei refletir, tendo como eixo norteador da conversa, a relação delas com a arte, como se deram 

também os outros laços de formação, tais como: a vida profissional, o teatro, as influências 

familiares e a educação institucionalizada, dentre outras experiências que as afetaram na 

(auto)formação e na construção da própria personalidade. 

Trabalhar com as histórias de vida é ocasionar uma aproximação daquele que está em 

formação, principalmente o professor e seus pares. É instigá-lo a se perceber pertencente a um 

meio de busca pelo conhecimento, de entrega e de devir. Pensar na educação a partir da história 

de outros profissionais é criar um elo entre um “eu” que caminha na direção do aprendizado e 

um “outro”, semelhante, que compartilha a estrada. 

 

[...] O que se espera que se aprenda na experiência de profissionais, 

juntamente com seus modos concretos de fazer que mostram a dupla qualidade 

de um fazer concreto e uma necessidade de que esse fazer nasça sempre de 

novo. E aprender isto significa poder tomá-lo de inspiração para construir cada 

um, cada uma seu próprio processo de aprender, seu próprio caminho que é 

sempre pessoal (DOMINGO, 2013, p. 33). 

 

Por isso, para Larrosa (1994, p. 48), “pensar” sobre a educação sugere construirmos uma 

determinada autoconsciência pessoal e profissional que “sirva de princípio para a prática, de 

critério para a crítica e a transformação da prática, e de base para a autoidentificação do 

professor”. Quando me coloco a ouvir o que as professoras têm a dizer sobre sua vida e sua 

prática, interessa mais o que dizem do que aquilo que gostaria de ouvir. No trabalho com as 
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histórias, não há premissas, apenas uma reflexão posterior ao dito, até mesmo sem o intuito de 

dar explicações. Mas há, sem dúvida, uma sensibilidade das entrevistadas para perceber o que 

quero delas, para falar o que acham que estou esperando.  

Contudo, nunca se mostrarão por inteiro. A pessoa da narrativa será sempre um 

personagem, um ser humano em seu devir. Todavia, isso não soa à invenção, mentira ou a um 

discurso imaginativo. O que dizem é a própria verdade de si, que ajuda bastante a compreender 

o que cada um é, já que as escolhas são feitas sempre dentro do que tem estima, para eles 

próprios e para seu grupo social. Cada um, com o que pensa ser/quer ser, garante na conversa 

a presença de uma gama enorme de personagens diferentes e igualmente ricos de elementos em 

suas contradições, certezas e aproximações. A verdade será sempre relativa àquilo que quem 

narra pensa ser a verdade ou quer que assim pensem os outros e, por isso, precisa dizê-lo daquele 

modo. 

A seguir, nos próximos quatro capítulos, ouso um diálogo com excertos das narrativas, 

buscando em cada temática o que mais me chamou à atenção e à reflexão, além de pontos que 

elegi como cruciais nos percursos e na compreensão do caráter de continuidade e construção 

permanente de conhecimento que se traduz pela (auto)formação. Percebo este caminhar como 

uma atividade de tessitura de uma rede, pelas relações que ambas estabelecem com amigos, 

profissionais, parentes e pessoas com quem dividem algum tipo de conhecimento e que acabam 

contribuindo para a forma como vão, pouco a pouco, moldando suas ações pedagógicas. 
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III ESCOLARIZAÇÃO E FORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

Neste primeiro capítulo de interpretação-compreensão, abordo passagens da narrativa 

que trazem os relatos acerca das experiências escolares em diferentes instituições de ensino ao 

longo da história das duas professoras, bem como a forma como construíram um currículo de 

(auto)formação para a docência ao longo do tempo. Vale ressaltar que os dois percursos na 

educação institucional são situados em épocas e contextos distintos. Lucinha relata a fase 

escolar em sua cidade natal, São João del-Rei, num espaço peculiar de instituição, um colégio 

particular de ideologia predominantemente católica. Josi, por sua vez, inicia a vida escolar anos 

mais tarde (tendo em vista a diferença de idade das duas professoras), na capital mineira, 

cursando todo o período estudantil em escolas públicas. Contudo, ambas apresentam, na 

diversidade de situações, pontos interessantes dessa fase dispostos nos dois tópicos seguintes. 

 

3.1 Josi: a caminhada incessante ao saber... 

 

Quando pedi às professoras que iniciassem a narração da história a partir de um ponto e 

que, livremente, o escolhessem, somente Josiane iniciou sua fala a partir de recordações sobre 

a formação institucional. Suas primeiras frases foram: “Eu vou falar da minha formação, o que 

eu lembro, assim vou tentar ir desde a minha infância. [...] lembro é que eu estudava em um 

jardim que se chamava Pituxinha...” Como participante-relatora das histórias, escolhi começar 

por esse caminho, talvez, ainda na intenção de apresentar as professoras em suas respectivas 

formações institucionais e perceber o que, de fato, descendeu desse percurso, ambos tão 

distintos e em períodos diferentes da História. 

Segundo Souza (2007, p. 63-64), trabalhar com a memória institucional e/ou a do sujeito 

faz emergir a necessidade de se construir um olhar retrospectivo e prospectivo no tempo e sobre 

o tempo reconstituído como possibilidade de investigação dessas formações. Isso porque a 

memória é escrita num tempo, um tempo que permite deslocamento sobre as experiências, o 

que nos permite certa mobilidade temporal na narrativa dos fatos. Esse tempo e memória 

possibilitam conexões com as lembranças e os esquecimentos de si, dos lugares, das pessoas, 

da família, da escola e das dimensões existenciais do sujeito narrador. 

Quando me encontrei com Josi, na primeira entrevista “formal” e após conversarmos 

sobre a temática que iria nortear nossa conversa, ela começou seu relato na tentativa de traçar 

um percurso formativo tendo como um dos fios condutores a formação institucional além da 

arte. Hoje, após a convivência estabelecida com a pesquisa, penso que não poderia ser diferente, 



62 

 

já que esse universo de pertencimento ao mundo da educação “formal” caracteriza-se de 

extrema importância e gratificação para ela. Apesar das lacunas em alguns pontos, ela tenta 

estabelecer uma sequência temporal, principalmente naquelas passagens mais significativas a 

ela. Sendo assim, começou ao citar o Jardim de Infância:  

 

[...] Eu lembro nitidamente até do meu uniforme, lembro que eu tocava em 

uma bandinha [FIGURA 5], só que eu não fui muito pro lado da música, mas 

eu me lembro que eu tocava um chocalho numa bandinha, né?! Depois já não 

lembro mais, não lembro mais de nada. 

 

 

Posteriormente a essa fase, passou a relatar as próximas fases de estudos no ensino básico. Nas 

fotografias com as quais tive contato, destaco uma que possivelmente diz respeito à época, 

retratando um momento religioso, supostamente ligado a alguma celebração da/na escola 

(FIGURA 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal de Josi; foto recuperada de antigo binóculo fotográfico.  

 

Figura 5 - Josi, ao centro com seu chocalho em “bandinha” do Jardim de Infância 
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Em dado momento, as memórias se mesclam com as relações familiares de apoio mútuo 

entre seus membros, inclusive os percalços para se chegar à escola e nela permanecer: 

 

[...] Depois eu fiz de primeira à quarta séria, estudei no Barro Preto [Bairro na 

cidade de Belo Horizonte] e minha mãe morava em Belo Horizonte, no João 

Pinheiro [idem]. Eu me lembro que eu era assim, pequena e tem meu irmão, 

uma escadinha, eu, meu irmão e minha irmã. Nos pegávamos o ônibus, íamos 

para a Avenida Amazonas, a gente atravessava a rua toda movimentada. 

Éramos pequenos, a minha mãe tinha comércio, não tinha muito tempo; a 

gente ia sozinho!  

[...] Mas aí eu lembro que a gente ia para essa escola que se chamava Francisco 

Sales, eu estudei lá de primeira à quarta série. Depois, de quinta à oitava; 

porque não tinha nono [último ano do Ensino Fundamental] na época, tinha 

até o oitavo. Eu estudei também na Avenida Amazonas ali na Escola Estadual 

Gameleira. Sempre estudei na escola pública, só mesmo no Jardim que era 

particular! Essa escola até hoje existe, fica ali do lado do (El Renó?) que é 

perto daquele Parque de Exposição [referindo-se à cidade de Belo Horizonte]. 

  

A medida que a professora narra os fatos, consigo perceber que, mentalmente, ela 

revisita os lugares e parece reconstruir as cenas em telas mentais rememoradas, mudando sua 

expressão do olhar. É interessante o fato de buscar características tão específicas nas 

lembranças, como a rua que era movimentada na ocasião das idas à escola, bem como a 

presença de seus irmãos pequenos como pertencentes àquele momento. Ela não descreve as 

Figura 6 - Josi, ainda criança, em momento 

religioso, possivelmente ligado à escola 

Fonte: Arquivo pessoal de Josi. 
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características físicas da escola, nem cita algum(a) professor(a) em especial nessa fase, porém 

apega-se às atividades escolares realizadas.  

 
[...] De quinta à oitava, eu não me lembro de ter feito tanta coisa de arte na 

escola, não. Não me lembro, posso ter feito mas não me marcou, me marcou 

mais um trabalho de feira de ciências na época, aí a gente mudou era feira 

cultural. Me lembro que meu irmão fez um trabalho da Bahia, todo mundo 

vestiu caracterizado, e o meu trabalho eu lembro que era sobre esportes, a 

gente, eu sou atleticana, e a gente foi entrevistar vários jogadores do Atlético. 

Na época era Reinaldo, João Leite, isso me marcou e, assim, foi a única coisa 

de arte que me marcou. 

 

Já na transição para o Ensino Médio, expôs certo descaso em relação aos estudos. 

Porém, ao ingressar no segundo ano, optou por fazê-lo concomitantemente à modalidade de 

magistério. Nesse momento, parece ocorreram mudanças em relação ao seu comportamento, 

dizendo: 

 
[...] mudei muito. O magistério me fez mudar muito, acho que eu me 

identifiquei, eu gostei. Fiz vários testes vocacionais, ainda nesta escola. 

Sempre dava ‘arte’ ou ser professora, magistério, sempre dava isso. No 

Catarina [abreviação do colégio Catarina Jorge Gonçalves], eu fui e comecei 

a fazer magistério, acho que mudou a minha vida mesmo. 

 

Presumo que o magistério tenha sido um marco definitivo que viria a direcioná-la para 

atividades direcionadas à docência e/ou outras afins. Logo, anterior ao que iria viver mais tarde 

na carreira, ainda residindo em Belo Horizonte, Josi conseguiu um estágio de docência na 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – de Contagem-MG, lecionando aulas 

de Matemática. Segundo relata, o contato com as crianças especiais foi muito positivo, uma boa 

experiência inicial como professora. Nesse ínterim, ela prestou uma prova de vestibular para a 

UFMG, quando foi aprovada na primeira etapa, mas não alcançou êxito na segunda. Porém, 

seus sentimentos não foram os de desistência dos estudos, pois direcionou-os em outras 

direções, como a do teatro (descritas no Capítulo VI) e dos cursos e trabalhos com desenho, 

ficando a pedagogia para um plano futuro.  

 

[...] Mas tinha um outro lado meu também, de arte, eu gostava e comecei a 

investir assim.... Comecei a fazer Senac, comecei a fazer um tanto de curso. 

Nesse período eu também comecei a analisar [...] sempre/até hoje eu gosto de 

fazer curso, estar participando de um tanto de coisas. [...] Mas aí eu comecei 

a fazer no Senac, fiz desenho de propaganda, fiz aquele curso de datilografia, 

né?! Antigo e tal, só mesmo para a minha formação. Fiz o curso de desenho 

de propaganda no Senac e saí bem, comecei a desenhar/letra/comecei a ver 

essa parte de comunicação visual. Começou a me chamar atenção também 

essa parte da comunicação visual, da propaganda. Depois eu fiz um curso de 
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figurinista [FIGURA 7], aí fui desenhar modelo/roupas. Desenhava e me 

dedicava muito nos desenhos, eu olhava e pegava peças de roupa lá em casa e 

tentava desenhar, sempre diferentes, né?! Aí eu cismava, eu lembro da 

professora, ela me elogiava pelos trabalhos, o estilo né?! Como que chama 

aquele? [Faz gesto em torno do pescoço] (Eu complemento: Echarpe!) Que 

ela usava, eu lembro dela. E eu cismava, eu falava assim: ‘Gente, essa roupa 

que ela tá, eu acho que é minha! Eu acho que eu que inventei essa roupa!’ 

[Risos] Eu me lembro disso, todo curso que tinha assim eu gostava de fazer. 

[...] E aí aconteceu isso tudo, os desenhos, os cursos que eu fui fazendo e era 

tudo isso do trabalho, do teatro e aí acabou eu deixando a pedagogia. 

 

 

Somente após um longo período de estudos teatrais e trabalho com desenhos de 

propaganda, ela iria retornar à área pedagógica. O fato ocorreu quando, com a gravidez de sua 

primeira filha, interrompeu sua carreira teatral e mudou-se para São João del-Rei-MG, onde 

residia seu futuro marido, migrando posteriormente para a cidade vizinha, São Tiago-MG. 

 

[...] Eu não estudei quando eu era solteira, eu fui estudar quando eu fui para 

São Tiago. Eu queria vir e estudar aqui na UFSJ e meu marido não deixou, 

falou que se eu começasse a estudar que eu ia separar dele; que não sei o que. 

Ele, de faculdade, já tem outra visão né?! Mas, aí, nós fomos obrigadas a 

estudar, graças a Deus, né?! Quem tinha magistério tinha que ter pelo menos 

normal superior. [...] E aí surgiu em São Tiago, eu fui e fiz o Normal Superior 

lá. Eu falei que era obrigado e que eu tinha que estudar mesmo [sorrindo], aí 

eu fiz! Depois ele não me parou mais [risos], depois disso eu fiz... fora os 

cursos, né?! 

 

A obrigatoriedade dos estudos a que Josi se refere foi decorrente da aprovação do 

Parecer CNE/CP 9/2001, de 8 de maio de 2001, que apresenta projeto de Resolução instituindo 

Fonte: arquivo pessoal de Josi. 

Figura 7 - Josi em atividade final do Curso de Figurinista 
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as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em 

nível superior; ou seja, que estabelece a obrigatoriedade do curso de licenciatura/graduação 

plena como requisito para o exercício da docência em educação básica. Desde então, as 

professoras formadas no então curso de magistério tiveram que se qualificar no denominado 

curso de Normal Superior, hoje chamado Curso de Pedagogia. Assim, mesmo com a dedicação 

aos filhos e administrando a vontade relutante do marido pelo estudo, ela aguardou o curso ser 

oferecido na cidade onde residiam e ingressou junto com companheiras de trabalho. Como ela 

mesma disse: “[...]depois ele não me parou mais...”, e assim seguiu explorando mais cursos e 

se aperfeiçoando na sua busca incessante de saber. 

 

[...] Depois que eu fiz Normal Superior, logo eu fiz Pós-graduação em 

Supervisão Escolar, depois eu falei: ‘Gente, todo mundo me chama para fazer 

arte ou contar história e eu não sou formada em arte’. Eu fiquei naquilo: ‘Eu 

tenho que ter formação em arte!’  Foi muito difícil escolher, porque presencial 

estava muito difícil para mim, aí resolvi fazer a distância, só que eu parei lá 

em Porteirinha [cidade do norte de Minas Gerais]. Eu andava quase oitocentos 

quilômetros, depois de Montes Claros, três horas, eu fiquei durante os quatro 

anos indo para Porteirinha, porque eu ia lá todo mês e fazia prova, ou, senão, 

juntava duas provas e ia de dois em dois meses. Aí eu fiz essa faculdade de 

arte-educação, foi a distância mas... sempre estava atualizada, fazendo... 

  

O curso de arte-educação a que se referiu foi oferecido por um polo da FGF, para atender 

aos alunos dos cursos a distância. Na ocasião, o marido de Josi também demonstrou resistência, 

ainda mais pela grande distância a ser percorrida para as aulas. O deslocamento até a cidade era 

difícil e cansativo. Quanto ao seu retorno, quando regressava à Belo Horizonte (de passagem), 

relatou a preocupação do pai com sua chegada, mostrando-se emocionada:  

 
[...] fazia a prova e queria vir embora o mais rápido possível. Ia para Belo 

Horizonte, no conjunto Água Branca, onde minha mãe mora. Ficava lá um 

pouco, via minha mãe, meu pai e vinha embora. Meu pai ficava lá esperando 

eu chegar de Porteirinha [mostra-se emocionada] e assim: preocupado, né, 

esperando! [referindo-se às suas viagens à Porteirinha-MG] Tem cinco anos 

que meu pai faleceu, mas ele ficava numa preocupação, né?! Ele falava que 

era muito perigoso esse lado, que o povo mata à toa. E aí ele ficava lá 

esperando. 

 

Nestes desdobramentos entre trabalho, projetos pessoais e seu papel de mulher e mãe, 

ela continuou seus estudos sempre sedenta de saber. Depois de certo tempo de trabalho, após 

todos os anos dedicados ao magistério, quando podia se entregar a um desestímulo na carreira, 

ela se lançou em um novo desafio: uma pós-graduação em Ensino de Artes Visuais, pela 

UFMG, também na modalidade a distância, com aulas presenciais no polo da cidade de 
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Tiradentes-MG (FIGURA 8). Quanto às suas atividades nesse curso, narrou o andamento deste 

e suas pretensões: 

 

[...] Tá legal, agora a gente vai, segundo semestre, começar o trabalho de 

monografia, TCC [Trabalho de Conclusão de Curso] e tal. Fiquei muito em 

dúvida, mas aí eu escolhi a arte contemporânea mesmo que eu acho que tem 

tudo a ver comigo. Aí eu vou fazer... o ensino da arte contemporânea na escola 

pública, né?! Eu acho um pouco defasado esse trabalho na escola pública, de 

arte contemporânea, é porque eu acho que muitas pessoas, porque há como 

um choque, um estranhamento, eu acho que tem muitos professores que não 

trabalham. E eu gosto muito, então eu vou fazer nesse campo mesmo. 

 

 

 

Na reflexão dos cursos feitos por Josi em todas as etapas de sua vida, percebo que, 

mesmo que ela tenha caminhado de forma árdua para sua capacitação, ela o fez com muita garra 

e esforço, o que parece ter tornado o caminho prazeroso e incansável. Ficou mais claro, em uma 

de nossas últimas conversas, esse ânimo que empreendeu na qualificação em certa ocasião em 

que encontrou problemas com sua pós-graduação em arte-educação. 

 

[...] [Adota tom de voz mais baixo] Eu estou com um problema sabe, do meu 

diploma de Porteirinha, sacrifiquei tanto, tanto! Eu falei: ‘Ai, meu Senhor, não 

acredito!’ Se caso eu for nomeada, eu tinha que entrar com um Mandato de 

Segurança porque eu [em voz baixa] fui questionar o negócio do meu diploma, 

Fonte: redes sociais de Josi. 

Figura 8 - Josi em atividades presenciais do Curso de 

Especialização da UFMG 
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diz que esse diploma de Porteirinha... tanto sacrifício! Que diz que ele era só 

para bacharelado, que eu que tinha licenciatura não podia fazer, não, era só 

para bacharelado, aquela Lei ... 92... não sei o que barra 92. É uma lei assim: 

se você tem o bacharelado, você pode fazer essa... Porque essa graduação que 

eu fiz só podia fazer quem tinha curso superior, não falou qual curso superior. 

A faculdade também tinha que ter me falado, eu não entrei com processo... 

contra a faculdade, não estou nem querendo entrar também! Qualquer coisa, 

se eu fosse nomeada... [referindo-se ao concurso público estadual para 

professor de Artes] eu, Thalita, já tenho o quê? Vinte anos de magistério então 

[inaudível] eu tenho que estar é nessa área mesmo.  

 

Parece inaceitável que tanto esforço tenha resultado em nada. Questionei, então, se a 

especialização na UFMG não a capacita para o cargo, mas ela explicou que não. Porém, apontou 

saídas, como um Mandato de Segurança (documento de ordem jurídica que assegura a vaga em 

concurso público mediante alguns critérios). Fiquei perplexa e em silêncio. Entretanto, ela me 

surpreendeu mais uma vez com sua gana de conhecimento e coragem...  

 

[...] por outro lado, eu entrei na UNIMES [Universidade Metropolitana de 

Santos – São Paulo]. Porque a UNIMES já está escrito lá: ‘Segunda 

Licenciatura’ e se der problema essa, pelo menos eu já estou fazendo, a 

UNIMES já está escrito segunda licenciatura e não tem problema, então eu 

consegui que fosse um ano e meio. Eu consegui não, é um ano e meio, para 

quem está fazendo segunda licenciatura e eu ainda estou tentando tirar um 

pouco de matérias. Porque é matéria demais, dez matérias, vou tentar tirar 

aquela Sociologia da Educação, Didática, aquelas coisas! E o material é muito 

bom sabe?! De Arte também, eu estou gostando muito! 

 

Lembro que franzi a testa pensando: “outra faculdade?” Mas só consegui exclamar: 

“Que bom!” e respirei aliviada por ela ter outra opção para continuar em frente. Além dos cursos 

descritos, também cursou uma disciplina do Mestrado em Educação da UFSJ (com a Profa. 

Dra. Lúcia Helena Pena Pereira), na modalidade de aluna especial; ou seja, sem ser aluna do 

Programa de forma integral. Lamentou, inicialmente, não ter nenhuma recordação fotográfica 

da atividade que realizou embora haja uma recordação da turma disponível em rede social 

(FIGURA 9)17. 

                                                           
17  Os rostos foram preservados porque não há autorização para utilização da imagem. 
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[...] foi Corporeidade, né?! [...]foi de Arte Contemporânea também, a gente 

contou história, relembrou memórias com cheiros [adota tom mais baixo de 

voz]. Ela chorou [referindo-se à professora]. Foi uma dinâmica que eu havia 

feito há muito tempo, quando eu fiz um curso e a gente contou uma história 

também, uma história que eu também adorava, a gente dividiu, eu a [?] e a 

Elisa; história linda, e aí a gente apresentou, com a memória olfativa também. 

  

Desse modo, continuou seu caminhar, aprendendo e fazendo, buscando, buscando e 

buscando, mesmo com certas dificuldades e intempéries. Ao que me parece, não consigo intuir 

uma interrupção (voluntária) em relação aos cursos nem mesmo em aventuras com novos 

saberes empreendidos por ela. Penso que estará sempre aprendendo e interagindo em algo que 

a engrandeça mais como pessoa e, principalmente, a capacite e a enriqueça mais como 

professora. Neste ponto, muitas coisas se cruzam entre as duas histórias, dela e de Lucinha, mas 

a característica principal é a vontade de ambas em saber mais e fazer alguma diferença no que 

diz respeito às suas próprias vidas e nas das pessoas com quem puderem estar. É neste ponto, 

da busca, que pontuo as formações institucionais das professoras de forma tão próximas mesmo 

que em tempos épocas distintas. 

  

3.2 Lucinha: da transgressão à pedagogia do amor 

 

Quando começou a narrar suas histórias de formação institucional, Lucinha não trouxe 

à fala nada que desse indício de como tenha sido sua formação inicial, em algum jardim de 

infância e/ou similares. Sucedeu que ela começou logo pelo que (talvez) tenha sido o episódio 

mais marcante e doloroso na fase escolar inicial: a expulsão da escola. Foi assim, de forma bem 

Fonte: redes sociais de Josi. 

 

Figura 9 - Josi com colegas e professora da disciplina do Mestrado em Educação da UFSJ 
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livre em relação à narração dos eventos que ela foi pontuando o que de mais importante ocorreu 

nas fases “formais” de sua caminhada de (auto)formação (FIGURA 1018 e FIGURA 11).   

 

 

 

[...] no segundo normal eu fui expulsa do Colégio Nossa Senhora das Dores, 

daqui de São João del-Rei. Fui expulsa aos 17 anos porque eu defendia a nossa 

categoria de alunas pobres, bolsistas do MEC [Ministério da Educação e 

Cultura]. Fizemos um concurso, quando entramos, no primeiro ano do ginásio, 

eu tirei o primeiro lugar, era uma sala enorme com mais de cinquenta 

candidatos e era uma bolsa que o MEC dava [...]  

 

                                                           
18  Tive acesso às poucas fotografias. Aquelas que ela me disponibilizou, tive que as fotografar; portanto, houve 

prejuízo na qualidade desse material. 

Fonte: arquivo pessoal de Lucinha. 

Fonte: arquivo pessoal de 

Lucinha. 

Figura 10 - Fotografia de 

documento de identificação 

Figura 11 - Lucinha ainda jovem (à direita) 
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O Colégio Nossa Senhora das Dores, presente nos relatos de Lucinha, foi instalado em 

São João del-Rei em meados do século dezenove e ofertava o ensino básico do primário ao 

Ensino Médio. Em meados do ano de 1905, passou a direcionar o público feminino para o 

Ensino Normal (com a equiparação do Curso às Escolas Normais Oficiais do Estado), 

representando a primeira via de instrução escolarizada institucional de nível médio aberta 

exclusivamente para as mulheres da cidade e estabelecendo o marco para a formação de 

professoras primárias. Como única opção ao Ensino Superior, o curso voltava-se às pessoas 

com condições financeiras que pudessem custeá-lo, “ressalva, apenas, para um número limitado 

de alunas não pagantes que, por força de lei, puderam garantir o acesso ao estabelecimento, na 

condição de bolsistas” (ARRUDA, 2011, online).  

A instituição ofertou a formação de professores até o ano de 1964, além de integrar ao 

planejamento escolar atividades extracurriculares como: cursos de religião, pintura, piano, 

violino, flores, centros literários e científicos e cursos de socialização. Devido à dificuldade de 

inserção das mulheres no mercado de trabalho da época, a profissão docente por meio do curso 

no colégio traduziu-se como a promessa de trabalho digno e remunerado para um determinado 

estrato social da cidade.  

Dessa forma, apesar de pertencer à família com relações sociais consideráveis e certos 

atributos intelectuais, as condições financeiras permitiram que Lucinha frequentasse a 

instituição particular somente sob regime de bolsas de estudo, de caráter meritório. A diretoria 

e principais funcionários eram pessoas ligadas direta e/ou indiretamente à Igreja Católica, as 

chamadas “Filhas da Caridade”, em que os valores morais construíam-se mediante uma estética 

e uma ética próprias. Acerca dessa peculiaridade dos colégios cristãos, Louro (2008, p. 461) 

nos diz que os uniformes sóbrios, avessos à moda, escondiam os corpos das jovens, tornando-

os assexuados, e combinavam-se com a exigência de uma postura discreta e digna, além do 

silêncio imposto sobre a vida pessoal.   

Segundo Arruda (2011, online):  

 

De braços dados com a tradição, as Filhas da Caridade souberam aproveitar o 

momento. Engajadas em desenvolver uma pedagogia moderna (método 

intuitivo), aliada a princípios de formação do caráter e da moral cristã, 

procuraram modelar, pela via da escola, uma alternativa para viabilizar o 

funcionamento do seu projeto e, ao mesmo tempo, como via articulada, 

dilatar, expandir, multiplicar a doutrina que encarnavam por meio de eleição 

do público bem determinado.  No caso, ocupando-se da formação feminina, a 

Pedagogia, a Instituição e os sujeitos comprometidos com esse tipo de projeto 

objetivavam atingir a casa, a escola e a formação de quadros para a própria 

ordem. 
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Mediante a intencionalidade com que dirigiam os estudos das jovens, as irmãs só 

fizeram inquietar ainda mais a personalidade latente da então aluna Maria Lúcia, despertando 

uma postura avessa às normas exacerbadas e instigando um posicionamento à frente da época. 

Ou seja, como resultado ao sistema escolar, ela adotou postura militante e associou-se às outras 

alunas, mostrando-se bem posicionada em relação aos procedimentos engendrados pela escola, 

bem como uma postura crítica em relação à atitude das próprias professoras.  

 

E as irmãs [referindo-se às irmãs de caridade], todos os meses iam receber dos 

alunos os atrasados. A irmã Catarina falava: ‘Sua bolsa está atrasada’ [...] me 

formei e aí, ao final do tempo, foram muitos os debates e além do mais eu 

também fui percebendo outras injustiças, como por exemplo: nós que não 

tínhamos dinheiro para comprar livro novinho pegávamos as edições mais 

antigas, com isso a gente também não tinha aquilo que o livro mais novo 

trazia. Enfim, a gente não tinha uma séria de privilégios e na hora de 

ocuparmos os cargos do Grêmio a gente nunca era convidado. O uniforme não 

era o mais bonito, não era gabardina inglesa, o sapato tanque que era de uso 

diário ficava cheio de preguinho, porque vivia mandando trocar o solado. Não 

era aquele sapato chique que tinha na loja, que era bacana. Sempre tinha uma 

freira que vigiava para ver se o sapato estava limpíssimo. A nossa rua era lá 

do morro. Então passávamos por ruas não calçadas, tínhamos que encerar 

quase todo dia, passar a cera, você já entrava na sala de aula com a mão não 

muito limpa, porque não tinha esse detergente de hoje em dia. A gente ficava 

exposta ali a muitas humilhações direto, o tempo inteiro. Era terrível!  

 

Mas, apesar dos problemas que enfrentava para se sentir pertencente àquele ambiente, 

havia algumas pessoas que se aproximavam de sua vida, o que lhe assegurou, em certos 

momentos, alguma “salvaguarda” para seguir adiante. Um bom exemplo foi dito em relação à 

participação de uma freira que a adorava e a protegia muito. A irmã dizia: “Seus trabalhos são 

lindos, seu desenho é diferente!” Segundo Lucinha, ela conhecia seu pai e, apesar de brava, era 

também muito boa. Posteriormente, por influência familiar, ela começou a ter destaque na 

escola por meio desses trabalhos e desenhos. Descrevendo a forma como se apresentavam, 

disse: 

 

[..] No colégio eu só fui descoberta quando apareceu esse tipo de desenho. A 

gente vê assim, nos anos sessenta, esse desenho que é mais moderno, um 

desenho mais contemporâneo, um desenho assim mais recortado, um desenho 

menos figurativo, um desenho que combina mais as cores, que as cores são 

assim de tons mais baixos, que você pega e vai recortando, vai fazendo, você 

faz aquilo que você quiser que é um desenho mais naïf, um desenho mais de 

criança. [retorna com um tom mais alegre na fala!] Mesmo sendo um desenho 

de dezesseis anos, mas você desenha como se você fosse criança. [...]A 

professora falava: ‘Gente! Ela fez em papelão! (porque meu pai não 

desperdiçava nada, tudo ele aproveitava) Olha que desenho lindo! Ela podia 

ter pedido para o pai dela fazer e todo mundo ia bater palma, mas ela fez do 
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jeito dela, igual o pai dela falou para ela fazer’. Porque meu pai falava assim: 

‘Gente! Vocês vão olhando muita aqui na (naïf) que vocês vão tirando ideia 

de como que vocês podem fazer’. 

 

Porém, apesar do engajamento que conseguiu na escola, fez questão de ressaltar o salto 

temporal nas descrições e elegeu, para narração, uma síntese das problemáticas vividas na 

instituição: 

 

[...] Só sei que no final do ano a gente foi expulsa, e além do mais elas tinham 

um preconceito danado contra as meninas filhas de combatentes. Quase todos 

negros ou mulatos e que tinham dinheiro para pagar os estudos das meninas, 

mas estas nunca ocupavam também lugares no grêmio, elas eram do nosso 

grupo que chamávamos o grupo das isoladas. Só sei que no final do ano, dia 

do meu aniversário, quando eu fiz dezoito anos eu ganhei um bilhete azul e 

fui fazer o último ano em Barbacena. 

 

O “bilhete azul” foi a carta de saída da escola. E, em certo ponto da entrevista, me disse 

o quanto se arrepende de não o ter guardado, pois naquela ocasião o rasgou, com sentimento de 

revolta. Porém, teve a possibilidade de terminar o Ensino Médio na cidade de Barbacena-MG, 

onde se hospedou na casa de parentes. 

 

[...] Meu 3º ano foi ótimo, lavei a alma, porque eu era muito boa aluna e pude 

estudar com os melhores professores lá do colégio normal, que era uma escola 

pública. Aqui estava começando a Escola Normal Estadual, pública, e lá já era 

uma escola de tradição de muito tempo, então foi muito legal! Fiz um ótimo 

estágio, coisa que aqui não se tinha esta tradição. 

 

O estágio também se refere ao curso de magistério, como o empreendido por Josi na 

APAE, no mesmo período escolar. Finda a formação, Lucinha começou sua carreira docente 

nas escolas de São João del-Rei, como irei descrever mais adiante, no Capítulo V, acerca de 

sua carreira. A faculdade, curso Normal, veio mais tarde, com seu ingresso na Faculdade Dom 

Bosco de Ciências, Letras e Filosofia, fundada pelos frades franciscanos que haviam criado o 

Colégio Santo Antônio, referência em ensino na cidade. Posteriormente, com a transferência 

desse Colégio para a capital, suas dependências foram transferidas para a Fundação Municipal 

de Ensino Superior de São João del-Rei. E, nos anos de 1986/1987, a junção dos cursos 

existentes na Faculdade Dom Bosco, dos padres salesianos, com a Faculdade de Ciências 

Econômicas, Administrativas e Contábeis de São João del-Rei – FACEAC – e a Faculdade das 

Engenharias de Operação – FAEIN, ambas tendo como instituição mantenedora a Prefeitura 

Municipal de São João del-Rei, assinalaram a federalização da instituição, que passou a ser 
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denominada: Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei – FUNREI, instituída pela Lei 

Federal nº 7.555/86. Somente em 2002, a Fundação tornou-se Universidade Federal de São João 

del-Rei (VALE et al., s/d,). 

Percebe-se que a fase de transição das instituições também trouxe dificuldades para os 

cursos se consolidarem. Além do mais, Lucinha também se desdobrou entre uma rotina de 

trabalho e estudo, apontando um caminho muitas vezes penoso e intenso. 

 

[...] Não havia xerox, era um livro só para dezessete colegas estudarem, 

inclusive os seminaristas que estudavam conosco, da Faculdade Dom Bosco 

de Filosofia e Letras. Não havia privilégio entre nós e os seminaristas, exceto 

que eles ficavam o dia inteiro dentro da faculdade e eu era uma professora no 

turno da manhã, chegava em casa uma e meia da tarde. Tinha meu horário de 

ser professora, cumpria minha trajetória de professora, estudava, trabalhava, 

preparava as coisas de professoras e depois é que eu ia me preparar para poder 

voltar pra faculdade. Então, ficava às vezes até uma hora estudando para dar 

conta do recado. Não era tratada com nenhum privilégio, nem eu nem as que 

trabalhavam. [...] Eu não tive privilégio nenhum, mas fazia teatro 

universitário, viajava, ia para o Festival de Inverno lá de Ouro Preto, fazia 

viagens de teatro, trabalhava com [Antunes?] no teatro universitário. Fazia 

muita coisa legal que a Universidade me propiciava, nem chamava 

universidade, era faculdade. [...] A faculdade não era FUNREI, era Faculdade 

Dom Bosco de Ciências e Letras e eu fui para o curso de Pedagogia, dezessete 

alunos. Sendo que nove eram alunos que faziam pela manhã Filosofia, eram 

clérigos, e o resto eram pessoas que pagavam. Das pessoas que pagavam, as 

outras todas eram mulheres... [usa um tom mais baixo de voz/obscuro].  

 

Portanto, seu processo formativo na faculdade foi entremeado por privações. O vir a ser 

professora foi se dando ao longo de um processo lento e contínuo de escolhas e desafios. Hoje, 

quando compartilha com suas alunas as experiências daquele período, tenta fazê-lo como quem 

aconselha sobre o valor dos estudos.    

 

[...] Vocês já estão pensando na formatura [referindo-se às suas alunas da 

faculdade] e eu, por exemplo, fui na minha formatura de sapato emprestado, 

roupa emprestada. Porque meu dinheiro era para investir no meu futuro campo 

de trabalho, e não na minha formatura, nessa festa de formatura, eu queria era 

morar fora, continuar estudando, já que tive que fazer o curso de Pedagogia 

pagando, estudando à noite. 

 

Naquela época, como a maioria das instituições de ensino superior, também havia 

alguns desafios a serem superados e alguns retrocessos nas formas de ensino, principalmente 

no que dizia respeito ao currículo. Lucinha apontou que, quando ingressou no curso, o currículo 

estava defasado em muitas áreas e/ou existiam coisas muito parecidas com o que já havia 

estudado no magistério. 
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[...] O currículo não mudou quase nada, por quê? A legislação mudou o curso 

de Pedagogia e a gente não sabia, veja só. Aqui, o Padre Luís governava com 

mão de ferro e ignorava que o currículo tinha mudado durante dois anos. Nós 

ficamos estudando biologia educacional como se biologia fizesse parte do 

currículo e já tinha caído há muito tempo. Foi a grande sorte, porque eu tomei 

bomba em biologia, então eu ia ter que fazer tudo de novo. Tinha umas 

matérias muito parecidas, muita psicologia, porque lá tínhamos um laboratório 

maravilhoso de psicologia. E eu quero que fique bem gravado aqui e agora 

que aquele material do laboratório de psicologia era um material voltado 

para... bem assim, behaviorista, porque na verdade era o que se usava na 

época, na moda. Era uma moda daquele tempo ter-se um material de 

psicologia experimental e na verdade nós aprendíamos a usar a... sabe aquele 

negócio que você faz assim? Você nem sabe. É de coordenação motora. Tinha 

uns que você tinha que contar sua história de vida, tinha um outro que tinha 

que falar da árvore, tinha um outro que não sei o que, não sei o que... enfim, 

eram aqueles testes! E lá no primeiro ano da faculdade você tinha que fazer, 

no meu primeiro ano, em 69, eu fiz... aqueles testes. No primeiro ano tinha 

uma professora doutora, Marisa Saboia, ela era dou-tora, coisa raríssima no 

Brasil, [...] uma das raras doutoras, ela era salesiana, ‘baixotinha’, mas 

profunda conhecedora, muito conhecedora mesmo do assunto. O livro que nós 

usávamos era o (CRET cret fild?) era um livro grande e grosso e ela dava 

muitas e muitas páginas, eram muitas aulas e ela dava páginas e mais páginas 

de fichamento. [...] Além de que, eu andava aos berros pelos corredores, dava 

gargalhadas, tudo eu achava graça, eu vivia a vida numa flauta, porque quando 

a aula estava chata... Já te contei da Maria Teresa, né?! Que ela foi pra porta e 

eu pulei a janela. [eu questionei: no colégio?] Não, na faculdade! 

  

No último trecho, percebo traços inerentes à personalidade dela e a forma como se 

posicionava em relação aos “retrocessos” da faculdade. Ela não queria perder tempo... Nessa 

questão, foi interessante entender como se refere ao curso passando certa impressão de descaso 

em relação às metodologias usadas ao mesmo tempo em que ressalta o “diferencial de ter uma 

professora “dou-tora”, pois não havia muitas no Brasil. Tal professora demandava muito estudo 

aos discentes, fazendo com que ela, em especial, se ocupasse da realização de trabalhos nas 

poucas horas livres que dispunha, desdobrando-se entre a vida de professora e a sua vida 

estudantil. Em contrapartida, havia outra professora que “facilitava” a vida ao possibilitar 

acesso mais fácil a materiais de estudo mesmo correndo risco de ser repreendida pela faculdade. 

 

[...] eu tinha outra professora que era maravilhosa, que dava aula de introdução 

à pedagogia, que levava as coisas do Paulo Freire xerocadas, tudo marcado, 1, 

2, numerava folha por folha, falava: ‘Agora, gente, eu vou recolher senão eu 

vou pra cadeia’, no cadeião aqui, que era o regimento, entendeu?! Essa era 

assim, divina dama, mas ela foi mandada embora de tanta revolução que ela 

fez aqui no Instituto Auxiliadora [Escola Salesiana da cidade]. Aí mandaram 

ela embora, mandaram ela pra Brasília. Ela estava revolucionando a cabeça 

dos alunos[...]. 
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É possível pontuar, ao longo da fala sobre o período estudantil, que Lucinha cita sempre 

personalidades femininas como professoras e supervisoras, entre outras, com exceção de um 

padre. Logo, por tudo que já foi tratado aqui em relação às peculiaridades da vida social 

familiar, fica evidente que a influência do feminino foi, sem dúvidas, um ponto crucial nas 

decisões tomadas, principalmente em relação à carreira. Pelo exemplo a seguir, Lucinha conta 

que poderia ter se tornado advogada, mas o destino para o qual caminhava era incisivo e havia 

nele uma na razão de ser:  

 

[...] Eu, se pudesse ser professora ou outra coisa além de ser professora, eu 

queria ser advogada, porque eu era muito brigona e defensora dos pobres e 

oprimidos.  

[...] 

Eu fui ser professora porque na minha família toda são de professoras. Nós 

éramos sete mulheres, e todas tiveram curso normal, exceto a mais nova, que 

é doze anos mais nova que eu, ela não fez curso normal. As outras todas 

fizeram e quase todas fizeram o curso de Pedagogia, exceto uma que fez o 

curso de História. A mais nova é a artista plástica da família. 

 

É interessante refletir sobre a escolha da grande maioria das mulheres da família pela 

profissão docente. Creio que não tenha sido por questões puramente vocacionais ou de 

interesse. Para Louro (2008), em meados do século XIX, após a criação das primeiras escolas 

normais, houve uma “feminização do magistério”, que perdurou durante muitos anos e se 

estende até hoje. Considerando o ofício como algo “natural” às mulheres, estas seriam “naturais 

educadoras”. Tal pensamento pode ser ter sido difundido nessa época vinculado ao processo de 

urbanização e industrialização que ampliava as oportunidades de trabalho para os homens, bem 

como pode ser compreendido como resultante da intencionalidade do Estado para maior 

intervenção e controle sobre a docência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV RELAÇÕES FAMILIARES E RELIGIOSAS 
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Dentre os vários relacionamentos que podemos estabelecer durante a nossa existência, 

podemos dizer que os que se fazem de forma primária, e talvez mais intensa, são os laços 

familiares. Extrapolando o conceito de família para além dos preceitos cristãos, o fato é que, 

desde o início da nossa história como sociedade, caminhamos em direção a uma compreensão 

de seio familiar para além dos laços sanguíneos; ou seja, construída também sob os laços de 

afinidade e amor incondicional.  

Estabelecemos novos vínculos a cada grupo que pertencemos, seja durante um 

determinado tempo ou durante toda a vida, no trabalho, nos grupos de estudo, nas relações de 

lazer, entre tantas outras relações. Todos esses laços afetivos que, muitas vezes, foram tecidos 

de forma natural com pessoas que estiveram ao nosso lado por muito tempo, ou que tenham 

“cativado” algo em nós, ou ainda que nos tenha ajudado a pensar a vida (um personagem de 

romance ou uma personalidade midiática, um ancestral longínquo, uma pessoa encontrada em 

certa ocasião) (JOSSO, 2006, p. 378). 

Nessas relações de afeto, dois laços intensos marcaram as falas das professoras e 

constituíram uma surpreendente revelação para mim como ouvinte: as relações com a igreja19 

e com a figura paterna, sobre as quais irei tratar neste capítulo. Foi surpreendente o 

conhecimento de como a igreja católica, de forma positiva ou não, agiu de formas tão distintas 

nas duas histórias, bem como, curiosamente, ambas tiveram um pai ligado à pintura e à vida 

artística.  

 

4.1 Lucinha: a igreja punitiva e a igreja que ensina 

 

No caso da Lucinha, sua relação com a igreja começou na escola, pois a instituição de ensino 

era administrada por irmãs de caridade e, por isso, seguia rigidamente os preceitos cristãos, 

exigindo, além do comportamento exemplar, a participação nas rotinas religiosas. Todavia, não 

foi de forma mansa e submissa que a professora encarou tal rotina, deixando claros a mim os 

momentos quando sobressaía seu temperamento forte e intrépido a tudo aquilo que lhe causava 

desconforto. Em se tratando das exigências religiosas na escola, disse: “[...] a gente tinha que 

comungar, todo domingo, ser piedosa, que era aquelas coisas horrorosas, e isso foi, assim, 

fazendo com que a gente tomasse muitas antipatias”. 

                                                           
19  Tratarei pelo termo “igreja”, especificamente sua influência exercida nas pessoas, tudo aquilo que se refere a 

seus membros diretos, clérigos, irmãs de caridade/freiras e/ou atividades promovidas pela instituição cristã 

católica em si, como missas, grupos de jovens, teatro com encenações bíblicas etc.   
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Realmente, não parecia ser fácil. Além dos trabalhos escolares, ainda tinham que se 

mostrar exemplares nas rotinas católicas. No domingo, a presença era obrigatória nos rituais e, 

por vezes, as alunas eram questionadas: “Não veio à missa por quê?” Ao invés de inventar uma 

dor de barriga ou outra desculpa qualquer, quando fugia à regra, Lucinha gostava de ser clara 

falando às Irmãs de Caridade a verdade e nunca inventar mentiras. Assim, descreveu uma cena 

de conversa na ocasião de uma celebração: 

 

[...] Mas eu falava: ‘Eu não vim à missa hoje porque eu não quis!’ Eu resolvi 

ir à missa, falava a verdade. Ela falava: ‘ Ah filhinha, adoro que você fale a 

verdade’. Ela era prima do Dom Elder. Ela falava: ‘Eu gosto porque você não 

mente pra mim. A coisa mais bonita é não falar a mentira’. [...] Além de ter 

que ir à missa você tinha que chegar mais cedo e dar a presença. Tinha uma 

prancheta, você ia lá e dava presença antes de entrar para a igreja. 

 

Parece que falar sempre a verdade foi um ensinamento paterno que ela fez questão de 

reportar: 

 

 
[...] Ele falava [referindo-se ao pai]: ‘Fale sempre a verdade! Não se esqueça, 

o seu compromisso é com a verdade, seu compromisso é com aqueles que 

estão lá em baixo. É com os invisíveis. Mesmo que as pessoas falem que você 

tem que estar lá com eles, porque não importa, o seu compromisso é com os 

invisíveis; mesmo que ninguém enxergue você, você está enxergando. Vai 

dormir no travesseiro sabendo que você lutou por eles. Não importa que 

ninguém enxergue, mas você está enxergando, fim de papo!’ 

 

Segundo Louro (2008, p. 458), a educação para as jovens em instituições católicas 

almejava que as meninas construíssem suas vidas pela imagem de pureza da Virgem Maria. 

Esse ideal feminino implicava o recato e o pudor. Portanto, não podiam aceitar transgressões 

de nenhum tipo. Deviam seguir na busca constante de uma perfeição moral. Seus movimentos 

eram distribuídos em espaços e tempos regulados e reguladores, principalmente quando se 

tratava de escolas dirigidas por mulheres, leigas ou religiosas. Elas assumiam o papel de uma 

mãe superiora, que zelava pelo funcionamento de tudo e de todos.  

 No caso de Lucinha, a relação se estabelecia assim, ora amorosa e solícita, ora imposta 

e rígida demais a toda a liberdade aspirada pela aluna. Mas percebo que, apesar da relação de 

submissão a que as alunas tinham que se submeter, algo de positivo sempre ficava em relação 

ao trato com as religiosas, seja nos elogios recebidos e/ou nas poucas horas em que ocorriam 

tentativas de transgredir aquele contexto. No entanto, no decorrer das relações escolares, as 

imposições e rigidez foram mais fortes e o fim do relacionamento com as irmãs foi um ato de 

transgressão a tudo que de alguma forma deixava não só a aluna inquieta e revolta, mas também 
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todas aquelas que sofriam algum tipo de preconceito. Lucinha não coube mais ali e o fim se 

consagrou com a saída da escola, por expulsão, como descrito no capítulo anterior. 

 

4.2 Josi: a igreja das oportunidades e do teatro 

 

Na contramão de toda essa relação conflituosa, de uma igreja dos anos 1960, cheia de 

entusiasmo, ainda com certo sistema de ideais ultrapassados, encontrei nos relatos de Josi uma 

nova igreja, numa relação mais branda e voluntária, mas não menos intensa. Uma igreja que 

dialoga com a juventude, por meio de grupos formados por jovens, e que a recebeu de braços 

abertos como integrante ativa, pertencente àquele espaço de possibilidades. Seu primeiro 

contato nesse âmbito foi na cidade de Belo Horizonte, onde residia: 

 

[...] Eu participava de um grupo de jovens, lá no Conjunto Água Branca, fiz 

muitas amizades. [Eu complemento: um grupo de jovens da igreja?] Da igreja. 

Eu participava do grupo de jovens, eu sou católica até hoje. A gente fazia 

encontros, eu era assim: quase não falava, eu era mais tímida, com isso eu fui 

trabalhando tudo isso. Era obstáculo para mim e eu fui trabalhando comigo 

mesma. Na hora, eu fazia força para poder falar; a gente discutia os evangelhos 

e tal, isso tudo foi bom para eu ficar mais extrovertida. A gente chegou a 

apresentar também o ‘Pluft e o Fantasminha’ [peça de teatro] lá. A gente fazia 

também a ‘Paixão de Cristo’, eu tenho um tanto de fotos, depois eu tenho que 

deixar as fotos de várias coisas com você também. [...] No Pluft a gente não 

tinha muito acesso à máquina, mas depois eu tenho fotografado vários 

trabalhos. 

 

Penso que sua relação com a igreja, desde o começo, rendeu-lhe bons frutos, pois 

mostrava-se introvertida, mas aprendeu a se comunicar com o grupo, iniciando suas 

participações nas peças teatrais de cunho religioso/católico. Durante outros momentos, 

principalmente quando abordarei o teatro, seu relato denota essa relação próxima que estabelece 

com as manifestações religiosas, até mesmo no trecho em que frisou: “(...) eu sou católica até 

hoje”. Sua fé transparece claramente na narrativa quando atribui a essa força certa parcela de 

mérito pelas conquistas que alcança, além de se fazer presente também quando relata 

lembranças mais emotivas no percurso de (auto)formação (FIGURA 12).  
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Outro ponto significativo na percepção sobre a forma como ela lida com sua 

religiosidade se deu quando a questionava sobre suas percepções iniciais e seu amadurecimento 

ao contemplar uma obra de arte ou qualquer manifestação artístico-cultural. Queria provocá-la 

para uma possível separação acerca do eu-professor e do eu-pessoal, mas sua narrativa foi firme 

na questão dessa indissolubilidade. Na ocasião, questionei-a acerca das suas sensações ao 

visitar uma exposição ou comtemplar algo, como uma obra de arte, pela primeira vez.   

 

[...] [eu a questionei: quando você revisita, ou quando você vai pela primeira 

vez assim, as sensações que você tem, suas mesmo, sem a Josi...]  

[Josi] professora...?! 

[Complementei a fala: não dá para desvincular, né? Essa separação para mim 

não existe, mas assim é... [Silêncio]. Você tem o espanto também? Você tem 

a emoção, você tem tudo sempre assim ou tem uma parte da vida que isso era 

mais presente? Por que era novidade?] 

[Josi] Não. Ainda têm algumas obras que me chocam, têm algumas coisas que 

eu fico pensando, mais aí eu [inaudível] eu procuro refletir sobre aquilo, eu 

procuro aprofundar, pesquisar mais, ir mais fundo sobre aquele artista. Que 

tem uma história, né? Às vezes ele fez aquilo porque tem uma história, aí eu 

procuro ir mais fundo. Mas tem umas que me chocam mesmo. Tem uma que 

a professora lá na UFMG lá da Pós [referindo-se à pós-graduação lato sensu 

em Ensino de Artes Visuais/em curso] ela falou assim... é assim, meio... [tom 

inseguro de fala] foi feita com xixi, e eu não sei. Eu acho que quando choca 

que... é de religião. Por exemplo, a imagem de Jesus [inaudível], eu tenho... 

Por mais que às vezes eu tento inovar algumas coisas, têm umas que me 

chocam, ainda mais quando é algo assim, a gente fica um pouco assim... [adota 

tom mais baixo/inseguro de voz] Eu sou um pouco assim mais reservada, 

nesse sentido. Mas [silêncio], eu acho que eu tenho aceitação, mas essa 

aceitação que eu tenho, daí que eu penso... Eu quero que eles também sintam 

alguma coisa. 

Fonte: arquivo pessoal de Josi. 

Figura 52 - Josi, no papel teatral de Maria em encenação da Paixão de Cristo, s/d 
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A obra com tema religioso (e provocativo) da qual tomou conhecimento no curso de 

especialização da UFMG, por meio de uma professora, a incomodou de tal modo que a ideia 

de “pecado” esteve pairando no ar enquanto eu a ouvia. No entanto, ela não o disse de forma 

clara, e eu procurei não interferir, apenas segui ouvindo o relato. 

 

[...] Eu te falei que eu fiquei chocada com esse, quando ela me falou, mas... 

[eu complementei: como que era a obra?] 

Você acredita que eu quero perguntar para ela ainda, porque eu já procurei e 

não achei. Eu fiquei até com medo de às vezes eu não ter entendido direito, eu 

sei que é feito com xixi. Eu já digitei e não aparece. Não aparece essa obra 

que ela cita. Eu acho que era uma imagem de Jesus, agora eu não sei se eu 

entendi errado, se a imagem de Jesus foi outra coisa e o xixi foi com uma outra 

coisa. Mas eu associei os dois juntos. Então quando fala de religião eu fico 

meio assim, apesar de que a gente inovou bastante algumas coisas, a gente 

inova no teatro, mas a história é a mesma, permanece. São poucas obras que 

conseguem me chocar mesmo, porque eu acho que eu construí isso 

internamente.  

[Eu complementei: chocar assim, de uma forma negativa que a gente tá 

falando, de assustar um pouco [vozes simultâneas/inaudível]. Porque esse 

conceito do ‘estranhamento’ é uma coisa positiva para a arte contemporânea.]  

[Josi] É, porque te faz... a arte contemporânea quer te incomodar mesmo... 

Porque aí você vai refletir! 

 

A obra de arte que “chocou” a professora foi feita pelo fotógrafo e artista norte-

americano Andres Serrano chamada Immersion (PissChrist) e exposta no Museu de Arte 

Contemporânea da cidade de Avignon (França). À época, teve destaque na mídia não só pela 

polêmica, mas pelo vandalismo sofrido pela obra, atribuído a católicos conservadores daquela 

região. Um dia depois da entrevista com Josi, encaminhei a ela, por meio das redes sociais, um 

site brasileiro20 que noticiou o ocorrido e também mostrou a foto do artista ao lado do quadro. 

Mas ela não comentou a reportagem detalhadamente, apenas concordou dizendo que era aquela 

a obra citada pela professora. 

A especificidade da arte contemporânea em provocar o olhar para um “estranhamento” 

que resulta em reflexão é bem apreciado pela professora, porém o que me chamou atenção foi 

o fato de que, ao tratar de uma figura religiosa e impregnada de sentido, não parece ter sido 

lícito. Isto é, quando a arte intencionou transgredir a religião e, de alguma forma modificou a 

imagem de Jesus foi como se algo houvesse passado dos limites. Contudo, ela parece perceber 

                                                           
20  Foto polêmica de Cristo no xixi atacada por católico em Avignon. França/Artes - Artigo publicado em 18 

abr. 2011 - atualizado em 19 abr. 2011. Disponível em: <http://www.brasil.rfi.fr/cultura/20110418-foto-

polemica-de-cristo-no-xixi-atacada-por-catolico-em-avignon>. Acesso em: 21 mar. 2015. 
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essa construção do olhar para a obra como um processo subjetivo de maturidade dado ao longo 

do tempo e pelas diversas formas em que esteve diante dessas “inquietações”. 

 

[...] [Eu a questionei: hoje é mais voltado assim...] 

[Josi] Com outro olhar? 

[Eu complementei: é. De uma outra forma, de quando você vê um quadro pela 

primeira vez? Você tem a primeira sensação, mas logo te remete à sua 

prática?] 

[Josi] É, é. Remete à prática. Mas, não que eu, na minha vida eu fui sempre 

assim não. Eu acho que foi uma construção mesmo, mas eu estou tentando 

pensar assim, na arte contemporânea, quando é que eu realmente ‘assustei’, 

fiquei visivelmente assustada sempre, não sei... Desde a Lagoa do Nado é que 

a gente já mexe nessa linguagem e então sempre eu já quis sair do óbvio. 

Entendeu?! Então, por isso que eu já fui construindo esse olhar desde aí. Acho 

que foi muito importante. Eu te falei do NET depois foi para lá, então eu acho 

que a partir daí eu fui vendo; e a própria construção naqueles espaços 

[inaudível] À margem do Rio, você viu?! [Referindo-se à foto nas redes 

sociais] o cara lá... Então a partir daí que construiu, já foi uma coisa diferente. 

Então já veio diferente para mim. De fazer, da minha prática. Eu não vi e falei 

assim: ‘Nossa, isso aí é estranho!’ Eu já fui construindo isso dentro mesmo de 

mim. 

 

No entanto, qual seria o limite imposto à arte pela construção sócio-histórica das noções 

de “certo” e “errado” construídas com preceitos religiosos? Não sei a resposta, e, talvez, não 

saberíamos a reação da professora se ela não tivesse passado por esse conflito interior 

provocado pela própria arte. 

Refletindo sobre a construção dessas relações, foi possível traçar pontos convergentes 

estabelecidos por ambas as pesquisadas. No caso de Lucinha, a forma ortodoxa, a imposição de 

hábitos, a visão de mulher pura e comportada, e o enraizamento da ideologia em si parece terem 

se dado de forma consciente a ponto de provocar inquietação e o enfrentamento das figuras 

religiosas. O ímpeto de questionamento provocado pela organização da escola fez com que seu 

jeito como aluna e, depois, como professora fosse modificado. No caso de Josi, e principalmente 

na sua tentativa frustrada de explicar o porquê do incômodo em relação à obra sem ater-se à fé, 

parece que as questões espirituais/religiosas tiveram um valor mais ligado à espiritualidade. 

Porém, também viveu a fé e religiosidade nos grupos de Juventude Católica dos quais fez parte 

e descobriu o lado lúdico dessa fé, por meio do teatro. Sumarizando, as professoras viveram 

momentos distintos em relação à igreja e seu meio, mas, nas duas histórias há que se ressaltar 

o valor formativo de tais relações.   

  

4.3 Dois pais, dois pintores e suas filhas professoras 
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Pensando nos laços que engendramos no decorrer de nossa formação e que as 

professoras trouxeram à narrativa, penso nos saberes construídos nessas relações e recorro ao 

trecho de Josso (2006, p. 377), que traduz essa ideia de rede de influências formativas. Segundo 

a autora: 

 

Os laços geracionais são evocados por meio da escolaridade obrigatória e a 

que se segue a esse período, entretanto também podem existir mediante os 

laços de parentesco – os primos de diversos graus – e os elos de pertencimento 

a grupos de atividades (música, esporte, colônias de férias etc.). O 

reconhecimento dos laços geracionais se dá por meio da constatação de 

diferenças entre a fratria e os mais velhos. Associadas a esses últimos, 

encontramos com frequência inúmeras descrições de experiências que 

engendram laços de apego quer eles sejam de amizade ou de amor, laços de 

afinidade e de interesses e laços de lealdade e de fidelidade, sendo que todos 

os três exercem, por sua vez, forte impacto na formação das sensibilidades, 

das ideias, das crenças. 

 

Verdadeiramente, no processo de (auto)formação, muitas coisas as influenciaram e, 

tendo em vista que muitas dessas relações mais intensas de nossa vida são construídas no seio 

familiar, com elas não poderia ser diferente. Quando iniciei as entrevistas, não tinha 

conhecimento acerca das histórias das professoras, somente sobre algumas questões 

profissionais. Mas, quando ouvi as primeiras falas, fiquei muito surpresa com tudo que estava 

sendo dito sobre uma figura familiar em especial: a paterna. Surpreendentemente, as professoras 

escolhidas para a pesquisa tiveram relações muito próximas com seus pais. Cada qual a seu 

modo, e cada pai com seu brilho próprio, ambos ligados às artes e à pintura, grandes 

personalidades que agiram incisivamente nas vidas de suas filhas.  

Para Josso (2006, p. 376), os laços de parentesco são, incontestavelmente, os mais 

evocados nos relatos, quer sejam laços herdados por nascimento, quer sejam laços de aliança, 

como a igreja. Alguns estruturam a trama da narração, outros vão se ausentando do texto e vão 

se tornando menos significativos do ponto de vista da formação. Mas “a força desses laços de 

parentesco se expressa nos laços de lealdade e de fidelidade que engendram e que se manifestam 

não apenas na preservação das relações mais ou menos ritualizadas, mas igualmente nas 

convicções adotadas”.  

 

4.3.1 Lucinha, filha de Geraldo Abade: o artista plástico, pintor, historiador e político  

 



84 

 

Começo apresentando a relação de Lucinha com seu pai, mais especificamente na sua 

primeira fala em relação a ele: “O meu pai era um artista plástico!” Com muito orgulho e 

reconhecimento, assim se deu a narrativa que rememorou essa relação tão complexa e intensa. 

Logo no começo, convidou-me para olhar os quadros mais antigos que, segundo ela, de tanto 

insistir, ele acabou cedendo a ela. Sua memória é viva e recorda prontamente que ele começou 

a pintar em casa, onde ela acompanhava suas atividades. Referiu-se a ele como o “(...) o pintor, 

o ilustrador, o cara que mexia com as gravuras”. Narrou uma figura interessada em artes e pelas 

relações sociais afins. Uma das primeiras características apontadas é que “(...) comprava muito 

livro de arte, conversava muito com a gente e aí nós fomos aprendendo”. Parece-me que o 

aprendizado a que se refere se dava na maior parte pela observação do jeito de ser do pai, na 

postura e na relação estabelecida por ele com assuntos relacionados à sociedade e à vida artística 

(FIGURAS 13 e 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal de Lucinha. 

Figura 13 - Geraldo, pai de Lucinha em seu ateliê, s/d 
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Nessas relações sociais empreendidas por seu pai, talvez a de maior relevância em 

analogia à pintura tenha sido sua amizade com o pintor Quaglia21. Segundo Lucinha:  

 

[...] Eles conviviam muito, ele trouxe uma prensa para fazer gravura e eles 

ajudaram a fundar um Centro Artístico e Cultural em São João del-Rei, 

apoiados pelo padre Luiz Izério e pelos alunos da Faculdade Dom Bosco. Foi 

uma coisa assim, fenomenal! Davam aulas de graça para todas as pessoas que 

quisessem aprender aqui em São João del-Rei. Fizemos coisas fenomenais, 

até telenovela, cinema... 

 

Na última frase dita, “(...) fizemos coisas fenomenais, até telenovela, cinema...”, ela se 

incluiu nas atividades, pois também participava ativamente de eventos e grupos formados por 

intelectuais da época, inclusive o grupo de teatro, que irei citar mais adiante. A figura do pai 

era bastante conhecida, mas ele não viveu somente da atividade artística, como apontou a 

professora nesta fala:  

 

                                                           
21  João Garboggini Quaglia, ou simplesmente chamado pelo sobrenome “Quaglia”, nasceu na Bahia em 1928, foi 

pintor, desenhista, gravador e professor. Transferiu residência para o Rio de Janeiro em 1947, onde passou a 

frequentar a Escola Nacional de Belas Artes em 1950. Participou do I ao VII Salão Nacional de Arte Moderna, 

recebendo certificado de isenção de júri em 1956 e prêmio de viagem em 1958, participando também nesse 

ano da mostra O Trabalho na Arte, no Museu Nacional de Belas Artes, e da V Bienal de São Paulo em 1959. 

Aperfeiçoou-se em Pintura na Europa. Trabalhando principalmente no campo da pintura, dedicou-se 

paralelamente às artes gráficas, publicando um álbum de litografias na Espanha, com texto de João Cabral de 

Melo Neto, em 1960. Residiu por alguns anos em SJDR-MG. Lecionou na Universidade Federal de Santa 

Maria e na Universidade Federal do Rio de Janeiro (yexto adaptado do Banco de acervo de artistas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul.) Disponível em: 

<http://www.ufrgs.br/acervoartes/artistas/q/quaglia-joao>. Acesso em: 13 nov. 2015. 

Fonte: arquivo pessoal de Lucinha. 

 

Figura 14 - Geraldo em exposição de arte na década de sessenta 
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[...] Ele vivia dos trabalhos da pintura, mas ele era corretor. No final da vida, 

ele comprou um terreno muito grande, lá no final da Sete de Setembro, sabe, 

no Matosinhos [bairro da cidade de São João del-Rei-MG]? [...] depois que 

passa o Polivalente, a rua continua chamando-se Sete de Setembro, quando a 

rua ‘afina’ ele comprou uma rua/um pedaço grande de terreno e quando eu era 

menina ele loteou. Vendeu pequenos lotes para casa popular e ele mesmo 

vendia, na casa dele, as pessoas iam e pagavam a preços módicos. 

 

Em se tratando da vida de artista, ele não se vangloriava por demasia. Pelo que posso 

deduzir da fala de Lucinha, ele pintava mais por gosto do que para comercializar suas obras. 

Em determinado trecho, ela apontou o descontentamento dele em ter que pintar várias vezes a 

Igreja de São Francisco (igreja histórica de São João del-Rei-MG) por motivo de encomendas 

e/ou aos amigos, até o ponto que não mais quis pintar nada acerca da igreja, recusando pedidos.  

 

Meu pai era assim, um ‘bon vivant’! Nunca vendia os quadros dele muito caro. 

Ele fazia uma coisa diferente, naquele tempo, começou a fazer o que era leilão, 

leilão, não, consórcio. Juntava dez amigos ou quinze pessoas, as pessoas iam 

pagando. As pessoas pagavam e daí sorteavam: ‘Agora é a sua vez!’ Eu, por 

exemplo, comprei vários assim, eu também tenho várias irmãs que têm muito 

mais quadros. Eu tenho alguns mais preciosos, porque, por exemplo: alguém 

comprou, fez uma encomenda, depois a pessoa não veio buscar, então eu 

acabei arrematando. Mas por uma questão de sorte e outros. Porque como eu 

me lembro dele pintando, por exemplo, os primeiros trabalhos dele, que ele 

pintava com a paleta, paleta parece/é uma pazinha, parece de pedreiro e ela é 

pequenininha, você conhece? [...] 

 

Suas lembranças não seguem um traço linear de descrição (no tempo objetivo) quanto 

aos feitos de seu pai. Portanto, logo nas primeiras memórias, ela citou a morte dele, bem como 

os motivos do falecimento, vitimado por uma doença comum àquela época. 

 

[...] E ele morreu, tinha tuberculose quando jovem, depois quando eu nasci ele 

também teve tuberculose de novo. Antigamente a tuberculose matava, não sei 

se você sabe, né?! Mas, quando eu nasci, já existia a penicilina, aí eu fui 

afastada, não dormia em casa há muito tempo, fiquei com meus parentes lá 

em Barbacena porque a mamãe tinha que cuidar dele [...]. 

 

As recordações da figura paterna despertaram um olhar vago e reflexivo, por vezes, 

algumas pausas na narrativa. Tentei questioná-la e/ou direcionar a fala para as coisas que 

consiguia dizer sobre o ambiente doméstico e/ou algo de que recordasse, referindo-se ao 

convívio de forma geral. Especialmente quanto à sua educação no seio do lar e o auxílio 

prestado nas tarefas escolares, questionei se ele a ensinava alguma coisa. Mas a resposta, de 

pronto, me surpreendeu: 
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[...] Não! Ele ó, [inaudível]; Você sabe que outro dia na sala de aula, eu dei 

uma aula sobre a mulher que tinha bócio, falta de iodo no organismo 

provocava bócio. Eu ia dar o meu primeiro estágio de normalista, ele falou: 

‘Eu não vou fazer, você que vai desenhar, eu vou fazer o esboço e você vai 

fazer e apresentar para os seus alunos lá em Barbacena’. Eu que tive que fazer, 

ele não fazia nada! [Silêncio] Não fazia nada. Ele fazia a gente fazer, mas 

nunca ensinava a gente a fazer nada. O que tinha que fazer a gente fazia, nunca 

fez nada para a gente. 

 

Apesar disso, não há sinais de rancor ou mágoa nas expressões e/ou gestos que 

acompanharam a fala. O fato do pai que “nunca ensinava a gente a fazer nada” parece ter sido 

mais como um incentivo para que ela e os irmãos fizessem por si mesmos. Ele não me pareceu 

uma figura ranzinza ou distante (talvez um pouco introspectivo). Parece-me, porém, que sempre 

a ouvia e/ou tentava auxiliá-la de alguma forma. A lembrança é, muitas vezes, carinhosa, 

saudosa... 

 

[...] que a história do papai, no caso, conosco, o que tem a ver comigo desde 

pequenininha. Aquela história que eu gosto sempre de falar é que desde 

menina, quando meu pai retomou os desenhos e as pinturas dele, ele pintava 

e fazia todo dia e eu era menina pequena [...]. 

 

Nesse aspecto, a forma como conduziam a vida doméstica, a própria organização da 

casa foi, sem dúvidas, um importante estímulo aos estudos e à exploração de outras linguagens, 

o pai ensinava-lhes a “encher a sua cabeça com coisas inteligentes”.  

 

[...] Porque como sempre, aqui em casa é um repositório de livros, assim um 

depósito de livros que a gente compra ou pega no Sebo ou alguém não tem 

onde guardar aí eu: ‘Ah pode levar lá para casa, ah vou comprar, ah achei!’ 

[...]  

[Referindo-se à casa dos pais] Era uma casa diferente, em todas as casas 

tinham sofá, para receber as visitas, né?! Lá em casa não, lá em casa tinha 

várias estantes na sala de visita; a gente tinha sala de visita. A sala de visita 

era assim um escritório lotado de estante de livros e tinham dois ‘sofazinhos’ 

e um divã, onde a gente ficava deitado lá junto com o papai e a mamãe. Juntava 

todo mundo da família, um pouco, na ocasião, e tinha radiola; chamado 

radiola; que eu adorava ouvir música, discos, e um cantinho com uma mesa 

onde ele botava a palheta, as coisas, pertinho da janela onde ele começou a 

pintar de novo.  

[...] 

Na nossa casa não tinha sala de jantar, que todas as casas tinham, no meio da 

sala de jantar improvisada; nem tinha televisão. [Em voz baixa] Ele falava: 

‘Nessa casa tem que ter livro.’ Em cima da mesa? ‘Tem que ter um dicionário, 

tem que ter um joguinho de palavra cruzada para a gente jogar de noite, tem 

que ter coisa de encher a cabeça’. Então ele ia mostrando pra gente coisas que 

nós podíamos fazer. ‘Tem que ter um Wor, sabe por quê? Quando você tem 

um Wor, jogo de estratégia, você vai aprender o nome dos países, você vai 

encher a sua cabeça com coisas inteligentes. ‘Tem que ter um xadrez para 
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poder ser estrategista’. Aí, ele ia nos ensinando coisas e uns iam passando para 

os outros, você entendeu? Nós combinávamos, fazíamos combinados, as duas 

mulheres iam passando os jogos, as ideias, os combinados, as estratégias, 

umas passavam para as outras. Fiquei assim lembrando do meu pai, e ele 

cantava com minha mãe, eles cantavam lindo, faziam dueto e a gente fazia 

teatrinho. Ele estimulava a gente a brincar, cantar, dançar. A gente é... 

[Silêncio] tem muita cor dentro de casa (FIGURA 15). 

  

Aliás, a vida social também é um ponto de destaque no percurso do pai tanto pelas 

atividades realizadas quanto às amizades cultivadas com artistas e pessoas influentes na cidade 

e região (FIGURA 16). No início da carreira, ele foi copista (como o pai de Josi também). Nas 

falas a seguir, o relato aborda uma das exposições feitas por ele na cidade, além do jeito 

particular como organizava seu ateliê (FIGURA 17) e o ofício (ou hobby?) de historiador.  

Figura 15 - Lucinha e o pai, na casa da família 

s/d 

Fonte: arquivo pessoal de Lucinha. 
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[...] Bom, e aí eu estava te contando que quando eu era pequena o papai 

começou a pintar. Na verdade fazendo cópia e depois ele ganhou o primeiro 

prêmio de arte em um salão que teve lá no Museu Regional, com um 

quadrinho desde tamanhinho [fez gesto com as mãos]. Um quadrinho que 

devia ter mais ou menos, deste tamanho assim ó, ou deste tamanho. [dúvida]. 

Só sei que tem lá na casa do Dr. Andrade Reis, que foi um grande amigo dele, 

não deve ter comprado muito caro. Os outros remanescentes ficaram 

pendurados na parede do ateliê, que depois ele construiu. 

Em cima do quarto grande morava ele; papai ficava lá pintando: ele, seus 

quadros, suas violetas e etc., etc. Depois eu vou te mostrar os retratinhos dele, 

Fonte: arquivo pessoal de Lucinha. 

 

Fonte: arquivo pessoal de Lucinha. 

 

Figura 16 - Geraldo Guimarães em conversa de botequim s/d 

Figura 17 - Ateliê de Geraldo Guimarães “pintor” s/d 
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lá no ateliê, era um quarto enorme e é, até hoje, muito grande. Aí ele deixava 

metade para pintar e metade para pesquisar porque no final da vida ele se 

tornou somente historiador. Isso porque ele ficou com problema de enfisema 

pulmonar, ele teve um problema muito sério de tuberculose na adolescência e 

repetiu na meia idade, 34 anos de idade, mamãe estava até me esperando 

[grávida]. 

 

No final da fala, ao buscar na memória a cena daqueles locais, também trouxe à tona 

novamente o motivo da morte, mais precisamente o início da doença. O problema pulmonar 

afetou a principal atividade artística dele, a pintura, pois os médicos sugeriram que não podia 

mais usar a tinta à óleo. O pintor Quaglia, seu companheiro daquela época, também sofreu as 

consequências das toxinas da tinta. Entretanto, conforme citou Lucinha: “(...) algumas vezes o 

Quaglia deixa de pintar à óleo e ele passa a pintar de outras formas e de outras maneiras”. Mas 

seu pai não se adequou aos outros materiais e, aos poucos, cessou a pintura, dedicando-se às 

outras atividades.  

 

[...] Mas depois como ele teve enfisema ele não podia mais mexer com tinta e 

ele não conseguiu se adaptar a pintar com essa tinta que não usa óleo, que é à 

base d’água. Então ele resolveu que não pintaria, porque tem muita gente que 

usa tinteiro à base d’água, mas ele não fez e não pintou o que era um trabalho 

para o meu cunhado. ‘Ah, eu queria muito ter um quadro do Senhor’. Morreu 

querendo, porque ele não fez. Não deu conta de fazer, não fez e pronto, 

acabou. Mas pintou muito, fez muitas exposições, depois eu vou te mostrar 

que a gente tem um portfólio dele. Nós temos o portfólio porque ele foi um 

dos fundadores lá do Instituto Histórico e Geográfico e ele é o patrono do José 

Alberto [referindo-se ao atual marido] no Instituto Histórico. O José Alberto 

teve que escrever sobre ele. 

 

Do saldo positivo daquele período como pintor, além dos diversos materiais sobre sua 

obra (FIGURAS 18 e 19), Lucinha guarda algumas recordações de forma especial: “[...] as 

primeiras pinturas do papai ele me deu e algumas litografias também eu tenho aqui em casa, 

porque depois da morte dele elas ficavam guardadas em um armário, cuja traça estava comendo 

[...]”. Das outras atividades empreendidas por ele, a que também tem lugar de destaque é a de 

escritor, ou jornalista, como se referiu Lucinha. 
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Meu pai era também... o que? Es-cri-tor! 

Na verdade ele era jornalista, fazia de tudo no jornal, o gerente do jornal, olha 

só! Tipologista, como ele falava, era aquele que mandava rodar a máquina lá 

do jornal, tanto que ele nem deixava a gente ir lá porque dizia que era um 

cheiro/um fedor muito forte de tinta da tipografia, ele tomava conta de tudo. 

Ficava na frente porque tinha que ter anúncio porque se não tivesse anúncio o 

jornal não funcionava direito. Ele era muito amigo do Mateus Salomé de 

Oliveira, dono do Jornal, era um jornal de oposição ao Tancredo Neves. 

[...] 

Meu pai também era escritor, escreveu um livro: São João del-Rei: uma 

história sumária. Ele era pesquisador, abandonou a pintura, já que estava 

fazendo muito mal para a respiração dele, o pulmão e as consequências no 

final da vida foram terríveis, ele morreu com oitenta e dois anos e ele passou 

a se dedicar a escrever, aí todo dia de manhã ele escrevia. Passou a ser um 

pesquisador ao invés de ser um pintor. Mas deixou um monte de obra 

registrada e o que a gente ainda não deu conta a gente tem que começar a 

preparar agora porque o ano que vem vai ser o ano do centenário de 

nascimento dele aí nós vamos fazer uma comemoração. O ano passado foi da 

mamãe, agora o ano que vem nós vamos fazer um encontro para homenageá-

lo. 

 

Na ocasião da minha última visita à casa de Lucinha, ela mostrou-me alguns materiais 

importantes sobre o pai, como fotos, uma homenagem que os filhos fizeram na comemoração 

do centenário do “Abade” e até mesmo uma enciclopédia de arte com um verbete sobre ele. 

Algumas fotografias, infelizmente, não foram possíveis de “re-fotografar”, apenas manuseie as 

imagens, mas as que consegui enriquecem toda esta narrativa sobre a vida paterna. Quanto ao 

seu envolvimento com o Instituto Histórico e a preocupação com o patrimônio, ele pintou um 

quadro que me deixa claro esta característica do posicionamento político declarado e ativista A 

obra é intitulada: “Antiguidades Sacras” e os dizeres que a compõem são de fundo sarcástico e 

Fonte: arquivo pessoal de Lucinha 

Figura 19 - Pintura à óleo – Chafariz São José – Geraldo 

Guimarães 
Figura 18 - Pintura à óleo – Autorretrato – 

Geraldo Guimarães 

Fonte: arquivo pessoal de Lucinha. 
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provocativo, traduzindo bem a personalidade social do pintor: Vendas autorizadas por 

comissões de altos níveis Fornecemos certificados de autenticidade; Compre agora pague na 

hora, Caixa C$ 20.000,00, Aceitamos cheques de viagem; Para desocupar lugar, Vende-se 

igreja século XVIII, N Sra. Mãe de Deus, Cr$ 20.000,00 + imposto de renda; Altar Barroco 3º 

per., Próprio para Bar de Residência Luxo, Ver na capela; Breve Leilão de ex-votos, Da sala 

de milagres da igreja, Senhor Bom Jesus de Matosinhos; Vendemos Alfaias da igreja, São 

Miguel – Aproveitem, Antes que dê o fim; Peças de Retábulo Barroco – 3º Período Séc. XIX; 

Pia Batismal adaptável para banheira de Luxo da Madame (FIGURA 20). 

 

 

A posição política da família foi bem frisada na narrativa. Acredito que não só pela 

influência paterna, mas pela postura que a própria professora tomou no decorrer da história. O 

personagem do pai aparece como ativista político ferrenho, que estava a favor dos interesses 

são-joanenses e contrários à “direita” (em alusão a posições partidárias). Nas fotos a seguir 

(FIGURAS 21 e 22), Geraldo, citado então como historiador, virou notícia ao protestar por 

direitos civis em São João del-Rei-MG em 1992.  

 

Figura 20 - Foto do Quadro “Antiguidades 

Sacras” do artista Geraldo Abade (1974) 

 

 

Fonte: arquivo pessoal de Lucinha. 
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A seguir, destaco um trecho no qual Lucinha (aproveitando a ocasião das eleições 

presidenciais) relatou as conversas sobre política que o pai fazia em casa.   

 

[...] Hoje você vai me perguntar, véspera de eleição: Lucinha, qual é o seu 

partido? Que partido que você vota? Aí eu vou te responder: desde menina, 

nunca no Tancredo Neves. É... eu sou sempre oposição ao Tancredo. O papai 

me ensinava uma musiquinha lá em casa: Juscelino é cretino; é não sei o que 

lá...; não voto nele, não tô com ele, não... Enfim, era uma musiquinha que a 

gente recitava lá em casa. A gente fazia verdadeiras vigílias cívicas e ele 

escrevia para a gente coisas pelas quais nós devíamos lutar. Lutar sempre pela 

paz e pela verdade. Então por que que nós deveríamos incentivar o voto para 

essas pessoas corruptas e por que que eles eram corruptos? O que que eles 

estavam fazendo para corromper o nosso País, estavam sempre por cima da 

carne seca. A família do Tancredo vinha sempre na ocasião da eleição, na 

ocasião da Semana Santa para carregar a lanterna de prata. Eram aquelas 

coisas horrorosas! 

 

Para além das questões políticas, seu pai teve um jeito próprio de viver e, assim, ensinar 

aqueles mais próximos, mostrando que havia certa preocupação em explicar termos artísticos e 

apurar o gosto dela e dos irmãos em relação a uma cultura clássica, erudita. A seguir, um trecho 

em que explica o termo naïf e o relato dos episódios em que colocava discos para que ouvissem, 

não só para a família, mas também o fazia para a vizinhança. 

 

Fonte: arquivo pessoal de Lucinha. 

 

Fonte: arquivo pessoal de Lucinha. 

 

Figura 21 – Geraldo G. em protesto; São João del-

Rei em 1992 
Figura 22 - Foto do recorte de Jornal da cidade de Belo 

Horizonte em 1992 
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[...] Meu pai adorava comprar coisa bonita, de arte! Por exemplo: ‘tinha um 

garotinho que fazia coisas ingênuas, coisas Naïf?’ Ele ensinava para gente o 

significado de coisas diferentes. Eu falava: ‘Pai! Mas o que que é naïf?’ 

Quando você era pequena, menina de quatorze anos eu ia lá se interessar pelo 

que é naïf?, o que que é ingênuo; o que que é (adjanira), que pintava coisas 

diferentes? Mas, ali, ele ia explicando, dava uma aula. [...] E uma coisa que 

ele adorava: música. Ele trabalhava em uma loja que tinha rádio, radiola, 

chamava Casa Teixeira, então ele comprava disco de 78 rotações, era sempre 

música clássica, pouquíssimas e alguns disquinhos de história, de vez em 

quando. Um eu sei de cor: ‘A Formiguinha e a Neve.’ Se me mandarem contar 

uma história eu sei fazer todos os barulhinhos do disco, porque era quase o 

único. ‘Certa manhã de inverno, uma pobre formiguinha saia para o seu 

trabalho diário...’ Olha, essa minha história é um sucesso! Não tenha ninguém 

que não bata palmas [risos] porque era o único disco, passava na radiola, ia e 

voltava. 

[...] Na minha rua nós éramos os únicos que tinham radiola, ninguém mais 

tinha radiola. Lá em casa, no domingo, botava na maior altura e a rua ficava 

lotada de gente sentada na calçada ouvindo a radiola, sabia?! [Eu questionei: 

ficavam sentados?] É, ouvindo a radiola, ouvindo música clássica. E você sabe 

que a nossa cidade é assim, permeada de música sacra, né?! Mas nem sempre 

de música clássica e aí ele ia explicando: esse é de tal década, esse é de tal 

década, isso aqui é uma ária, esse aqui é tal movimento que fala disso... e ia 

dando aula de música, ele deixava a gente ler o libreto, ia explicando pra gente. 

Nós aprendemos muito com ele, muito, muito. Tem música que assim, eu 

escuto até hoje e meu olho enche d’água porque eu vejo o quanto assim da 

educação musical que eu devo a ele.  

 

O bom gosto era exercitado em várias esferas da vida cotidiana, até mesmo nas 

vestimentas. Rememorando sua personalidade marcante e à frente de suas companheiras da 

época, Lucinha relatou suas proezas ao se apresentar de forma arrojada com vestimentas 

masculinas: 

 

[...] papai tinha cada gravata de seda belíssima, aí quando ele parou de usar as 

gravatas ele deu tudo para a gente e a gente era mocinha, ainda estudava na 

faculdade. Nossa, eu saía com cada gravata de seda linda, eu usava camisa de 

homem, camisa comprida e os paletós. Ele era magrinho, aí eu mandava afinar 

mais ainda, cortava as mangas, porque ele era grandalhão. Eu andava vestida 

como se fosse homem. Ah era um show! [Risos] 

 

O estilo ousado e autêntico da menina que usava gravatas parece não ter encontrado 

empecilhos no meio doméstico, tendo em vista a forma como lidavam com os avanços da 

modernidade e as influências artísticas e culturais de uma maneira geral. As lembranças do Sr. 

Geraldo Abade em toda a narrativa foram saudosas e fizeram transparecer orgulho a tudo que 

representou em sua história. Seu legado artístico perpetua e faz-se lembrado por todos os 

membros familiares e antigos conhecidos. 
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4.3.2 Memória e saudade: laços paternos de Josi 

 

De forma não menos saudosa, Josi também trouxe à narrativa toda a história paterna, 

situando, indiscutivelmente, o pai como aquele que a influenciou e contribuiu para que tivesse 

ali, no lar, seus primeiros contatos com a arte por meio da pintura (FIGURA 23). Suas 

lembranças despertam muita emoção. Desde as primeiras conversas que tive com ela, o choro 

foi inevitável e o pensamento vagueou em busca da imagem do pai em diferentes momentos. A 

fala pausada da professora e as observações que acrescentei ao texto podem dar a ideia desses 

momentos da minha escuta.  

 

 

Ao buscar a memória familiar, logo relatou uma etapa difícil que viveram, quando 

sofreram uma perda financeira significativa, decorrente de uma fiscalização da Prefeitura de 

Belo Horizonte – MG, que fechou o estabelecimento da família, o que acabou tendo como 

consequência, para arrecadar recursos, o empreendimento do pai no oficio de pintor. 

Semelhante ao pai de Lucinha, ele também começou como copista, ou seja, reproduzindo obras 

de outros artistas, porém também tem trabalhos autorais (FIGURAS 24 e 25). Foi também a 

primeira vez que Josi disse algo sobre sua mãe.  

Fonte: redes sociais de Josi. 

 

Figura 23 - Josi e seu pai s/d 
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[...] Para mim é meio difícil de falar... [ficou bastante emocionada/choro] 

sobre isso, porque eu fico muito triste... [Silêncio]. Mas aí, [Silêncio] aí meu 

pai, não sei, não deu certo o comércio que a gente tinha. Uma vida muito boa, 

uma vida não rica, mas não faltava nada para a gente, fartura. E aí a gente foi 

à falência, minha mãe foi à falência, eu me lembro assim de uma cena: veio 

fiscais pegar fubá estragado, que não estava nem para vender, mas estava lá. 

Em uma época que estava muito apertado, essa questão de fiscalização e aí a 

gente viu assim: pegar meu pai, levar meu pai, uma confusão, sabe?! Eu me 

lembro disso. E aí tinha aquelas casas populares e minha mãe fez inscrição e 

tal e saiu essas casas populares lá no Água Branca [bairro da cidade de Belo 

Horizonte – MG]. Então a gente saiu, perdeu tudo, meu pai tinha caminhão, 

tinha carro, tinha um tanto de coisas e a gente perdeu isso tudo de material e 

fomos lá pro Conjunto Água Branca. Foi aí, que eu lembro, que meu pai 

começou a pintar. [Silêncio; choro]... 

E aí... ele pintou muitos quadros, muitos... Ele era mais copista, né, copiava 

assim fielmente os quadros. E ele fez muitos quadros até mesmo para pagar a 

advogada, que era sobrinha dele e que parece que nem cuidou muito bem desse 

caso, sabe?! E aí ele fazia, foi uma época que ele pintou muito e ele conseguiu 

também um lugar para expor na feira em Belo Horizonte. A feira ainda era na 

Praça da Liberdade, não sei se você lembra. A gente carregava os quadros 

assim.... 

[Choro; Silêncio; essa parte de sua história despertou muita emotividade, 

desde nossa primeira conversa; a narrativa tornou-se bem difícil] 

[...] minha irmã mais velha até que ficava mais em casa, mas eu e meu irmão 

a gente segurava os quadros, punha na cabeça, tinha uma Kombi; na 

fiscalização ele ainda ficou com a Kombi; e ali a gente ia expor na feira. Mas, 

pra mim, eu estou chorando não de vergonha, não é pela parte financeira 

também, não, é pelo esforço do meu pai. Pelo esforço, pelo caminho que ele 

conseguiu. [Silêncio] 

  

Fonte: arquivo pessoal de Josi 

 

Figura 24 - Quadro pintado pelo pai de Josi 

– Palhaço – s/d 

 

Fonte: arquivo pessoal de Josi. 

 

Figura 25 - Quadro pintado pelo pai de Josi – “Lavadeira” 
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As dificuldades perecem ter unido ela e os irmãos para auxiliar o pai na venda dos 

quadros. Mas a relação com a arte, por meio da pintura, naquele momento da etapa da vida da 

família, parece ter sido uma relação estritamente utilitária. Até então, não havia relato da 

atividade dele como pintor (antes do episódio financeiro) e, a meu ver, a frase inicial: “Foi aí, 

que eu lembro, que meu pai começou a pintar!” reforça ainda mais essa ideia de que, somente 

naquele momento, ela tomou conhecimento de que seu pai pintava quadros.  

 Vale ressaltar que, na história das duas professoras, é recorrente a citação de eventos 

domésticos que denotam momentos de prazer, descontração e/ou contato com manifestações 

artísticas de diferentes linguagens. Assim, nas recordações de referência paterna, Josi, além de 

criar certa proximidade com as atividades realizadas pelo pai, se identifica com o jeito de ser 

dele, enfatizando que, mesmo com perdas e descaminhos, ele não perdeu a força e continuou 

em frente. Ela própria, em determinado trecho da narrativa, citou esta característica de 

disposição ao trabalho quando relatou as atividades da família no comércio em Belo Horizonte 

– MG e a forma como os auxiliava quando criança: 

 

[...] A gente morou no João Pinheiro [bairro da cidade de Belo Horizonte – 

MG]... minha mãe tinha comércio, eu ajudava, desde pequenininha eu 

trabalhei. A gente foi criado no João Pinheiro, minha mãe tinha loja, tinha 

supermercado, tinha bar, né?! Meu pai tinha bar, então a gente trabalhou desde 

cedo, eu era pequenininha e punha um ‘caixotinho’ e ficava atendendo as 

pessoas, subia para atender as pessoas. 
[...] 

Com quinze anos eu também já comecei a trabalhar, eu mesmo saí, eu mesmo 

procurei. Depois, eu estava trabalhando em uma loja de materiais de 

segurança, eu mesma, nunca pedi nada à minha mãe, eu mesmo ia e conseguia, 

né?! 

 

Mais tarde, em outro período, relatou orgulhosa o fato de o pai se propor a estudar e, 

consequentemente, conseguir aprovação em concurso público, além de ainda arrumar tempo 

para ser aquele que contava histórias e que, aos poucos, se reerguia depois de sofrer todas as 

intempéries financeiras. A característica de luta e determinação aproximou pai e filha, duas 

personalidades afins, nas idas e vindas da vida. 

 

[...] Eu acho que eu tenho muito a ver com ele, eu não posso falar, toda vez 

que eu falo dele eu me emociono, mas eu acho que tem muito a ver, essa força, 

muito assim: positivo, sabe?! Sempre tinha histórias para contar, eu conto 

histórias e me lembro também dele contando, mesmo a gente perdendo isso 

[sobre o episódio de família] a gente não perdeu assim... Eu me lembro que 

depois disso, mesmo a gente não tendo tanta coisa, foi reerguendo de novo e 

eu vi a luta dele. Depois, ele passou em um concurso, ele estudava. Lembro 

que ele estudava e passou num concurso do Estado para SEPLAG-MG 
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[Secretaria de Planejamento e Gestão/Minas Gerais], de motorista. Depois 

também que a gente foi melhorando ele foi até parando de pintar, eu gostava 

de ver ele pintando e eu tenho assim, muitos arrependimentos, se eu pudesse 

voltar atrás... Mas sei que eu aprendi muito com ele, eu comecei a desenhar 

vendo ele desenhar. 

 

Foi então que, vencido pelas demandas de trabalho e pelo ritmo de vida que adotou 

como funcionário público, ele cessou a vida de pintor. Nesse caso, não foi por sofrer 

consequências pelo uso das tintas, ou mesmo por motivo de doença, como no caso do pai de 

Lucinha. Foram as decorrências de uma rotina de trabalho cansativa e desmotivante. Se, 

outrora, a pintura se caracterizou como atividade extra para reerguer a família, com o novo 

trabalho, não havia mais motivos para pintar. Ao refletir sobre esse período, Josi lamentou o 

fato e a vontade de voltar atrás no tempo denunciou o desejo de ter tido a oportunidade para 

que ele a ensinasse o “ofício”.  

Contudo, ele se dedicou a fazer alguns trabalhos para eventos escolares dos filhos:  

 

[...] Todo trabalho nosso de escola tinha uma maquete para poder fazer e se 

tinha um desenho ele fazia muito bem, muito elaborado, eu me lembro que 

também (fica algumas coisas na cabeça da gente) eu me lembro de uma 

maquete de uma casa, não sei se a gente tinha que fazer algum trabalho sobre 

barroco, então essas casas tipo São João del-Rei, né?! Tudo bem elaborada 

assim, certinha com papelão, mas ele fazia assim detalhes, sabe?! Da janela e 

tal... Assim a gente foi então convivendo com isso tudo e vendo, depois foi 

melhorando nossa vida financeira e tudo e ele parou de pintar porque ele é... 

já não tinha muito tempo mais, aí sempre ele falava, falava: ‘É, eu vou, na 

hora que eu aposentar eu vou pintar de novo’. Aí ele chegava cansado e não 

tinha muito ânimo para pintar. Então eu me arrependo assim, porque eu podia 

ter explorado ele mais, ter sugado ele mais, sabe?! Porque eu nunca pintei um 

quadro, um quadro mesmo, eu já pintei várias telas, assim, painéis grandes, 

mas no estilo infantil. Porque eu mexia com decoração de festas, aí a partir da 

tela e todos os temas: Chapeuzinho Vermelho, Pequena Sereia, qualquer tema, 

da Cinderela. Daí eu pintava e desenhava, né?! Ampliava, pintava. Mas, telas 

assim, igual eu tenho em casa, telas dele, eu nunca peguei e pintei, eu acho 

que assim: era uma oportunidade que eu tive que eu não... Acho que por falta 

de tempo também, né?! 

 

Como citei anteriormente, a pintura de quadros aconteceu como atividade em segundo 

plano a ser realizada no tempo ocioso ou por necessidade. Nessa perspectiva adotada por ele, 

de que os filhos deveriam seguir de forma rígida o percurso profissional, algo que os levasse a 

“melhores caminhos”. Consequentemente, como educador, ele foi rigoroso e incentivador dos 

estudos, como mostra este trecho:  
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[...] meu pai era muito bravo, muito rígido com a gente, sabe?! Eu acho que 

ele queria que a gente estudasse para concurso, não queria que a gente ficasse 

mexendo com arte, às vezes porque... porque não deu certo ou se ele achava 

bobagem, não sei, hoje eu não sei, né?! 

 

 Parecia não gostar da ideia dos filhos “ganhando a vida” por meio das artes, teatro ou 

outras atividades afins. Viver financeiramente da arte era algo inimaginável, difícil e árduo.  

 

4.4 Relações maternas e com outros membros da família...  

 

Foi evidente que as professoras trouxeram à narrativa mais relatos acerca dos 

relacionamentos paternos, talvez pela proximidade e/ou influência distinta quanto aos demais 

componentes familiares. Todavia, há pontos relevantes nas demais relações que merecem ser 

abordados, para melhor compreendermos como tais laços familiares inscreveram influências na 

(auto)formação das pesquisadas.  

 

4.4.1 O lar de Lucinha: sua mãe, tias e irmãos(ãs) 

 

As referências acerca dos membros familiares de Lucinha vieram permeados em meio 

à narrativa. Mas começou dizendo de sua mãe, que também foi professora. Assim, relatou: 

 

[...] Eu era menina, na pré-escola, e a minha mãe era professora. Mas a minha 

tia-avó, que era minha madrinha e morava em Barbacena, também era 

professora. A minha mãe se formou em 34 ou 36, foi professora inicialmente 

da zona rural, eu tenho até um caderno de plano dela que eu ganhei da família 

dela, tive o privilégio de ganhar, muito antigamente, um lindo plano de aula. 

Ela dava aula na zona rural, lá perto de São Tiago. 

[...]  

E assim, ele [em referência ao pai] estimulava muito, não só ele mas mamãe 

também, em casa nós éramos assim muito entrosados, tinha a minha tia 

também. 

[...] 

E as roupas da minha mãe, minha mãe tinha cada quimono, cada roupa linda. 

[...]  

Minha mãe era professora e trabalhávamos no Maria Teresa, mas por 

pouquíssimo tempo. Trabalhei um ano em escola estadual, que antigamente 

chamava grupo escolar. Mamãe falava: ‘Filhinha! Você é a única que não 

entregou nada lá de material dos alunos’. Eu falei: ‘Mamãe! Eu tenho prazo, 

e você já está quase aposentando, trabalha junto com a diretora. Eu tenho um 

prazo para entregar os resultados eu vou fazer o máximo que eu posso para os 

alunos melhorarem. Eu não vou entregar tudo até o final’. A caderneta era 

enorme, tinha um caderno grande, deitado, parecia um caderno de desenho 

sem linha, só que dobrado, eram duas vezes maiores. Eu falei: ‘O máximo que 
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eu puder avaliar para eu poder fazer com que os alunos melhorem eu vou 

fazer’. 

 

Com mulheres professoras na família, suponho que foi possível estreitar os laços entre 

elas por meio do ofício, além de aprender acerca desse universo ali mesmo, entre os seus. A 

mãe, que cobrava maior compromisso nos prazos da escola, em vão tentava imprimir um hábito 

que não era, nem podia ser o de Lucinha. Essa queria ajudar os alunos, entregar os trabalhos no 

último prazo, parecia não se importar demasiadamente com as cobranças externas. Não era de 

seu feitio ser tão correta, com entonações à “caretice”. Seguindo o relato, se referiu aos seus 

irmãos pela segunda vez na narrativa: 

 

[...] E então nessa história... é. Lá em casa nós somos sete irmãos, seis irmãs 

e o mais velho é um irmão que se chama Marcelo. Todos são vivos, graças a 

Deus. Ele sempre gostou muito de desenhar [Marcelo]. A minha irmã, que 

gosta também de arte, é a Bia, é a quinta das irmãs. E tem a história do meu 

pai que sempre gostou de desenhar... 

[...] Então, convivíamos com o mundo das artes e com isso eu fui aprendendo, 

convivendo com este mundo das artes. Tive esse privilégio! 

[...] 

[Referindo-me ao pai, acrescentei: e ninguém seguiu os passos dele na 

pintura?] A Marcinha que é muito habilidosa, né?! Eu vou te mostrar depois. 

Mas é um outro tipo de trabalho que a Marcinha faz. 

 

O privilégio de viver com o “mundo das artes” entusiasmou outros irmãos, que se 

dedicaram a atividades de pintura e desenho. Em minhas visitas à casa dela, tive a oportunidade 

de conhecer quadros pintados por sua irmã. São trabalhos que superam a pintura tradicional, 

utilizando-se de outros materiais, caracterizando uma arte com tendências contemporâneas. 

Numa dessas visitas, fui convidada a entrevistá-la em seu quarto. O lugar tem uma decoração 

cheia de detalhes, pequenos objetos, diferentes livros, os quais folheei enquanto ela (orgulhosa) 

me mostrava e contava relações com aqueles diferentes materiais.  

Especialmente em relação aos livros, fez questão de ressaltar: “Eu deixo aqui perto, no 

meu quarto, guardado, porque eu não quero que todo mundo veja. Porque eu tenho medo dos 

livros saírem aqui do quarto e ganharem perna, deles voarem”. Ainda sobre eles, contou: “Aí 

minhas irmãs, elas viajam, veem os livros e falam: ‘Isso aqui é a cara da Lucinha, vou levar pra 

ela de presente, porque ela gosta de pano... Um tear diferente, tá vendo?!’ [referindo-se a foto 

no livro com temática de bordados]. Um deles, em especial, disparou outras histórias, as de suas 

iniciativas com os trabalhos de bordado e com seu gosto por roupas... 
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[...] Minha tia, com todos os retalhos que tinha lá na casa dela, foi recolhendo 

e recortando, recortando e colando, recortando e colando e eu, depois que ela 

morreu, resolvi aprender a fazer esses bordados e ponto, né?! Eu peguei e 

arrumei e fiz essa mantinha de botar no pé [referindo-se ao objeto, no quarto]. 

Mas depois não tive coragem, fiquei com medo de estragar então eu cubro 

aqui este meu baú. Eu tenho um baú aqui da felicidade que tem de tudo! [risos] 

Meu baú da felicidade! [Eu complementei: por isso que você gosta de roupa 

também, né?! [risos] Isso, e gosto de pano. Aí elas acham que eu sou 

enlouquecida, sabe como? Aqui, corta os panos retos, tá vendo? [mostrando 

uma peça de tecido/roupa] Não tem nada de ter aqueles cortes metido e chique, 

não. A minha costureira fala que me adora. Porque tudo que ela faz eu falo 

que tá bom. ‘Não, tá lindo, minha filha! Tá ótimo! Tá bom demais!’ Aí, eu 

falo: ‘Não, ih, está uma maravilha! Que coisa linda, isso aqui vai ficar ótimo, 

você sabe que eu gostei foi assim?!’ ‘Não, tem que acabar... não’, mas eu falei: 

‘Eu vou levando, eu vou sair hoje na rua, vou ficar linda!’ Aí, ela fala: ‘Você 

tem certeza?’ Eu falo: ‘Tenho certeza absoluta, eu vou ficar linda com essa 

roupa’. Ela no chão diz: ‘Você está me matando de rir, eu estava deprimida 

nem vou ficar mais deprimida, essa moça é ótima!’  

[...]  

Eu gosto de fazer roupa na costureira, tenho prazer de ir na costureira, aquilo 

ali foi feito na costureira [aponta roupa no varal de chão] também gosto de 

comprar roupa na boutique, mas eu adoro costureira daqueles tempos de 

antigamente.  

[...]  

Durante muito tempo e muitos anos eu tive muito pique para trabalhar com 

grupos de mulheres. Agora eu estou de novo assim... querendo aposentar e 

voltar novamente, retomar esse trabalho. Porque eu não sei bordar como ela 

borda [referindo-se à autora do livro], mas eu quero ver se eu consigo voltar. 

É maravilhoso, né?! Eu consegui comprar esse livro, mas é usado, de sebo. 

E eu tenho coisas assim bordadas, e feitas... Agora, as minhas mulheres, os 

meus coletivos de mulheres, são muito rudes, rudes no trato, no conhecimento, 

então elas não são aprimoradas, elas têm que fazer do jeito que acham mesmo, 

a gente não pode querer exigir delas. 

 

A peça de tecido feita de retalhos que cobre um bonito baú de madeira aos pés da cama 

compõe ainda mais o quarto cheio de minúcias e cores. Aliás, toda a casa é cuidadosamente 

decorada, quadros, muitos livros, flores, um grande conjunto harmonioso e cheio de estímulo 

visual, despertando o interesse nos olhares dos que ali visitam. Apesar da fala sobre as irmãs, 

irmão e os demais, Lucinha não entrou em muitos detalhes sobre seus dois relacionamentos 

conjugais, apenas citou o primeiro marido, que morava no Rio de Janeiro (onde também vivia 

à época), e seu atual marido, José Alberto. Com esse último, tive contato em minhas visitas e, 

noutras vezes, desmarcamos encontros para que ela pudesse acompanhá-lo em consultas 

médicas. Quanto ao seu filho, Diogo (FIGURA 26), a fala também é acanhada, apenas 

trivialidades, como o fato de ele morar em uma casa no mesmo terreno onde reside (chegou a 

mostrar-me) e de estar mudando móveis de lugar... mas não entrou em maiores detalhes. 
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Respeitei o silêncio e não a indaguei na busca de outras informações dos laços entre mãe e filho. 

Contudo, não tenho dúvidas de que a relação entre eles é de cuidado e amorosidade. 

 

 

4.4.2 Intensidade e cumplicidade: laços familiares de Josi  

 

Os laços familiares narrados pelas professoras foram um ponto crucial das narrativas, 

quando pude perceber e refletir sobre a forma como cada uma abordou suas afinidades. Cada 

uma tem uma forma própria de expressar os sentimentos e, no caso de Josi, pude perceber o 

quão próxima e intensa é a ligação familiar. De forma minuciosa, descreveu um por um dos 

irmãos e a maneira como vivem, bem como de que forma se envolveram com diferentes 

linguagens artísticas, já que esse foi nosso tema de conversa.  

 

[...] Agora, todos nós temos habilidades... vou começar pela mais velha, a 

Patrícia. [Eu a complementei: são quantos mesmo?] Eu sou a do meio, tem 

um casal acima de mim e um casal abaixo de mim. Era para ser três casais, 

isso eu te falei, né?! Pedro era o nome que meu irmão chamava, ele faleceu 

com oito meses.  

A minha irmã mais velha é evangélica, mas ela tem também habilidades; ela 

não desenha muito, mas algumas coisas ela faz. Eu acho assim, a criatividade 

está presente em tudo que ela faz. [...] Ela, dentro da oração dela e com a 

criatividade dela, porque não é só no desenho e na pintura, eu acho que é de 

lidar, de ser criativo. [...] Então assim, ela tem os dons dela, teve uma época 

que ela pintava blusa, aquelas menininhas, usava cola dimensional, Cola Puff. 

Aí eu fui e ensinei para ela e ela pegou rapidinho. Então ela usa um pouco do 

que ela sabe para fazer o que ela precisa, mas não teve um destaque mesmo 

na arte. [...] Se tiver que escrever uma faixa com letras ela escreve, ou outras 

coisas mesmo, ela não usa isso porque ela já foi para um outro lado. Ela tem 

uma igreja, ela participava da Varões de Guerra e agora ela tem uma igreja. O 

marido dela é pastor, as minhas três sobrinhas são evangélicas também, mas 

Fonte: redes sociais de Lucinha. 

Figura 26 - Lucinha, Diogo e José Alberto, s/d 



103 

 
era tudo muito mais rígido, hoje não, está bem mais light e tal, hoje está mais 

tranquilo. Na época não pintava o cabelo, agora pinta; hoje tá mais tranquilo. 

É em Betim [cidade metropolitana – Belo Horizonte] que ela mora, chama 

Jeová Jireh eu acho, que é a igreja dela. [...] Até questão de bom gosto mesmo, 

de montar o vídeo, porque é arte também, o audiovisual. Eu acho que estas 

questões [silêncio] de gosto mais apurado, eu acho que ela tem. E aí ela ficou 

por conta de montar o vídeo e outras surpresas [referindo-se à festa de 

aniversário da mãe]. A minha sobrinha dançou lá na festa, ela dança, mas é 

mais esta parte evangélica mesmo. Então, deixa eu ver, a minha irmã tem a 

Paola, a Natani e a Raissa, a Natani, que é a do meio, que dançou. A Raissa, 

ela já não tem tantas habilidades assim não, e a Paola também não. A Paola 

tem uma padaria, mas se precisar de sair alguma coisa de arte todas elas fazem. 

 

Achei interessante a narrativa acerca da irmã, em especial, pois, apesar de se inserir em 

um espaço que (talvez) possa restringir alguma atuação artística, ela cria meios para “(...) usar 

um pouco o que ela sabe para fazer o que precisa”. A criatividade é um fator importante para 

Josi. A própria oração (no caso da irmã) pode ser um tipo de arte (há uma bela poética em sua 

forma de dizê-lo)! Assim, a maneira como a irmã, o marido e as filhas se relacionam com a 

religiosidade torna-se para ela um ato artístico. Ao direcionar as memórias para os laços 

estabelecidos com a arte pelos membros familiares, percebi, pela segunda vez, que há, 

inevitavelmente, um caráter funcional imbricado nas ações. A primeira vez foi com o próprio 

pai em relação à pintura e, agora, com os afazeres dos irmãos, sendo, continuamente, aquilo 

que posso fazer devido às minhas habilidades, para construir algo e/ou atender a um objetivo 

de valor material.  

Assim sendo, segue a ordem dos irmãos, pontuando como cada um se encaixou em 

diferentes vivências. A seguir, a FIGURA 27, mostra a família reunida, em montagem 

fotográfica na ocasião da festa de aniversário da mãe22. Veremos que, na sua maioria, as 

situações são semelhantes (inclusive quando pensamos na relação paterna). Todos entremearam 

arte e afazeres em suas histórias. 

 

[...] Meu irmão Júnior, ela trabalha com silkscreen, trabalha com serigrafia, 

então é também uma parte, apesar de ser reprodução, e às vezes ele não cria a 

obra. Mas ele trabalha nesta área de arte também, de serigrafia. ‘Silca’ em fita, 

em camisa, em outros objetos também. 

[...] O Marco Aurélio é um dos que eu acho que puxou mais meu pai também, 

ele trabalha, faz qualquer tipo de letra, ele também é evangélico e aí ele... acho 

que só eu e o Júnior que não somos, o resto todo é. O Marco Aurélio, a maioria 

das igrejas que tem lá na redondeza ele vai e pinta paredes, faz o mundo  

                                                           
22  Anterior à finalização do texto, fui informada por Josi, com sentimento de tristeza e luto, do falecimento de 

sua mãe. No entanto, não foi viável para a pesquisa acrescentar nova entrevista para análise. As fotos em que 

mãe e filha aparecem na narrativa serão uma homenagem e uma rica recordação materna, do carisma e de seu 

amor à família.  
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e não sei o que. Qualquer desenho ele amplia, pinta, faz letra, ele também faz 

muito trabalho artístico, mais de propaganda e desenho artístico e nas paredes. 

Ele toca violão também e canta, ele cantou na festa também, ele toca na igreja. 

Agora a Luciane, ela tem também umas habilidades, mas ela é mais dona de 

casa, ela não trabalha com isso não. O dela acho que, se ela tivesse estudado, 

daria assim para design de interiores, ela tem um bom gosto de decorar. Ela já 

desenhou a casa da minha irmã, na casa dela ela projetou, mudou, reformou. 

A gente deu lembrancinha na festa da minha mãe, era uma caixinha e ela 

pintou, colocou renda, fitinha, um trabalho muito delicadinho. Ficaram lindas 

as caixinhas. Ela também tem essas habilidades, mas não usa isso para 

comércio, mas todos têm assim, eu acho que puxou muito essa veia artística. 

A Luciane, que é a mais nova, ela tem dois filhos, o Caio e o Samuel; o Samuel 

tá desenhando muito bem, amplia... começa igual eu comecei, olhando história 

em quadrinho, ampliando, desenhando. [...] O caio ainda eu não vi não. [...] 

Mas aí é isso, no geral acho que está todo mundo envolvido e eu ia falar dos 

filhos né?! Os filhos da minha irmã, o Samuel, ele está pintando, tem talento 

para o desenho.  

 

Fazendo o rito de passagem entre a família constituída por seus pais e irmãos para a 

constituição da própria família, Josi entrelaçou-a com a história no teatro (que irei abordar no 

Capítulo VI). Nesse momento do relato, a atuação como atriz, o namoro, a gravidez e o 

nascimento de sua primeira filha também trouxeram emoções à flor da pele. O fato de ter que 

assumir a vida de mãe e mulher em detrimento da vida cultural/artística parece ter sido uma 

Figura 27 - Banner com fotografias, na ocasião da festa de aniversário da 

mãe (Josi, segunda da esquerda à direita, seguida da mãe), s/d 

Fonte: redes sociais de Josi. 
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decisão árdua naquele período. Sua fala denotou a mistura de emoções vividas quando deixou 

a capital e partiu rumo a São João del-Rei-MG...  

 

[...] Eu ganhei a Camila [primeira filha] em uma sexta-feira, no domingo eu 

já estava vindo embora... [Choro, emocionada] larguei tudo...[Silêncio]. 

Larguei minha vida assim, lá, para fazer outra vida né?! Mas larguei minha 

vida toda assim, de uma hora para outra [Silêncio]. Minha mãe, meu pai, meus 

projetos e tudo né... e assim, foi uma escolha minha também, de ter a vida 

aqui, sem saber se ia dar certo ou se não ia. Eu não tinha casado ainda e aí 

larguei tudo. A Camila com dois dias praticamente! O diretor do teatro foi lá 

em casa para visitar a Camila, ele tinha apelido de capeta [risos]. E aí as 

meninas da peça: ‘Não Josi, mas às vezes dá para você apresentar a última, 

ainda a última vez’. Eu: ‘Ai gente...!’ Mas aí não deixaram né.  

 

Ainda nos primeiros meses de nascimento da filha, ela se propõe a realizar pequenos 

trabalhos de desenho e outros para a igreja, informalmente, fazendo com que não cessasse o 

trabalho completamente. Mesmo com as dificuldades e percalços de morar, inicialmente, com 

a família do marido, ela adquiriu a nova postura e parece “dá-se um tempo” para essa nova fase 

(FIGURA 28). 

 

[...] Mas foi um risco eu vim para São João, morei na casa da minha sogra, do 

meu sogro. Mas só que eu dei esse tempo para mim porque não tinha jeito de 

fazer nada. Como eu participei de Cursilho [Curso da Igreja Católica] aqui, 

sabiam de muita coisa, que eu desenhava e aí sempre tinha alguma coisa para 

poder fazer em relação à igreja, em relação a desenhos que me pediam. [Mas 

Fonte: arquivo pessoal de Josi. 

Figura 28 - Josi com sua primeira filha, ainda bebê, 

s/d 
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aí eu não trabalhei, não estava fazendo nada.] Em novembro a Camila nasceu, 

fiquei lá dezembro e janeiro. Quando foi em fevereiro, no carnaval, eu e o 

Rogério; que é o nome do meu marido... o pai dele passou, lá em São Tiago, 

uma loja para ele, que era de enxovais, ele já estava trabalhando nesta loja de 

enxovais. E eu na casa da minha sogra, a gente não dormia junto, nem 

dormíamos juntos, porque minha sogra não deixava [risos]! A minha sogra 

não deixava [risos], eu já tinha a Camila e a minha sogra não deixava! É 

brincadeira né?! Ela não deixava não! [risos] 

[...] 

Aí acabou eu ficando, com filho, já tinha a Camila, aí depois de dois anos eu 

já tinha o Yuri. A Camila hoje tem 21 anos, faz Ciências Biológicas aqui 

[UFSJ], o Yuri formou no terceiro ano, está com dezenove e o João Pedro está 

com dezessete, faz IFET lá em Barbacena. A diferença da Camila e Yuri foi 

de dois anos, aí depois para o João Pedro foram dois anos e meio, mas mesmo 

assim com essa vontade de estudar e ele sempre barrava [referindo-se ao 

marido] (FIGURA 29). 

 

 

O período quando se dedicou à criação dos filhos e ao casamento não a impediu de 

querer seguir adiante com os estudos e crescer profissionalmente. Todavia, o marido não 

compartilhava desses anseios (como citei no tópico acerca da formação institucional). No 

entanto, parece que ambos foram administrando as diferenças e hoje em dia não há mais 

“barreira” quanto às iniciativas estudantis. Quanto à relação com os filhos e filha, reforça-se 

ainda mais o estreitamento que mantém com os laços familiares. Em sua segunda entrevista, 

trouxe-me diversas fotografias, mostrando com orgulho os três, em diferentes momentos da 

vida, inclusive em peças de teatro que realizou com a participação deles e em períodos 

escolares.  

 

Fonte: arquivo pessoal de Josi. 

 

 

Figura 29 - Josi, o marido, os filhos em festa de aniversário da mãe, s/d 
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V CARREIRA PROFISSIONAL 

 

Tempo, acaso e significação... Drama... Vida... 

No tempo, vivemos e somos nossas relações sociais, produzimo-nos em nossa 

história. Falas, desejos, movimentos, formas perdidas na memória. No tempo 

nos constituímos, relembramos, repetimo-nos e nos transformamos, 

capitulamos e resistimos, mediados pelo outro, mediados pelas práticas e 

significados de nossa cultura. No tempo, vivemos o sofrimento e a 

desestabilização, as perdas, a alegria e a desilusão. Nesse moto contínuo, nesse 

jogo inquieto, está em constituição nosso “ser profissional” (FONTANA, 

2013, p. 180). 

 

5.1 A docência de Lucinha e suas várias facetas 

 

Quando iniciou sua carreira, nos primeiros anos como professora, ela contou com o 

apoio e a ajuda de sua mãe e tia, também professoras. Porém, atualmente, quando recorda seu 

início na carreira profissional relata as dificuldades encontradas no campo e, quando surge uma 

oportunidade de aconselhar alunas do curso de Pedagogia (no qual leciona), ressalta que “não 

sabem” nada sobre essa difícil profissão na qual desejam se tornar aptas e, depois, reflete todas 

as dificuldades que passou naqueles primeiros anos. 

 

[...] Confesso que ser professora nos primeiros anos foi dificílimo, hoje em dia 

quando eu falo com elas [referindo-se às suas alunas] elas falam: ‘Mas tem 

que escrever, fazer diário de campo na hora de fazer o estágio, tem que 

escrever de novo o relatório, tem que ter o diário de professor...’ Eu falei: 

‘Tem gente! Vocês estão saindo do cueiro, vocês acham que sabem tudo, mas 

quanto mais a gente escreve mais a gente relata mais a gente reflete sobre o 

que tá fazendo. Ficam se sentindo aí com o rei na barriga, mas vocês não 

sabem…  

Agora, os primeiros anos de professora, foram anos difíceis. [...] 

[...] 

E a minha tia, que regulava idade com a minha mãe, também era professora, 

ela é que me ensinava planejar. Nesse ensino/planejamento minha tia me 

ensinou muito mais que mamãe apesar de que mamãe era professora 

alfabetizadora.  

[...] Bom, aí eu estava falando de como eu me tornei professora. Porque ser 

professora é assim, você acha que você tá ‘craque’, que está preparada, porque 

sua mãe já foi professora, a sua tia Sisi também... 

[...] Bom, aí a gente achava que era fácil, eu fazia três planos de aula 

diferentes. Porque eu tinha muitos grupos de alunos diferentes, só que 

administrar três grupos diferentes na sala de aula ou em determinados 

momentos é: ‘Você já foi professora?’ A coisa mais difícil do mundo, 

principalmente quando as pessoas não estão habituadas a fazer isso: dar aula 

para três grupos diferentes. A diretora se sentava no fundo da sala, ficava lá 

dentro comigo, então de manhã nós íamos trabalhar e à tarde, ela se chamava 

Lúcia Franco, eu ia para a casa dela. Ela foi a minha primeira orientadora 

pedagógica. [...] Ela que me ensinou a trabalhar, ela dizia: ‘Lucinha nós vamos 
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fazer quatro planos, você desenvolve dois e eu desenvolvo dois’. [...] ela 

ensinava e pegava aqueles meninos que mais necessitavam. E eu pegava 

aqueles que necessitavam de dar aquele ‘empurrãozão’. [...] Nesse tempo eu 

não estudava na faculdade, por quê? Nosso salário chegava atrasadíssimo, 

você trabalhava meses, meses, e já sabia que salário do Estado era assim 

mesmo. Porém, infelizmente nesse tempo, o salário chegava tão atrasado e 

deu tudo tão errado que eu só dei aula lá seis meses. 

 

As condições de trabalho para as professoras não eram as melhores, principalmente para 

aquelas que não tinham vínculo efetivo com o Estado, como no caso de Lucinha. A 

transitoriedade entre as escolas e as situações do ensino pareciam, por vezes, ser fatores de 

desmotivação. Porém, após um período de trabalho, ela conseguiu aprovação em concurso 

público. Mas nem tudo saíra como imaginava, encontrando outras tantas situações de 

desconforto na escola. 

 

[...] Para você ter uma ideia, eu tinha acabado de me formar; formei dia 8 de 

dezembro; no dia 9, dia do meu aniversário, ganhei de presente uma viagem 

ao Rio. Comecei a trabalhar no princípio de fevereiro, os seis primeiros meses 

estava eu no céu, porque era lá no Senhor dos Montes [bairro são-joanense], 

naquela escola bem acanhada, pequenininha, mas em agosto já estava em 

outro lugar. Esta era a condição de professora que não era concursada. Porém, 

ia ter um concurso de professora efetiva e eu estudei, estudei e no final do ano, 

vinte de dezembro de oitenta e seis eu fiz o concurso. Passei em 17º lugar e 

fui chamada a trabalhar. Lá fui eu para o Doutor Garcia de Lima [escola 

estadual em São João del-Rei-MG], Grupo Escolar Dr. Garcia de Lima. Lá foi 

meu suplício, foi todo o lugar onde eu sofri todas as dores do parto. Porque 

era uma diretora carola, coisa que eu nunca fui; carola é beata, né?! [...]A 

diretora era tão malvada que quando o ônibus fazia o virador aí que ela batia 

o sino para todo mundo andar ao pé e pegar o ônibus lá na esquina da 

faculdade (ela era demais da conta!). Ao invés de bater o sino assim um 

minutinho antes pra gente sair correndo atravessar o asfalto e pegar o ônibus, 

a gente era carregada. Você levava livro para casa, levava os cadernos tudo 

para corrigir, se você tinha quarenta alunos você levava os quarenta, 

entendeu?! Dia sim, dia não você tinha que levar caderno para casa, não tinha 

nada prático, folha de papel, mimeógrafo, este era um só para a escola inteira; 

então era uma disputa por causa de material, folha de ofício, caríssima.  

 

Apesar disso, como funcionária estadual, valeu-se de seu engajamento político e postura 

ativa nas questões da sociedade são-joanense e, principalmente, nas que diziam respeito à 

educação. Logo, posicionou-se a favor de uma greve de docentes, reivindicando direitos e 

melhorias para a área, mesmo à revelia do irmão, que era militar e alertava-a acerca das 

possíveis consequências daquele ato. 

 

[...] Você ficava meses sem receber, para você ter ideia eu fiz greve em 

sessenta e oito (?), quando meu irmão era militar. Ele falou: ‘Lucinha como 
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você vai fazer greve? Vão te prender’. [risos]. A história da greve foi genial! 

A primeira reunião foi no salão dos espelhos, meu irmão veio de Santos 

Dumont: ‘Lucinha, não faça greve, você é muito bocuda! Você vai falar o que 

não deve e eles vão te levar para o Regimento/para o Quartel. Você vai ser 

presa’. Mas, eu falei: ‘Vou fazer greve, eu estou sem receber (ainda não tinha 

entrado na faculdade não). Muitas vão fazer e eu vou fazer greve, porque tá 

demais, do jeito que tá não dá’. 

 

Segundo Louro (2008, p. 477), as greves, por mais recorrentes que tenham sido ao longo 

da história da educação, ainda constituem práticas sociais que, frequentemente, colocam 

dilemas às professoras. A dúvida em relação à adesão ou não a essa forma de luta não se dá de 

modo fácil, pois a decisão pela aliciação pode colocar em xeque muitas das referências ao papel 

e função da professora. Com toque de humor e cinismo, o poeta Carlos Drummond de Andrade 

aborda um episódio de greve em uma de suas crônicas, publicada em 1979 (ANDRADE, 199223 

apud LOURO, 2008, p. 445),  

   

Uma greve não é acontecimento comum no Brasil. Se a greve é de professores, 

trata-se de caso ainda mais raro. E se os professores são mineiros, o caso 

assume proporções de fenômeno único. O que teria levado as pacatas, dóceis, 

modestíssimas professoras da capital e do interior de Minas Gerais a assumir 

essa atitude, senão uma razão também única, fora de qualquer motivação 

secundária e circunstancial? Uma razão de sobrevivência? É que toda gente 

sente e pensa diante de centenas de municípios onde as mestras cruzaram os 

braços e aguardam uma palavra do governador do Estado. 

 

Conseguintemente, entre as lutas de classe e dificuldades enfrentadas pelos 

trabalhadores estaduais da educação na época e oportunidades surgindo na carreira, ela decidiu 

partir rumo ao Rio de Janeiro para trabalhar. A transição entre as cidades não foi narrada de 

forma detalhada, mas, sem dúvidas, o período naquela cidade pode ter sido o auge da carreira. 

As escolas, de caráter moderno e contemporâneo, lhe deram oportunidade para trabalhar com 

questões das quais já se aproximava, como as de cidadania e linguagens artísticas, e nas quais 

ainda não tivera oportunidade de colocar em vigor no ensino público de São João del-Rei-MG. 

Logo, teve facilidade em se adequar àquele universo pedagógico.  

No trecho inicial a seguir, aponto uma das justificativas dada por ela acerca da facilidade 

com que foi aceita no Rio e de como era sua postura quando foi diretora de escola, ainda na 

cidade natal. 

 

                                                           
23  ANDRADE, C. D. de. Crônicas 1930-1934. Belo Horizonte: Secretaria do Estado da Cultura/ BNDES, 1987. 

In: ______. Obras Completas. Rio de Janeiro: Ed. Nova Aguilar, 1992.  
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[...] Quando elas souberam que eu tinha vindo daqui e aqui eu acompanhava 

bem, assim, porque eu fui diretora do Senhor dos Montes e lá eu havia sido a 

diretora mais nova da cidade. Eu fui diretora aos 25 anos, era um fenômeno. 

A mesma diretora que me expulsou no Ensino Médio [referindo-se à escola 

onde iniciou o ensino médio], eu me sentava com ela na mesa de reunião, você 

acredita?! Aí a delegada [delegada de ensino] falava assim: ‘Agora nós vamos 

ouvir a mais nova diretora’. Eu tinha roupa de diretora. Roupas compridas, no 

joelho, manga comprida, porque eu era despudorada, mas eu tinha roupa de 

uniforme para ir à reunião. Eu falava: ‘Não gente... festa do centenário? Tem 

que ser lá no meu bairro, Senhor dos Montes, nós vamos cantar lá na praça, 

fazer uma festa, nós vamos melhorar a nossa escola, a gente vai pintar, porque 

lá está precisando, a escola está muito suja. Nós vamos pintar, vamos colocar 

coisas bacanas, vamos cuidar da nossa escola e do nosso bairro. Nosso bairro 

é cheio de pedreiro, de pintor, nós vamos convidar a comunidade, vamos fazer 

mutirão’. 

[...] 

Nos anos sessenta houve uma efervescência cultural muito grande [...] o 

primeiro requisito do meu currículo, quando eu entrei na Escola Parque foi 

exatamente ter vindo de São João del-Rei e, no caso, ter tido o currículo da 

minha família, coisa e tal. Analisaram lá no Rio [Rio de Janeiro] e eu não 

precisei de mostrar documento nenhum, ‘formada no curso disso, daquilo’. A 

escola pra onde eu fui, Escola Parque, era uma escola muito legal e depois a 

mesma coisa lá na Edem – Escola Dinâmica do Ensino Moderno. Duas escolas 

de ponta lá no Rio. Então fizemos coisas geniais, trabalhei muito! [...] eu dei 

aula. Depois fui ser pedagoga. Pedagoga-supervisora. Me ajudou muito na 

minha trajetória enquanto profissional, dentro do Rio. Morei oito anos fora, 

saí daqui e fui para lá. Quando eu falo com ela [referindo-se às colegas 

professoras de São João del-Rei-MG]: ‘Vocês estão aí estudando Piaget... No 

Rio eles já estavam praticando o Piaget! Estudávamos os livros do Piaget, mas 

púnhamos a mão na massa, já trabalhávamos com os blocos lógicos. [...] foram 

aqueles oito anos, que foi exatamente quando a gente passou do tempo da 

ditadura para a abertura. Se você não estivesse lá dentro, você perdia o viés da 

história. 

 

Em sua casa, tive a oportunidade de manusear fotos de seu arquivo pessoal em que 

aparece em sala de aula com alunos, no Rio de Janeiro (FIGURA 30). Nessa ocasião, ao 

Figura 30 - “Quarta série” da Escola Edem, década de setenta 

. 

Fonte: redes sociais de Lucinha. 



111 

 

descrever as cenas impressas, relatou que seus alunos eram bem diferentes de outros alunos das 

escolas públicas. Estes eram sempre alegres e bem educados, atentos a todo tipo de 

conhecimento. Inclusive, fez questão de citar nomes, situações e aspectos do seu 

relacionamento tão afetuoso com os alunos (FIGURA 31 e 32).  

 

  

Os oito anos de trabalho em outra cidade, desfrutando de projetos avançados de ensino 

em relação à educação popular que experimentara antes, lhe deram subsídios para retornar à 

cidade com novos pensamentos e com a cabeça cheia de ideias para colocar em prática. 

Contudo, quando retornou, encontrou uma cena completamente diferente da qual aspirara, 

Fonte: arquivo pessoal de Lucinha. 

Figura 31 - Passeio a Ouro Preto com alunos, s/d 

 

Figura 71 - Passeio à Ouro Preto com alunos, s/d – AP. 

Fonte: arquivo pessoal de Lucinha. 

 

 

Figura 61 - Passeio à Ouro Preto com alunos, s/d – AP. 

Figura 32 - Atividade com alunos, Rio de Janeiro, s/d 
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ficando realmente desolada. Em comparação, ainda descreveu momentos relevantes do trabalho 

nas escolas de “ponta” no Rio.    

 

[...] Quando eu voltei, quando acabou, fiquei querendo fazer uma escola nova, 

mas não conheci a minha cidade. Eu falava: ‘Meu Deus, cadê o meu Senhor 

dos Montes [bairro da cidade de São João del-Rei-MG no qual havia 

trabalhado]? Aquele povo completamente tecnicista, na FDB! [após releitura, 

acrescentei a sigla que remete à Faculdade Dom Bosco] Quase chorei de 

paixão. Eu sofri um choque cultural que foi terrível, mas eu queria qualidade 

de vida, né?! Ganhava muito dinheiro lá, era muito respeitada. Gostava e gosto 

até hoje de literatura infantil. Convivia muito com as pessoas, com os 

ilustradores, meu primeiro marido ele era um artista plástico, um ilustrador 

infantil. Então... [pausa] foi muito chocante! Por exemplo, o Ziraldo, ele ia na 

minha sala de aula, dava entrevista para os meus alunos. Eu conhecia pessoas 

das mais diferentes culturas, não só o Ziraldo mas pessoas que eram 

jornalistas, pessoal da Rede Globo. Lá [Rio de Janeiro] eu revolucionei, 

porque eles adoravam Minas Gerais, algumas professoras eram mineiras, mas 

elas não sabiam como era o currículo de Minas Gerais. Quando elas souberam 

que eu tinha vindo daqui e aqui eu acompanhava bem, assim, porque eu fui 

diretora do Senhor dos Montes e lá eu era a diretora mais nova da cidade. 

Quando eu voltei, comi o pão que o diabo amassou com o rabo, meu salário 

que era assim [faz gesto abrindo os braços] que era cem, era cem não, eu 

ganhava assim, sessenta; eu não sei o que que era; eu passei a ganhar cinco e 

quinhentos, era muito pouquinho. 

 

Após o retorno para São João del-Rei-MG, Lucinha não trouxe à narrativa sua trajetória 

de trabalho na UFSJ. Há uma lacuna temporal e/ou narrativa, como um salto, na qual, em 

relação ao trabalho como docente no ensino superior, citou apenas algumas conversas com suas 

alunas do curso de Pedagogia, mas de forma irregular e fragmentada. Dei-me conta do silêncio 

acerca dessa fase na nossa segunda conversa... Refleti a respeito e pensei em como lidar com o 

fato. Se o atribuísse ao esquecimento e/ou a questionasse a respeito talvez estaria indo de 

encontro à proposta do estudo com as Histórias de Vida.  

Ao escolher essa metodologia e dela me instrumentar para a pesquisa, escolhi deixar 

que as próprias colaboradoras pudessem decidir sobre aquilo que constituiu como experiências 

em suas vidas. Não poderia escolher, eu mesma, o que ela deveria me dizer. Então, percebi que 

o silêncio também me disse algo... Presumi que, por estar caminhando para o fim da carreira 

acadêmica (aposentadoria) e/ou mesmo por ter que se afastar do trabalho em alguns períodos 

para cuidar de assuntos pessoais, tenha se sentido um tanto desconfortável. Uma professora 

ativa e cheia de vida gostaria de estar fazendo e produzindo tal qual a efervescência de suas 

ideias, e não é o caso neste instante.  
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5.2 Josi: uma carreira ininterrupta, construída passo a passo 

  

Os primeiros caminhares profissionais de Josi se deram quando ainda cursava o 

magistério (concomitante ao Ensino Médio) em Belo Horizonte – MG. Logo no início, ao 

mostrar tamanho interesse e identificação com o curso, teve a oportunidade de dar aulas de 

Matemática para jovens e crianças na APAE, permanecendo por mais de dois anos. O trabalho 

a fez perceber o gosto pela docência e rendeu frutos no futuro com o trabalho com grupos 

especiais. 

 

[...] Eu estava fazendo magistério ainda e quiseram me contratar, mas era para 

ganhar um salário mínimo. Nesse tempo eu fiz muita coisa voluntária na 

minha vida, para a minha formação mesmo. Hoje eu acho que é um pouco 

diferente isso, muita gente já quer ganhar de cara, trabalhei muito como 

voluntária. Então eu fui com meio salário, comecei a trabalhar na APAE, 

depois passou para um salário, eu fiquei durante dois anos e quatro meses. 

Mesmo depois que eu formei eu fiquei lá mais um tempo. Então deu para 

perceber que eu gostava de dar aula. 

 

Mesmo com a habilidade precoce como professora, e aliando trabalho com o período 

estudantil, ela se desdobrou em outras atividades, como as de teatro em grupos da cidade, além 

de outros cursos de formação de curta duração, como o desenho. Esse último lhe proporcionou 

uma experiência relevante com trabalho em desenhos artísticos e de propaganda, no qual tirou 

seu sustento por um período em uma empresa do ramo.    

 

[...] Então eu comecei o desenho de propaganda ao mesmo tempo que fazia o 

teatro também. O que me sustentava era o teatro e o desenho de propaganda, 

não tinha um salário fixo, ele me contratou, mas era tipo freelance.  

[...]  

Tinha uma colega minha que disse: ‘Ó tem um amigo meu que mexe com 

desenho de propaganda, por que que você não vai lá?’ Estava tendo esses 

contatos, depois que eu fui sair da APAE, eu fiquei dois anos e quatro meses 

na APAE de Contagem. Porque eu comecei também a fazer outras coisas, daí 

eu saí, tinha saído da loja de materiais de segurança para poder trabalhar só na 

APAE e da APAE depois eu consegui então um estágio com ele no estúdio 

gráfico. 

[...] Ele é até padrinho da minha filha, mas quase que eu não vejo ele não, se 

chama João Mauro. Comecei a fazer o estágio e ele acabou me contratando 

nesse estúdio gráfico. As pessoas iam para fazer logomarcas e ele fazia layout, 

essa parte eu já não tinha muita prática, eu tinha medo ainda de fazer, como 

ele era o dono ele que fazia o layout para as pessoas verem; fazia a arte final 

quando era um desenho mais artístico, mas o resto eu já fazia. Mas na época 

que eu trabalhava não tinha computador [risos] a gente mandava num lugar 

para fazer. Onde tinha o computador próprio para poder fazer. Se tivesse que 

montar uma nota fiscal, por exemplo, a arte final de uma nota fiscal, a gente 

tinha que saber o tamanho já da letra que ia pôr no título, o que tinha no corpo 
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e a gente tinha que escrever tudo: ‘Ah é Times que eu quero, eu quero isso em 

negrito’. Mandava tudinho, a fonte, tamanho, tudo lá no lugar e eles 

mandavam um tanto de papel, a gente ia recortando. Tinha a mesa de desenho 

e a gente trabalhava com aquela cola Print e um estilete na mão, só a lâmina 

do estilete. Aí a gente ia recortando e punha aquela cola na boca, a Print tinha 

que molhar para escorregar, a gente cortava e ia fazendo colado, ia colando na 

nota fiscal, fazia a montagem dela todinha. Por muito tempo foi esse processo, 

até vir o computador, cada um tinha a oportunidade de ter o seu computador. 

Era muito artesanal o trabalho, além da nota fiscal tinha outras que eu... aí que 

eu conheci o fotolito, esse processo... aí conheci gráfica. O fotolito tem que 

fotografar, você fotografa com um tipo de scanner grande, uma máquina, hoje 

o processo é outro para poder ser impresso em offset, aqui ela separava as 

cores, aquilo tudo, aquela lâmina e depois que ia para o offset. Aí eu fiquei 

sabendo, vendo esse processo todo de propaganda de offset, conheci a 

tipografia. Todo esse trabalho eu fiquei trabalhando com ele durante um 

tempo, até que uma firma que fazia com ele me contratou. Chamava Grafimac 

e aí eu já fazia todo o trabalho só para a firma mesmo, de desenho, fiquei 

trabalhando com isso. 

 

Presumo que o trabalho como desenhista de propaganda e o conhecimento adquirido 

meio às atividades tenha engrandecido seu entrosamento artístico, sendo possível transferir 

esses conhecimentos às outras esferas, até mesmo o teatro. Todavia, a vontade de atuar como 

professora ainda estava latente. Quando surgiu uma oportunidade de seleção em uma escola 

particular da cidade, ela se aventurou a talvez mudar o rumo da história. Tentar algo diferente, 

uma seletiva para lecionar em outro Estado do País.  

 

[...] Como eu também gostava do magistério e tinha essa experiência eu cismei 

de ir para o Amazonas. O Pitágoras [escola da rede particular da capital 

mineira] mandava professores para esses lugares para ficar em alojamento 

para poder trabalhar com os filhos dos médicos, engenheiros, que iam para lá. 

Falei: ‘Ah, a gente não está ganhando... acho que eu vou fazer a minha vida 

depois volto!’ Aí eu fui e cismei de ir, foi uma fase da minha vida que eu não 

sabia... não queria ficar muito no desenho de propaganda mais, já pensando 

em ir... [eu complementei: fazer outras coisas...] É! Mas, tudo eu gostava, aí 

eu falei: ‘Vou fazer uns testes para ver se eu dou aula!’ Acho que eu queria 

uma coisa mais segura também. Achei que esse caminho era o melhor, aí eu 

fui e comecei a fazer os testes, procurei direitinho e tal. Tinha a prova, e eu 

passei, depois tinha uma parte prática que era com o supervisora, aí eu fui 

passando, passando, só faltava a entrevista! Eu fiz a entrevista e aí, eu não 

passei na entrevista! [risos] [...] e eu não sei o que que foi, acho que ela sentiu 

às vezes que eu queria era sair de casa, não sei! Aí eu fui e falei assim: ‘Já que 

não deu, então meu lugar é aqui mesmo e eu vou...’  [...] Daí passou uns meses 

e ela me retornou de novo, do Pitágoras, falando que era pra eu poder me 

indicar [inaudível] para eu fazer de novo a entrevista, se eu quisesse ir ainda, 

mas aí eu desisti. Acho que eu já estava fazendo teatro, aí não era meu 

interesse mais, não quis ir mais. Aí falei: ‘Não, acho que é isso mesmo que eu 

vou fazer...’ Aí comecei a me dedicar mesmo no desenho de propaganda e 

fazer o teatro também. 
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A tentativa de trabalhar como professora em um lugar distante ficou para trás, mas 

parece que deu a ela mais garra e objetivo com as atividades de desenho e o curso de teatro que 

já estavam em andamento (abordo de forma específica as relações com o teatro no Capítulo 

VII). Concomitantemente aos diversos trabalhos que realizava como atriz, começou a se 

relacionar com o atual marido, num namoro que se dividiu entre as cidades de São João del-

Rei-MG e Belo Horizonte. Passado um período, veio a gravidez da primeira filha e a vida tornou 

a mudar o curso... 

 

[...] Só que aí, eu comecei a namorar, eu vinha muito para São João del-Rei-

MG; que meu marido é daqui; eu vinha, mas trabalhava lá, fazia os teatros na 

Lagoa do Nado e outro, que foram as primeiras estórias. O meu professor do 

NET me indicou para fazer uma peça de teatro, era o ‘Papel Roxo da Maçã’, 

era uma peça infantil que ia ser apresentada em várias escolas e nos teatros 

também. Ele me convidou para substituir a menina que estava grávida. Eu fiz 

o teste e passei e comecei também. Então eu fazia peça de teatro, frequentava 

o grupo do Revilavolta e ficava também desenhando. Eu gostei muito do teatro 

infantil, até hoje eu gosto muito. A gente apresentou muito nas escolas.  

[...]  

Mas aí eu comecei a namorar e fiquei grávida! As minhas cunhadas queriam 

todas que eu viesse para cá, ganhar aqui, morar aqui [referindo-se à São João 

del-Rei]. Mas aí eu falei assim: ‘Não, eu só tenho mais uma peça para fazer e 

aí eu vou fazer e depois eu venho!’ Cada hora eu tinha mais uma peça para 

apresentar, porque a gente percorria outras cidades. Íamos para Araxá, outras 

cidades, e também Belo Horizonte, no teatro Marília além de várias escolas 

em Belo Horizonte. Como era a primeira filha, a Camila, minha barriga... não 

fazia ginástica, nunca gostei de fazer ginástica, até hoje [risos]; mas só que, 

eu sou muito ativa e a gente faz um trabalho de expressão corporal, fazia este 

trabalho e o primeiro [filho] também, minha barriga ficou bem pequena. Como 

era macacão, tudo muito feito criança, nem parecia que eu estava grávida. Mas 

quase que eu ganhei nos palcos a Camila! Porque eu pulava muito, depois 

quando o povo via: ‘Você está grávida?!’ E eu pulava e tal, minha mãe falava: 

‘Nossa, você vai ganhar esse neném!’ Minhas cunhadas todas preocupadas, 

que era para eu poder vir para cá! Aí fiquei fazendo teatro e acho que tinha 

assim... faltando uns quinze dias, tinha uma peça ainda e eu fui e ganhei antes. 

Faltando uns quinze dias, porque ela adiantou, a Camila, nem deu para eu vir 

aqui, tive ela em Belo Horizonte mesmo. 

 

Com a vinda para São João del-Rei-MG e depois a mudança para São Tiago-MG, Josi 

tentou se encaixar no âmbito escolar e iniciar sua carreira docente na nova cidade. Nesse 

ínterim, conheceu uma pessoa que seria seu grande parceiro de trabalho e também nas 

iniciativas artísticas na cidade. Ela apresentou-o na narrativa pelo nome de “Vick” (FIGURA 

33). Para Josso (2006, p. 377), entre os laços da idade adulta mais abordados nos relatos estão 

aqueles que desvendamos no meio profissional, ocupando um lugar tão privilegiado quanto 

aqueles de parentesco. Isso pode ter duas razões: o tempo passado no local de trabalho e os 

“elos obrigatórios por meio dos quais esse tempo é tecido e que levam a múltiplas negociações 
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e ajustes dessas ligações singulares e, por outro lado, os elos simbólicos que cada um mantém 

com a natureza da atividade profissional”.  

 

 

 O saldo positivo dessa amizade ocorreu quando a relação contribuiu para que a primeira 

oportunidade de trabalho aparecesse, uma vaga para lecionar na APAE da cidade, onde 

convenceu todos de sua competência e dedicação. 

 

[...] Mas aí eu comecei a ver lá na APAE a possibilidade de entrar, e o Vick 

também gostou de mim e tal. Então eu entrei assim, numa peixada, entrei mas 

fiz a minha parte! Muita gente às vezes até criticou: Çhega gente de fora e 

consegue o emprego e a gente aqui nada!’ Mas eu também não fiquei quieta e 

depois eu pude mostrar meu trabalho. A APAE foi, assim, muito importante 

para o meu trabalho, tudo que eu aprendi, eu usei tudo, na APAE e em São 

Tiago também, mesmo na cidade.  

[...]  

Tudo isso que eu aprendi, mesmo no desenho de propaganda, no teatro, em 

tudo, toda a minha experiência eu levei para a APAE. Como o Vick já gostava 

de arte e precisava de uma pessoa assim... [...] Eles já fizeram cenas reais lá, 

que era uma família onde morreram sete na família e aí eles encenaram isso 

lá. Eu fiquei até boba de ver o jeito em que eles trabalhavam. Teve um tempo 

que deu uma morrida, porque nós quisemos também, a gente não estava sendo 

muito valorizado. E a gente resolveu abafar um pouco, agora que a gente está 

retornando assim também. Mas aí eu comecei a trabalhar lá na APAE e a gente 

fez vários trabalhos juntos, o Vick abria muito as portas da APAE para outras 

Figura 33 - Vick (à esquerda), Josi e uma aluna surda 

da APAE de São Tiago, em ensaio para apresentação 

teatral, s/d 

Fonte: arquivo pessoal de Josi. 
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pessoas entrarem. Então a gente trabalhava com pessoas assim, normais e 

levávamos para dentro da escola. O trabalho na APAE de São Tiago era muito 

reconhecido, aonde a gente ia participar, porque a gente participava 

competindo também, tinha o Festival Nossa Arte. Quando a gente chegava já 

era respeitado, mas a gente trabalhava isso. Aí eu comecei a trabalhar arte lá 

dentro, eu entrei ganhando um salário mínimo, depois eu lembro que teve uma 

confusão e não pode repassar esse salário mínimo, fiquei de voluntária até 

conseguir a vaga do Estado. Essas vagas do Estado na APAE, na época, era 

tipo contratada, contratava pelo Estado e ficava pelo Estado até conseguir a 

vaga. Aí eu consegui e fiquei por quatorze anos na APAE. Por quatorze anos 

trabalhando, fizemos muitos trabalhos e ganhamos muitos também. Festivais 

regionais, Festival Nossa Arte regionais, interestadual e nacional. Tinha em 

todas as categorias, música, teatro, dança, artes visuais... A gente ganhou o 

regional, o estadual a gente chegou a ganhar também e a gente foi para o 

nacional. Foi até no Palácio das Artes, aqui em Minas mesmo, no Palácio das 

Artes nós ganhamos em primeiro lugar (FIGURA 34). 

 

 

A relação de carinho e a vontade de proporcionar aos alunos e alunas a oportunidade de 

expandirem seus conhecimentos e visões sobre o mundo são algo que a satisfaz muito como 

profissional. Revela uma sensibilidade em relação às questões de humanidade e ao saber de 

experiência que a educação pode (e deve) proporcionar. Posso perceber isso impresso em sua 

fala, como, por exemplo, quando recordou o passeio para conhecer o mar feito com alunos da 

APAE. Nesse momento, a viagem ao estado do Espírito Santo, decorrente de um desses 

prêmios, representou bem mais do que um título, traduziu a chance que ela valoriza em fazer 

Figura 34 - Josi com aluno da APAE de São 

Tiago em viagem para apresentação teatral, 

s/d 

Fonte: arquivo pessoal de Josi. 
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algo novo com os alunos. Aliás, tudo parece ser convertido e potencializado em chances de 

conhecimento.  

 

[...] Isso é uma satisfação para a gente também, não só ganhar, mas o que esses 

alunos conheceram! [Aracruz?] nós fomos para o Espírito Santo, a gente foi 

convidado depois que a gente ganhou para poder apresentar lá! Os meninos 

conheceram praia! Conheceram praia com a gente, através da arte, porque até 

hoje nenhum deles ia ter a oportunidade... (FIGURA 35)  

 

 

É possível compreender que o trabalho por mais de uma década na APAE e as diversas 

atividades que realizou foram o saldo positivo de um profissionalismo dedicado e competente. 

Mas, para realizar esse trabalho, Josi mostrou que foi necessário ter uma postura decidida em 

relação ao que acredita ser uma educação de qualidade e que oportunize para seus alunos um 

aprendizado para além da reprodutibilidade técnica, vazia de criticidade e ideais. A seguir, 

narrou um desses momentos quando deixou claras suas intenções de ensino e sua atitude como 

professora, além do referir-se a outro prêmio, obtido com um trabalho com artes visuais. 

 

[...] Mas foi um período muito bom esses anos todos, é desgastante é, é 

prazeroso mas é desgastante porque você tem que pensar o que é que você vai 

fazer e você também não quer fazer qualquer coisa. Já briguei várias vezes, 

supervisora às vezes chegava: ‘Ah Josi!’ Porque acha que a gente faz as coisas, 

acha que é fácil, né?! ‘Ah você tem facilidade!’ Não, eu tenho estudo, tem um 

processo todo né?! Aí a supervisora fala: ‘Ó Josi, está precisando fazer um 

teatrinho! Teatrinho para o dia das professoras’... não sei o que! ‘Você tinha 

que ter falado antes né?!’ Aí ela: ‘Não, mais é rapidinho e tal, é só para 

apresentar para a comunidade, coisa simples, coisa simples! E também ó, 

qualquer coisa que os meninos fizerem todo mundo aplaude!’ Se eu tiver que 

mostrar é a eficiência dos meninos no palco, deficiência eu não mostro não! 

O que eu tiver para poder mostrar, e tudo que eu fiz com eles foi para tentar 

mostrar a eficiência que cada um tinha, porque para mostrar deficiência, se ele 

Fonte: arquivo pessoal de Josi. 

 

 
 

Figura 33 - Vick (à esquerda), Josi e uma aluna surda da APAE de ST em ensaio para apresentação teatral, s/d – AP. 

Figura 35 - Josi e alunos da APAE em passeio à praia, s/d 
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não tiver pelo menos consciência daquele movimento dele, acho que fica em 

vão o trabalho. Então, se eu trabalhei, a gente fez tudo com muito amor 

mesmo, nós fizemos foi muitas coisas. E além da gente ter ganhado o pessoal 

ficou meio assim... porque a gente ter ganhado no Palácio das Artes a nível 

nacional a mímica, que chamava: Quando o cupido chega... quando o cupido 

bate... chega a paixão... é um negócio assim [fala bem pausada!] que era dessas 

duas meninas, tipo namoro e tal! Mas a gente ganhou também com a Maria, a 

Maria é viva até hoje, ela mora no Albergue [Albergue Santo Antônio/São 

João del-Rei]. Hoje ela não deve estar desenhando muito bem, mas ela tinha 

um estilo de desenho muito legal! Ela desenhava com giz de cera, aí a gente 

fez todos os quadros da via sacra, ela fez todos os quadros/passos da via sacra 

nesta técnica. A gente mandou emoldurar e ele ganhou também em primeiro 

lugar! O povo ficou para morrer né, deve ter achado, às vezes que era até... 

porque aconteceu em Minas Gerais. Mas os jurados eram muito criteriosos e 

tudo e eu também não tinha influência nenhuma de nenhum jurado, não era 

por isso. Tinha muitos trabalhos bons, muito luxuosos também. Às vezes o 

luxo não quer dizer que, como se diz que... vai ganhar.  

 

Depois de tanto trabalho e aprendizado, anos dedicados à instituição, Josi trilhou outros 

rumos e decidiu sair descrevendo o episódio da seguinte forma: 

 

[...] Agora na APAE, foi muito difícil para eu poder sair de lá, não foi fácil, 

porque essa relação que eu tinha com os meninos era muito forte! Eu sempre 

gostei, quatorze anos né, trabalhando! Então não foi muito fácil essa minha 

escolha, eu chorei muito, muito para poder escolher, mas a diretora que estava 

lá na época, eu achei que ela fazia não muita questão, sabe?! Então tem uns 

lados que a gente vê também, eu deixava meus filhos doentes para viajar com 

os meninos, para poder ir trabalhar, sabe?! Porque quando eu estava eu 

dedicava mesmo, mas aí eu tive que optar. 

 

Por essas idas e vindas da profissão, percebo que a carreira não se deu com certa 

linearidade, mas teve sempre como “pano de fundo” o desejo de ser professora e poder 

compartilhar aquilo que havia aprendido em toda a sua história com todas as pessoas com quem 

tivesse contato. Hoje, além de mãe, esposa e professora, ela procura aplicar os conhecimentos 

da época quando vivenciou o trabalho com o ramo de propagandas em aulas da disciplina de 

Comunicação Aplicada, no Ensino Médio Profissionalizante da escola estadual. Além disso, 

sempre que possível, promove visitas culturais para os alunos (FIGURAS 36 e 37), sessão de 

filmes, diversos eventos escolares e sonha... com tantos planos que ainda pretende colocar em 

prática.  
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Diante do exposto, entendo que ela compartilha com seus alunos tudo aquilo que acha 

possível realizar na escola, construindo uma prática de ensino-aprendizagem voltada ao saber 

da experiência. 

 

[...] Hoje eu não sou só professora de arte, esse ano; acho que por isso que eu 

estou tão cansada assim; eu peguei também Comunicação Aplicada [disciplina 

ofertada pelo estado de Minas para o Ensino Médio Profissionalizante]. 

Quando eu peguei comunicação eu vi que tinha muita coisa a ver também. E 

esse trabalho de comunicação visual eu tive ele na prática muito, então eu 

passo essa visão crítica também, de propagandas, o que está por trás. Eu tento 

trabalhar porque eu vivenciei também. 

[...] 

E agora esse ano eu quero fazer o curta de animação. Por que aí eu fui ver o 

Oscar, quando eu fui ver o Oscar... tá valorizando, tá ganhando o Curta de 

Figura 36 - Alunos da professora em visita a 

exposição de arte, em Tiradentes – MG, s/d 

Fonte: arquivo pessoal de Josi. 

 

Fonte: arquivo pessoal de Josi. 

 
Figura 37 - Alunos em visita cultural em Inhotim, s/d 
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Animação e eu acho que eu... Então tudo eu vejo, um Oscar que eu vejo: ‘Ah 

isso eu tenho que tocar esse filme!’ Tudo! É tudo assim [risos]... tem jeito de 

levar; menos ‘Cinquenta Tons de Cinza’ [risos] mas eu só li o livro, o filme 

eu não vi não! Mas... [inaudível] 

[...] 

Sobre as viagens, você viu em Inhotim [Museu de Arte Contemporânea 

Inhotim], né? [referindo-se ao que eu comentei sobre fotos nas redes sociais] 

Que foi o último passeio nosso e que fez parte do meu projeto, ele fechou com 

a nossa ida em Inhotim [Centro de Arte Contemporânea – Brumadinho – MG].  

Quantos exemplos que eu uso em Inhotim para poder dar as minhas aulas... E 

quando eu falo, às vezes, de Arte Contemporânea, como é importante os 

meninos visitarem, como eles têm mais propriedade para falar. Porque eu vejo 

aquele menino que não foi e aquele que foi e fala: ‘Nossa, aquela sala que a 

gente entrou, né?!’ Por exemplo, a do Cildo Meirelles que a gente viu, o 

Desvio do Vermelho, eles ficaram fascinados com aquilo, e assim, com mais 

propriedade, é isso que eu quero! Que eles entendam, ainda mais eu, que sou 

apaixonada pela arte contemporânea. Deles entenderem isso, de falar das 

sensações que eles tiveram lá. Lógico que eu queria fazer muito mais viagens, 

por exemplo, um teatro aqui/de fazer, tem aluno que não conhece nem o 

Teatro Municipal, né? 

[...] 

Não sei se eu falei da outra vez [referindo-se à primeira entrevista] da Capela 

Sistina, da Itália, que é meu sonho ir. Eu falei isso? [Não, acho que não!] Se 

eu tivesse oportunidade, o primeiro país que eu queria visitar era a Itália, para 

entrar na Capela Sistina. Eu falo da Capela Sistina, a gente vê em 3D [três 

dimensões], mas imagina se você for. Olha que propriedade e emoção que 

você vai falar. Então eu imagino, eu sei que eu vou chorar lá [risos]. Mas de 

ver a Basílica, de ir na França, ver também/de entrar no Museu do Louvre. E 

aí eu falo com eles: ‘Então quando vocês entrarem no Museu do Louvre, um 

dia, quando vocês forem para Paris vocês não podem deixar de visitar o Museu 

do Louvre. Aí, os meninos: ‘Ah Josi! [risos] Eu não vou, não!’ ‘Não, quem 

sabe vocês vão sim! Aí, a hora de entrar, não vai se assustar com o tamanho 

do quadro da Monalisa!’ Porque todo mundo fica decepcionado com a 

Monalisa, chega lá e acha que é um quadro enorme. É pequenininho, então 

vocês já vão [inaudível] e não vão se decepcionar com isso. Porque muita 

gente decepciona mesmo com a Monalisa, fica falando: ‘Ah, por causa dessa 

mulher...’ 

 

Sobre seu jeito “incansável” de ser e sempre aberto às novas experiências, ela disse: 

 

[...] Eu sou um pouco eclética, eu não sigo assim: ‘Ah, é música, , daí eu vou 

só para música. Eu até queria ser mais centrada, porque eu mexo com muitas 

coisas: teatro, dança, artes visuais... Eu gosto de muita coisa e queria ser até 

mais centrada assim, sabe?! Gostar só de uma coisa?!! [Eu complementei: ah, 

é difícil!] [risos]. 

 

Apesar de o termo “cansada” aparecer na primeira fala, a forma como narrou as ações 

pedagógicas foi alegre e seus olhos refletiram o brilho e a gratidão de cada passo avançado, de 

cada conquista mediante um novo empreendimento, como o sonho de visitar a Capela Sistina, 

que trouxe vida e ludicidade a narrativa. É interessante perceber essa valorização que dá ao 
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aprendizado com as sensações, uma sensibilidade importante àquele que ensina. Percebo isso, 

principalmente nos resultados de ações em que alia um ensino crítico e voltado às percepções 

artísticas com o desejo de vencer certa superficialidade de conteúdo, de fazer valerem as 

situações que a vida lhe oferece (parece-me intrínseco à personalidade dela). 
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VI INFLUÊNCIAS ARTÍSTICAS E A CONSTRUÇÃO DO “SER PROFESSORA” 

 

[...] como ela chegou até aí? Isso tem história, a história que ela é... Não estou 

pensando em sorte, nem em dom. Eu estou pensando no que a gente vive, nas 

escolhas que a gente faz (FONTANA, 2013, p. 82). 

 

Traçando caminhos e imprimindo na (auto)formação aquilo que lhes consistiu como 

experiência, a construção contínua dessas duas personalidades resulta das relações nos 

diferentes espaços de experimentação, nos mergulhos ao desconhecido e na busca pelo 

conhecimento; nos laços familiares, nas pessoas, lugares e instituições. Sendo assim, diversos 

trechos da narrativa denotam essa influência na vida das pesquisadas tanto no que diz respeito 

à escolha pela docência quanto à proximidade que estabeleceram com a arte em suas formas de 

linguagem. 

 Neste ponto, os elos de afinidade com diferentes esferas da sociedade e inúmeras 

linguagens cotidianas, bem como a forma como direcionaram a atuação pessoal-profissional 

revelaram muito acerca de suas individualidades. A resiliência diante dos desafios e a forma de 

encarar os acontecimentos, as tomadas de decisão e as atividades que cultivaram no trabalho 

pedagógico revelam pontos cruciais das influências que as afetaram durante a história de vida 

e que estão descritas neste capítulo.  

 

6.1 O convívio com artistas e as influências sociais na (auto)formação de Lucinha 

 

 Além das influências familiares e/ou da própria caminhada profissional entre seus 

pares, destaco, para começar este tópico, a relação estabelecida por Lucinha com o que ela 

chamou de “pedagogia do amor”, um aprendizado sob influência do modelo de escola salesiana 

e da ideologia católica dessa instituição na figura amorosa de um padre. Para refletir sobre essa 

experiência, ela recorreu à lembrança de um episódio em que teria sido “boicotada” ao 

concorrer a um cargo de orientadora escolar em uma escola de São João del-Rei-MG. Tudo se 

deu quando, em oposição a uma postura esperada para uma orientadora, ela surpreendeu e 

narrou a forma diferente como atuava junto aos alunos.  

 

[...] Sou mais feliz, viu?! Eu não ia dar conta de ficar atrás da cadeirinha dando 

bronca em aluno, dando fichinha, dando castigo. Eu não ponho aluno de 

castigo não, menino bravo? Eu ponho no colo, dou beijinho, compro picolé, 

entendeu?! Ponho os meninos no colo, faço carinho, deixo as meninas 

passarem o meu batom. Os meninos levados? Tudo eu faço carinho, eu 

trabalho com a pedagogia do amor... [Eu complementei: eles já são tão 
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castigados, né?!] Aqui, a pedagogia do amor foi a coisa que eu aprendi com 

os salesianos, mas aí tinham os padres salesianos que... o mais importante que 

eu aprendi na pedagogia salesiana foi trabalhar com a pedagogia do amor, com 

a pedagogia do Dom Bosco. Eu tive padres maravilhosos que me ensinaram 

isso: para trabalhar com a pedagogia do amor, que falaram que eu era diferente 

sim! Eu sou diferente dos outros professores caretas. Que aceitam qualquer 

coisa, eu não, eles me ensinaram a brigar pelos meus direitos. Inclusive João 

Bosco, esse que falou porque que foi diretor, ele fala: ‘Eu tenho uma saudade 

d’ocê quando você dava aquelas gargalhadas e você não ri mais’. Porque 

quando eu comecei a ficar deprimida eu parei, eu deixei de rir, mas a vida foi 

me tornando assim, lacrimosa, triste, entendeu?! Eu era muito alegre, eu era 

muito exuberante, muito dadivosa, meu dinheiro foi encurtando e eu fui 

deixando de ser tão dadivosa quanto eu era, entendeu? Foi muito triste, foi 

fazendo isso comigo, mas o que que eu posso fazer? 

 

Junto com a lembrança saudosa do padre, nas frases finais, rememorou uma mudança 

de atitudes em relação à própria vida, em especial o sentimento de tristeza, que por vezes a 

visita. Nesse momento, tomou um ar desgostoso e tristonho. Pareceu revirar as páginas de sua 

história e repassar em segundos todos esses instantes tristes em que habitou. Quanto a isso, 

posso dizer que, nas visitas que fiz à sua casa, também, percebi alguns momentos quando adota 

um ar mais melancólico e triste. Talvez, a instabilidade emocional pode proceder da transição 

entre uma vida ativa no âmbito acadêmico e o caminhar para a aposentadoria das salas de aula 

(formais). 

Na diversidade de laços de afinidade tecidos por Lucinha no processo de 

(auto)formação, um foi novamente comum para Josi, de forma intensa e valiosa: o teatro. 

Quando Lucinha narrou sobre a juventude e o período de vida artística ativa do pai, relatou 

essas vivências no grupo de teatro, bem como as relações de proximidade estabelecidas com 

amigos de seu pai e/ou pessoas influentes culturalmente na cidade, entre eles escritores e 

pintores de renome. 

 

[...] [questionei: o teatro era daqui de São João?] Muito chique! Ganhou uma 

montanha de prêmios, eu aprendi a cantar, adorava cantar, fazer uso da voz 

em par ou coletivo. [...]  gente tem muita coisa da memória do teatro 

universitário, do Teatro Arthur Azevedo. Mas o [Tunes?] mesmo, que foi 

muito bacana na nossa vida, na nossa trajetória, isso aí eu estou falando do 

finalzinho da década de sessenta, setenta, conseguiu muitos prêmios aí fora do 

Brasil, esse aí a gente não tem quase nada. Não temos quase nada! Ainda 

temos assim, de memória viva, muitas pessoas que trabalharam nesse que era 

um teatro muito bacana! (porque tem a parte da ditadura militar, então a gente 

tem bastante coisa; muitas pessoas que trabalharam conosco). Mas foi muito 

legal!  

[...]  

Outros que também passeavam aqui por São João del-Rei eram os escritores, 

amigos do mesmo grupo de intelectuais que faziam parte aí desta história da 

Arte, desta história da Pintura. Os cronistas que escreviam em um jornal 
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famoso/uma revista famosa, era a revista Manchete e que na verdade vinham 

de vez em quando. ‘Você tem que ir à São João del-Rei, o ‘Quaglia’ tá 

morando lá, o ‘Quaglia’ é prêmio de viagem, ele sempre traz pessoas 

diferentes, interessantes e diferentes. Vamos lá conhecer!’ Então uma vez eles 

escreveram uma crônica; eu já falei essa história? Não? Imaginem! [Lucinha 

narra a crônica] Estava eu descendo a rua municipal quando de repente me 

deparei com o ‘Quaglia’ e seu amigo Geraldo Abade, por que será que aquele 

Geraldo Abade, fumando um cachimbo, chamava Geraldo Abade? Será que 

ele já foi padre? Abaaade, paaadre... [risos] Aí nós guardamos aquela longa 

crônica que é sobre o papai né; isso eu falando. [...] Eu tinha um diário de 

menina, quem não tinha um diário naquela época. Nós todas éramos 

estimuladas pelas freiras lá do Nossa Senhora das Dores a termos o nosso 

diário. Então eu escrevi: ‘Papai hoje saiu lá na Manchete, nas páginas; não se 

se foi/não sei se foi... [inaudível]. Não sei qual deles lá que escreveu uma 

página inteira da Manchete o nome do meu pai. Eu achava o máximo! Era 

superlegal! 

 

Além da vivência com pessoas que respiravam arte e diversos assuntos acerca da vida e 

da sociedade, ela também nutria a paixão e o cuidado pelos livros. Quando estávamos em seu 

quarto, na segunda entrevista, foi nítido perceber essa relação próxima com que toma os livros 

para si. Neles, consegue apontar trabalhos e elementos que transpôs à sua prática, bem como 

autores de referência usados para pensar a educação. Um bom exemplo pode ser lido nesses 

trechos, no qual me mostrou um livro em especial: 

 

[...] É um dos trabalhos que me inspirou, esse cara aqui: é o Demóstenes 

Vargas! Depois eu vou lhe mostrar as obras que eu tenho dele. E essa daqui é 

a Madeleine Colaço que eu consegui comprar (Olha que maravilha! Não é um 

show?!). Esse aqui é o livro do Quaglia [...]. 

[...] [Há vários livros em cima da cama] Esses livros aqui são livros que eu 

utilizo, que é já uma forma diferente de trabalho, mas que servem de 

inspiração, é a arte de todo mundo. Servem de inspiração para eu poder fazer 

esse trabalho artesanal que eu faço com os grupos de trabalho das mulheres 

bordadeiras, com as mulheres que costuram. 

 

Todos os trabalhos que conheceu, bem como todas as pessoas que a influenciaram de 

alguma forma, fizeram parte dessa grande construção de conhecimento, que é infindável. A 

cada coisa nova que surge, parecem vir outras tantas ideias e desejos de materialização das 

ideias, seja em projetos e/ou aulas (mesmo que, às vezes, os projetos fiquem só no pensamento). 

A riqueza cultural com a qual teve contato durante toda a vida parece ter sido crucial para um 

entendimento de educação que transcende os livros e cartilhas escolares. Tudo é conhecimento! 

Pode ser um livro de bordado que sirva de tema para se pensar a vida de mulheres e/ou as 

diferentes regiões do mundo onde se faz aquele trabalho; um livro de pintura que diz muito 

sobre o artista ou que conta uma história; um objeto; uma roupa; um tecido... 
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6.2 Josi: das influências cotidianas aos filmes de televisão 

 

As influências ao longo do caminho de Josi também se deram de forma bastante 

diversificada pelo fato de ter transitado nos diferentes espaços de formação nos quais explorou. 

Ela se nutriu de tudo quanto pôde ser afetada neste percurso de busca pelo (auto)conhecimento 

e consequente (auto)formação.  

 

[...] Tudo que eu aprendi, tudo foi importante para a minha formação hoje. A 

APAE onde eu trabalhei, todos os cursos de desenho que eu fiz, mesmo o de 

figurinista. Para você desenhar, para fazer uma escultura, esse esboço é 

interessante, você saber fazer uma prega, porque na hora de levar para a 

escultura você precisa disso. Quando a gente vê esses esboços, do 

Michelangelo, de... como que fala esses cadáveres? [Eu complementei: 

dessecar?] Dessecar né?! De dessecar cadáveres e tudo para estudar né? Por 

isso que teve sucesso nas esculturas dele porque ele teve esse estudo, então 

isso é importante. Então tudo que eu fazia, como desenho de propaganda, até 

hoje... 

 

Todas as coisas que aprendeu fazem parte de uma resultante (aberta, em constante 

construção) do que ela representa agora. Tudo do que se propôs fazer somou aos seus ideais de 

professora e artista tanto aos momentos de estímulo quanto aos de desestímulo da carreira. 

 

[...] Mas aí eu acho que eu pude juntar o magistério com a arte, que eu gosto. 

Hoje eu sei da importância de cada um, do que eu gosto, da educação. Às 

vezes a gente fica até desestimulada, assim às vezes, mas ao mesmo tempo 

acontece alguma coisa que te satisfaz. Tem algumas turmas assim... 

 

Curioso perceber como a vida cotidiana em ritmo acelerado da professora 

“multifunções” dá espaço ao olhar atento de contemplação e consequente transformação do 

cotidiano em uma arte de viver. Mais surpreendente ainda é o fato de idealizar, com as vivências 

cotidianas, oportunidades de ação pedagógica.  

 

[...] Ô Thalita, a questão é que da arte no meu dia a dia, mesmo sendo 

professora de Arte, eu vivo mesmo! Tudo que eu vejo, eu falo assim, onde eu 

estou andando, o que eu estou fazendo, estou ligada! Sempre quero levar uma 

coisa nova para sala de aula e, como todo ano eu faço meu projeto, então a 

pessoa fica até um pouco esperando, né?! Então todo ano faço projetos, esse 

ano tenho também que fazer um projeto, então eu já fico pensando, e aí tudo 

que eu faço, o que eu vejo, filme que eu assisto, ou qualquer coisa que 

acontece, eu já estou assim: ‘Tenho que fazer isso; eu já sei!’ Eu já vou 

pensando nisso. Então tudo que eu faço eu já penso, e de como que isso pode 

virar uma prática minha na sala de aula [...]. 



127 

 

 

Fato semelhante acontece quando visita lugares ou frequenta espaços culturais onde 

nunca esteve antes, mesmo conhecendo artistas e obra, como no caso da visita em Inhotim 

(FIGURA 38), onde ela se lança à experimentação junto aos alunos. As percepções e o 

conhecimento antes tidos por fotos e/ou sites agora ganham cor, tato, significado, a fazem se 

sentir com maior propriedade intelectual como professora e promotora da arte. 

 

 

[...] É, de incomodar mesmo, as próprias sensações, né? Quando a gente 

vivenciou lá em Inhotim, porque eu também fui pela primeira vez em Inhotim, 

eu só conhecia mesmo porque eu entrava no site. Falava de uma obra... 

[Silêncio] mas não conhecia. Então agora... eu sei que eu falava com 

propriedade, mas agora por ter vivenciado é ainda mais diferente. De você 

entrar na sala do ‘Desvio do Vermelho’ e falar, porque os meninos prestam 

muito mais atenção! Eu falei que a gente entra e é aquela sensação de 

vermelho, em uns causam encantamento, eu fiquei realmente muito 

encantada. Mas uns ficaram com medo: ‘Nossa Josi!’ Cada um tem uma 

sensação, e aí é essas sensações que são legais que eu falo; eu via as sensações 

né! E a gente vai entrando lá, e está tudo escuro, e os meninos, uns tinham 

medo, uns não entraram, outros entraram. Essas sensações são legais né, de 

você ver os alunos sentindo. Mas eu sei falar com propriedade. 

 

Experimentar com os sentidos, expressar-se por meio do corpo, explorar percepções e 

sentimentos, tudo isso parece ter sido instrumentos inseparáveis no processo de (auto)formação. 

Dessa forma, momentos importantes da história de vida se deram num desses espaços-tempo 

especial: o teatro; manifestação artística de emoções e interpretações da vida e da ficção. Desde 

a escola na qual cursou o Ensino Fundamental até os trabalhos em que idealiza hoje no trabalho 

Fonte: arquivo pessoal de Josi. 

Figura 38 - Josi e aluna em visita à Inhotim, s/d 
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docente, o teatro esteve sempre presente. A seguir, falou sobre a primeira experiência nesse 

universo. 

 

[...] eu me esqueci da parte do teatro também. Lá no Catarina, [inaudível] que 

é essa escola pública lá do Conjunto Água Branca, a gente ia apresentar uma 

peça teatral e aí eu me lembro que um rapaz que ia ser tipo o diretor da peça 

ele falou assim: ‘Nós vamos fazer alguns testes, quem quiser participar a gente 

vai fazer tal dia o teste’. Aí eu fui participar do teste, a peça que ia ser era o 

Pluft o Fantasminha, da Maria Clara Machado, aí ele me escolheu para ser o 

Pluft. Acho que isso também já foi assim... um incentivo mesmo pra eu 

começar a gostar do teatro também.  

[...]  

E aí eu fui, comecei a fazer o teatro/fui escolhida para fazer o teatro e me 

dediquei muito também. Adorei a peça, como se estivesse brincando mesmo. 

Nós apresentamos na escola, todo mundo falou que foi legal, que eu trabalhei 

bem e tal e isso me incentivou mais ainda. Daí a gente fez outras ainda, me 

lembro da Cinderela, da Bela Adormecida, a gente empolgou. Mas era assim, 

hoje eu olhando né, logicamente que tem uma crítica, nós fizemos dublada, 

sabe?! Mas foi importante! Mesmo esse trabalho que a gente fez pra gente foi 

importante na época, isso tudo e para mim também. Para a minha vida 

também. 

 

Dando seguimento a essa atividade, começou a fazer parte de peças teatrais de caráter 

religioso no período quando frequentou um grupo de jovens da igreja católica. 

 

[...] A gente fazia essa peça: Paixão de Cristo. Só que não tem papel para 

mulher não, é tudo mais para homem, tem a Maria, né?! [Eu complementei: 

[Maria Madalena!?] [risos] A Maria Madalena faz uma ‘participaçãozinha’! 

Só quem fala é Maria mesmo e [...] já tinha quem era Maria, todo mundo era 

mais ou menos definido. Mas, até então, eu fiquei frequentando o grupo. A 

gente também fazia festas, festa dos anos sessenta, caracterizávamos... era um 

grupo muito unido. Até que chegou a vez d’eu ser Maria! [risos] Até que 

chegou a minha vez, né?! Que aí eu fiz Maria, eu tenho várias fotos, foi muito 

bom, hoje eu encontrei um tanto de gente no Face [rede social: Facebook], 

desses meus amigos do teatro, porque alguns eu não tenho a oportunidade de 

ver.  

 

Percebendo a afeição ao teatro, bem como as possibilidades que teria de contato com 

essa área, seguiu seus estudos de maneira formal, em um curso próprio para formação de atores. 

Ao narrar sobre esse período, apontou também as dificuldades e barreiras enfrentadas para fazer 

parte de um grupo já consolidado em Belo Horizonte – MG, citando também o processo criativo 

para uma peça encenada por eles de forma bem excêntrica. Nesse período da vida, quem a 

acompanhou foi um amigo com o qual também estudou no NET, escola anterior ao ingresso 

nesse grupo de teatro da Pampulha (bairro da capital mineira). 
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[...] A arte sempre me rondou, aí do desenho de propaganda eu comecei a 

fazer teatro. Fiz NET que é o Núcleo de Estudos Teatrais, era o início da 

formação de um ator. Ele funciona ali na rua da Bahia, é por ali que funciona, 

existe até hoje. Lá foi muito bom, é um início, mas essa iniciação para o ator 

é interessante, aprendi muita coisa e fiz novas amizades. Fiz uma amizade com 

um amigo meu que chama Aleixo (...) Hoje ele também é artista plástico, (...) 

e também tem um grupo de teatro, que é o Revilavolta que é lá da Lagoa do 

Nado, lá da Pampulha [bairro de Belo Horizonte]. Onde a gente iniciou 

também o nosso trabalho. [...] Depois a gente teve a oportunidade/a gente 

ficou sabendo que o João das Neves, que é dramaturgo também, diretor 

teatral... o João das Neves, Eládio Gonzáles, trabalhava Voz e Ru Ferreira, 

trabalhava mais a parte de voz, músicas, tinha trilhas originais deles, ele é 

músico também, este Ru Ferreira; não sei se ele é vivo ainda, o João das Neves 

e o Eládio eu não sei para onde ele foi. Mas gente ficou sabendo que tinha essa 

equipe boa e tinha um grupo legal lá na Pampulha, na Lagoa do Nado24. Aí eu 

e o Aleixo encaramos ir para lá, (...) Para entrar na Lagoa do Nado foi muito 

difícil, não foi muito fácil. Primeiro que a gente já estava nos sacrificando, 

tanto financeiramente, porque a gente nem tinha dinheiro, dinheiro para ficar 

pagando ônibus pra lá e pra cá e porque também era do povo de lá, era do 

pessoal do Planalto [bairro de Belo Horizonte]. Então, para a gente entrar não 

foi muito fácil e os professores ainda dificultaram a nossa entrada. Sabe aquela 

brincadeira? Réu, um defende, o outro acusa? ... se a gente ficava no grupo ou 

não ficava, porque que a gente não podia ficar (que a gente não era de lá... não 

sei o que que tem...) e porque que a gente ficava, não ficava! [Eu 

complementei: nossa!!] 

Aquela confusão! Até que a gente teve que sair, porque não foi aceito no 

grupo, mas depois a gente insistiu e nós começamos a fazer parte. Aí ia ter um 

espetáculo... Ainda mais com esses três nomes, que eram nomes de peso, para 

o nosso currículo era muito bom. E aí a gente começou a fazer um estudo das 

primeiras estórias do Guimarães Rosa. Ficamos estudando e ele... pegava a 

gente, saía com a gente assim, cada hora ele pegava um personagem, depois 

que a gente tinha transformado em um personagem, ele pegava, conversava e 

ele ia vendo todo mundo, até para ele escolher os personagens, né?! (para o 

repertório dele). E eu fui e achei muito interessante o trabalho. (eu nunca fiz 

um trabalho muito tradicional assim) o NET era tradicional, mas essa 

formação foi importante para mim. Mas, quando eu já chequei no Planalto não 

era aquele teatro tradicional, era bem contemporâneo. Então a gente fez esse 

estudo do Guimarães Rosa, o local já era diferente, não era um palco, era a 

Lagoa do Nado, que é um reserva florestal. O público, quando entrava, 

aconteciam várias cenas na Pampulha, então entravam e estava acontecendo a 

margem... a ‘terceira margem do rio’ né?! Então, estava acontecendo a terceira 

margem do rio do lado, porque tinha um rio mesmo e o meu colega já 

começava dali, o espetáculo dali, da cena mesmo. Então eu fui escolhida para 

fazer a ‘menina de lá’, que era uma das histórias também, mas tinha duas 

meninas de lá, não era uma só. Era bem louco assim [risos]! A linguagem dele 

era muito interessante, as músicas que o Ru Ferreira compunha assim pra 

gente, que a gente treinava era tudo muito diferente. Tinha uma que acontecia 

em uma piscina que era vazia, a piscina só tinha um buraco, e aconteceu dos 

‘Irmãos Dagobert’. O velório era lá dentro e a gente conversava com as 

                                                           
24  A “Lagoa do Nado”, à que se refere Josi, trata-se do Parque Municipal da Lagoa do Nado, especialmente, ao 

Centro Cultural Lagoa do Nado – CCLN, instalado na região norte de Belo Horizonte, entre os bairros Planalto 

e Itapuã; possui programação teatral esporádica. Cf. <http://www.belohorizonte.mg.gov.br/local/servico-

turistico/espaco-para-evento/aberto/parque-municipal-fazenda-lagoa-do-nado>. Acesso em: 10 set. 2015.     
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pessoas. Era interativo naquela época, há muito tempo, já era bem diferente e 

tinha outro... esqueci... o nome, acontecia no tabuleiro de xadrez... é... esqueci 

o nome dele. Ao mesmo tempo acontecia a ‘menina de lá’ e esse. O público 

tinha que escolher qual queria, porque estava acontecendo ao mesmo tempo, 

aí depois a gente ia para o ‘teatro de arena’ que estava acontecendo ‘Sorôco, 

sua mãe e sua filha’. Era tudo muito aberto. Tinha um acontecendo num quarto 

que era o de espelho, ele tinha uma menina que ficava lá falando, só podia 

entrar tipo, dez pessoas para ver ele fazendo um monólogo lá dentro. Era 

muito diversificado, o público tinha que voltar para ver tudo! Eu me lembro 

aquele/um... Saulo Laranjeira também foi assistir a gente! [risos] 

 

Ao citar o processo de construção da peça teatral, diferenciou-a de tudo aquilo que havia 

vivenciado antes. Havia ali, naquele grupo, uma proposta profissional e intelectual distinta. O 

trabalho tomara outras proporções. Em comparação ao período anterior, disse que, quando 

encenava na escola e/ou nas peças religiosas, “[...] não era nada profissional, eu brincava 

mesmo com isso!” Ou seja, com o novo grupo de trabalho profissional, o teatro representou 

algo mais formalizado. Porém, reconheceu que, para todo o crescimento como atriz, “trabalhar 

com o teatro da paixão de Cristo, de ter estudado para poder fazer, foi muito importante!” Esses 

trabalhos foram tão intensos que ela voltou a realizá-los, anos depois, quando já residia na 

cidade de São Tiago – MG.   

 
Aí eu fui e levei essa peça para São Tiago, depois que eu mudei, levei e 

melhorei essa peça. Melhorando em todos os sentidos, a gente acabava 

gravando, porque não tinha jeito de ser ao vivo, não tinha microfone para todo 

mundo. Mas assim: a gente fez durante uns, sei lá, oito anos, o povo até hoje 

fala: ‘Por que que a gente não faz?’ A gente cansa, porque é só trabalho 

voluntário e depois quando a gente precisa de apoio da Prefeitura não tem 

nada. Mas aí isso é uma outra história depois eu acabo de falar essas outras 

coisas.  

 

Foi também na cidade de São Tiago que outra relação importante seria estabelecida: a 

atividade com o teatro e a arte na APAE. Citei anteriormente esse período, inclusive os eventos 

nessa instituição, mas me atento aqui para a narrativa minuciosa que teceu ao recordar um 

trabalho pelo qual recebera um grande prêmio nacional, bem como seu relacionamento de 

afinidade com os alunos. 

 

[...] No Palácio das Artes os meninos; têm as fotos para você ver; a mímica 

que a gente fez foi o mais simples. Era muito luxo sabe?! Porque todo mundo 

investe muito nessa parte de cenário, figurino e o nosso era o mais simples. 

[...] era tudo preto e branco. [...] Quando chegou no Palácio das Artes só podia 

passar duas vezes, e era assim: duas surdas, a Júlia e a Michele, o Edilson que 

é múltiplo [deficiências múltiplas], ele tem dificuldade de andar e tem outras 

deficiências, tinha o Eberton(?) que ele ouvia, mas não falava, tinham sete! O 

Zezé que era Down [síndrome de Down] e mais uns que eram mais leves, 
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podia levar um ou dois com distúrbios de aprendizagem só, mais leves! Só 

podia passar duas vezes a mímica, então a mímica começava a música e 

terminava ali [apontou dedo para o chão], tinha que terminar juntinho com a 

música, a pose né!? E aí eram surdas, mas tinha a vibração também. Aí eu fui 

e passei no palco... faltou música, era tão grande que a música acabou e eles 

estavam lá fazendo ainda. Eu falei: ‘Gente, pelo amor de Deus, nós não vamos, 

esse negócio... nós vamos passar é vexame aqui!’ Nós temos que fazer mais 

rápido, porque o lugar é grande, ‘Faz mais rápido!’ Aí fizeram mais rápido e 

sobrou música, aí tchau! Não pode ensaiar mais. Aí falei: ‘Vick, peraí!’ Contei 

meus passos, quanto que tinha de largura no palco, ‘Vamos arrumar um lugar 

para a gente ensaiar esses meninos!’ ‘Josi, deixa pra lá e seja o que Deus 

quiser!’ ‘Seja o que Deus quiser não, nós vamos ensaiar esses meninos!’ 

Fomos ali para perto da praça Raul Soares, a gente tentando ensaiar, mas com 

aquela confusão de carros passando e aqueles meninos lá! Aí o Vick: ‘Não, 

vamos lá na casa da minha irmã, lá no Eldorado (bairro de Belo Horizonte)!’ 

Na minha casa não tinha espaço, eu nem pensei, mas aí ele falou assim: ‘Lá 

tem um terraço e vai dar pra gente poder ensaiar lá!’ Aí fomos para a casa da 

irmã do Vick, lá no Eldorado! Contei, ensaiei os meninos, ele: ‘Josi, você está 

doida esses meninos estão cansados, vão cansar!’ Depois que eu ensaiei deu 

certo. ‘Agora sim, seja o que Deus quiser!’ Fomos no dia apresentar, a gente 

ficou naquele hotel perto da Afonso Pena (avenida de Belo Horizonte) ali, e 

quando o Edilson descia as escadas, os garçons já estavam todos esperando 

por ele. Porque o Edilson, ele é muito carismático, ele fala: ‘Como que é seu 

nome?’ [Josi imitou uma voz mais infantil] Ele tem um tom de voz assim: ‘Ah 

é linda, você é linda demais!’ [idem] Fica assim né?! E ele sabe fazer barulhos, 

ele faz até hoje, barulhos de avião, de trem, de Fiat, ele faz um tanto de 

barulhos assim. E aí os garçons todos ficaram nessa amizade. ‘Faz aí o barulho 

do avião... Só sei que os garçons foram tudo lá assistir a gente também! E aí 

o nosso era o mais simples, de figurino... era o mais simples, eu acho que é 

questão de interpretação mesmo, da história. E aí, eles nunca fizeram tão certo, 

começou a música, eles fizeram e aí o Edilson era o policial, ele fazia o barulho 

da sirene, mas quando o Edilson entrou... ele me leva um tombo! E ele cai 

assim: ele não dobra o joelho, ele anda igual robozinho, ele cai assim, direto! 

Ele caiu e eu fiz assim [fez um gesto de ímpeto de se levantar] eu estava na 

coxia e fiz assim... para poder ir lá, uns três têm que juntar para levantar ele. 

O Edilson na mesma hora levantou! Caiu e na mesma hora levantou! [risos] 

Ele levantou! Eu chequei a fazer assim para poder entrar no palco! Aí ele 

levantou, fizeram a cena e só sei que exatamente quando a música terminou 

eles acabaram! [Eu complementei: Glória!] 

 

Seu entusiasmo durante a narração do evento no Palácio das Artes foi contagiante. 

Presumo que o fruto do trabalho com o teatro foi o resultado da valorização da capacidade 

individual de cada criança especial envolvida nessa atividade, bem como a forma como 

engendrou sua ação pedagógica com eles.  

A afinidade com o amigo Vick também constitui um laço valioso neste percurso de 

consolidação da carreira, além de citar essa parceria na realização de trabalhos com outros dois 

companheiros: Elisa e João Henrique. No próximo trecho da fala, rememorou o momento 

quando uma cunhada apresentou-lhe Vick e João Henriqeu. Logo após, ilustrou o 
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relacionamento dando o exemplo de um trabalho recente quando os três amigos estiveram 

juntos: 

 
[...] ‘Josi, vem cá! Você vai adorar duas pessoas aqui em São Tiago que têm 

tudo a ver com você! Vamos ver o bloco, o carnaval descendo que eu vou te 

mostrar quem que é’. [fala da cunhada] Aí quando estava descendo ela falou 

assim: ‘Aquele é o Vick e aquele é o João Henrique, você vai adorar conhecer 

os dois! Então assim, hoje eu tenho um casamento perfeito com o Vick na arte, 

a gente faz muitas coisas iguais, juntos! Ele completa tudo que eu faço, ele é 

figurinista, cenário, essas coisas. Com ele eu fico mais na interpretação (o 

desfile, as fotos do desfile...) [Eu complementei, referindo-me à foto nas redes 

sociais: eu vi aquela foto de vocês dois!] Ah tá! Então assim, ali a gente fez 

muita coisa na APAE junto, muita! E coincidência maior é eu ter essa 

formação tão contemporânea e quando eu cheguei em São Tiago que eu achei 

que era assim: uma cidade que trabalhava o tradicional, eles eram muito 

contemporâneos! O Vick é de vanguarda sabe?! Ele é muito, muito de 

vanguarda mesmo, as vitrines que ele faz são bem inovadoras. Tem a Elisa 

também, ela escreve muito bem. E quando a gente conta o trabalho, isso 

quando ela também não dá ideia, nós três até que completamos muito o 

trabalho. A Elisa já não tem tanto tempo, mas aí a gente fala: ‘A gente quer 

isso, isso, você escreve o texto Elisa’. E ela escreveu, a gente trabalhou os 

sentidos né?! (referindo-se ao último trabalho desenvolvido na Festa do Café 

com Biscoito em São Tiago/2014). Cada ala ali estava representando um 

sentido e fora os da frente que representavam os garimpeiros, com o ouro de 

São Tiago, que são os biscoitos, como se fosse ouro. Então a gente completa 

muito nisso, foi um casamento perfeito e o João Henrique, ele dá aula de 

Português, é meu amigo (FIGURA 39). 

 

 

Durante o andamento da pesquisa, foi notória a percepção de Josi acerca de como a 

narrativa da história de vida modificou a forma de ver as influências que a afetaram e que a 

ajudaram a construir sua história. Consequentemente, ela pensou e trouxe a fala a importância 

do conhecimento sobre a história dos próprios alunos, além de outras tantas histórias de 

Figura 39 - Josi (blusa verde), Vick (acima) e Elisa (ao meio) com alunos 

na Festa do Café com Biscoito em ST, s/d 

Fonte: arquivo pessoal de Josi 
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(auto)formação nos diferentes espaços da vida. Neste ponto, presumo que a consequência desta 

valorização da história de vida, reflete em uma problemática apontada por Fontana (2003b, p. 

140-141) acerca do “tempo útil” que legitima nosso afã de ensinar as crianças modos de dizer, 

de pensar, de comportar-se e corrigi-la em seus modos de agir; quando e como apreendemos 

suas histórias singulares, seus desejos, seus medos, suas angústias? De que tempo dispomos 

para ouvir e conhecer tantos alunos com os quais nos relacionamos ao longo do ano letivo? O 

despertar da consciência de Josi em relação a história dos alunos, daqueles em que partilha o 

ensino e a aprendizagem cotidiana recaem nessa opacidade diária no âmbito escolar, crivada de 

suposições, silêncios e de naturalizações, “esse tempo útil, entretecido às muitas situações e 

interações vividas”. Onde nem sempre se dá a ver em seus sentidos, deixando encobertos, 

muitas vezes, modos de sociabilidade e de vida que nele se realizam e as subjetividades que 

nele se constituem. 

 

[...] Esse período é assim, agora que eu estou te contando que estou analisando 

é até legal eu saber mesmo desta identidade mesmo. Acho que é uma 

oportunidade para mim, para poder rever minha vida, e essa influência mesmo, 

porque se você falar eu não sei a minha influência mesmo, de onde que vem. 

Mas de fazer essa trajetória mesmo para eu observar isso melhor, porque é 

legal também. Eu fiquei pensando no meu aluno, de estar valorizando isso, de 

estar valorizando a história de vida dele, eu acho que é fundamental mesmo 

para o nosso trabalho. Conhecer, porque ele não está ali também só para 

ir/estudar ele é uma pessoa, integral mesmo, né?! [Eu complementei: que tem 

uma história...] Que tem uma história! 

 

Diante do exposto, foi possível perceber a interação de todos os laços simbólicos 

representados nos relatos de formação, nos quais podemos pressupor os ideais profissionais 

dessa professora. Várias pessoas foram evocadas na fala como referência que compuseram toda 

a trajetória de vida e (auto)formação. Seja pelo engajamento cotidiano ou pela atitude face às 

dificuldades, tudo parece ter servido de exemplo e guia durante toda ou parte de sua existência.  
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VII TUDO QUE APRENDEMOS ATÉ ESTE PONTO DA ESTRADA (OU) SOBRE AS 

ESTRELAS QUE NOS GUIAM... 

 

Desde o começo, a concepção de formação adotada neste trabalho englobou a narrativa 

de si, pois, para compreensão do ser-professora, nosso intuito foi o de percorrer toda uma 

trajetória, experiências e memórias. Diante de todo caminho percorrido até aqui, posso dizer 

que nos (auto)formamos por meio das nossas experiências e também pelo confronto delas... 

Resultados aparentemente semelhantes tem origens e histórias distintas, produzidas em relações 

e condições bastante diversas: não são, portanto, uma única e mesma resposta, comportamento 

ou reação (FONTANA, 2003a).  

O objetivo inicial, de compreender quais experiências constituíram a (auto)formação 

das professoras e levaram-nas à sua prática pedagógica foi refletido e problematizado. Porém, 

durante o processo não há respostas pontuadas e enumeradas de forma sistematizada, há todo 

um percurso pelo qual pude pressupor alguns pontos interessantes que denotam diferenciais nos 

processos de (auto)formação, e que estão diretamente ligados à construção da prática 

pedagógica das docentes. Dentre elas, estão as experiências com diferentes manifestações 

artísticas e vida cultural, bem como as relações paternas, as experiências teatrais e todo a 

trajetória de educação institucional, fatores pertinentes na constituição do ser-professora. 

Concomitantemente, a personalidade intensa de ambas, bem como a disposição e determinação 

nas relações com o conhecimento foram cruciais na formação de si. 

Com a riqueza de experiências e envolvimento delas com diversos saberes ao longo da 

vida, compreendi o quanto nos é impossível aprender (apenas) pela natureza, ou por uma 

metodologia, ou somente por qualquer outro mecanismo que nos dê supostas respostas a 

algumas perguntas. Constituímo-nos na experiência de nós mesmos, por meio da força que 

recrutamos internamente para nossas ações e escolhas, pelo próprio caminho trilhado na direção 

daquilo que nos atrai/afeta, por isso contamos com instrumentos formais e “informais” de 

educação e de sabedoria, principalmente pela diversidade desses instrumentos de 

conhecimento. 

Para tanto, para arriscar-se no percurso da vida como processo de (auto)formação, é 

preciso acreditar que não há algo “dado”, “definido”, nem mesmo um modelo ou pessoa “ideal”. 

Mesmo se existisse algum modelo, seria possível transformá-lo e, também, seria inevitável que 

todo aquele que se propusesse a isso iria sair alterado ao dedicar-se a essa tarefa. Foi possível 

refletir, ao longo da pesquisa, que necessitamos entender e aceitar alguns fatores que movem o 

caminhar. Um deles está em crer que nosso processo de amadurecimento permanente também 



135 

 

está em compreender que o mundo se constitui daquilo que denominamos em nossa vida como 

passado, presente e futuro, e que, apesar de questionarmos tal denominação, podemos dizer na 

verdade que somos o fruto dessas três dimensões.  

Um processo de (auto)formação está imbricado em atos corajosos e na certeza de que 

podemos fazer a diferença não só em nossa vida, mas no mundo onde ela é vivida. Devemos 

tomar as “rédeas” da nossa carruagem, seguir adiante, apesar dos desafios e percalços da 

estrada. Exercer a resiliência e construir nossa própria arte de viver; como um artista sim, mas, 

sobretudo, exercendo a liberdade (possível) que nos é inerente. 

 

A afirmação ‘a vida é uma obra de arte’ não é um postulado ou advertência 

(do tipo ‘tente tornar sua vida bela, harmoniosa, sensata e cheia de significado 

– tal como os pintores tentam fazer suas pinturas, ou os músicos suas 

composições’), mas uma declaração de um fato. A vida não pode deixar de ser 

uma obra de arte se é uma vida humana – a vida de um ser dotado de vontade 

e liberdade de escolha. Vontade e escolha deixam suas marcas na forma da 

vida, a despeito de toda e qualquer tentativa de negar sua presença e/ou ocultar 

seu poder atribuindo o papel causal à pressão esmagadora de forças externas 

que impõem um ‘eu devo’ onde deveria estar ‘eu quero’, e assim reduzem a 

escala das escolhas plausíveis (BAUMAN, 2009, p. 89). 

 

Estávamos exercendo nossa liberdade de escolha e trabalhando como arquitetos de 

nossas vidas (antes desta pesquisa e após a leitura dela). As próprias integrantes da pesquisa, 

mesmo depois da fala proferida, da escrita no papel, se fossem fazer tudo novamente já estariam 

modificadas; mais uma vez transformadas pelos dias e pela construção-desconstrução 

permanente de nossas “certezas”. Assim como no mundo da educação e nos eventos cotidianos 

que nos cercam, creio que, também no estudo da história de vida, a efemeridade é uma 

característica em evidência, assim como a (auto)formação. Tudo que nos acontece é “criado e 

bafejado pelo sopro da vida” (BAUMAN, 2009, p. 137). 

Sendo assim, neste processo de recrutamento de saberes, a formação sempre se liga à 

experiência pessoal daquele que se permite modificar pelo conhecimento. Foi assim que 

compreendi as histórias, depois de entrelaçar-me às duas professoras e refletir sobre a minha 

própria história. Compreendi que todos os espaços e tempos da vida são lugares de 

(auto)formação e de transformações humanas. Dessa maneira, a pesquisa foi o resultado de toda 

a junção de elementos diversos da teoria e da experiência em torno deste fenômeno de 

(auto)formar-se. Ela é também, por sua vez, minha narração acerca do próprio percurso de 

estudo juntamente com todas as falas que a compuseram.  
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Quando estive no início do caminho, fui em busca da compreensão acerca do que havia 

na vida dessas professoras que as fazia construir uma prática pedagógica tão peculiar. Mais que 

isso, quis compreender quais experiências teriam tido em suas vidas que as inspiraram a 

envolver-se com dimensões da sensibilidade e arte no ato de ensinar. Por vezes, pensei que a 

arte seria a grande estrela-guia dessas vidas, influenciando diretamente as ações e direções 

escolhidas. Assim, parti em busca de “achados”... mas encontrei uma vida inteira como 

resposta. Como a experiência não pode ser factualmente pontuada, minha suposta “resposta” 

constitui-se do conjunto de experiências de toda a narrativa de uma vida (até o ponto em que a 

ouvi, pois ela continua). 

Pensando nisso, tracei um paralelo com o que Bauman (2009, p. 91-92) cita sobre Paul 

Ricoeur a respeito das nebulosas para pensar o caminho percorrido em direção à docência. 

Neste suposto caminho que o sujeito se propõe percorrer, as nebulosas são como nuvens 

cintilantes ou mesmo uma aglomeração cheia de estrelas que brilham e nos seduzem; podem 

ser suficientes para nos guiar na escuridão e levar-nos a algum lugar. No entanto, haverá sempre 

uma dúvida: “que estrela deve orientar os passos de alguém? E em que ponto alguém deve 

decidir selecionar esta ou aquela estrela para guia, entre uma multiplicidade delas, foi uma 

escolha acertada ou infeliz?” No entanto, parece que “(...) não existe remédio direto e 

inequívoco para esses dilemas” (BAUMAN, 2009, p. 91-92). A vida está fundada na incerteza, 

sempre haverá riscos ou desapontamentos; em tudo haverá, prós e contras. Por isso, temos que 

estar preparados às eventualidades e dispostos a, se for preciso, retornar ao ponto de partida, 

este, por sua vez, sempre será um novo ponto de partida: diferente, transformado, amadurecido. 

Nesta questão, a reflexão incide sobre meu próprio processo de (auto)formação e 

docência. No começo, sempre procurei por algo a seguir, alguma coisa que me fizesse ser 

melhor a cada dia, talvez um referencial teórico em especial ou qualquer modelo “infalível” de 

“faça desta forma”. Não deu certo! Com o tempo, aprendi que nos construímos para além das 

formas, fôrmas e modelos da academia. Na verdade, construímo-nos com o tempo, aprendendo 

a utilizar nossas experiências em nosso favor (para isso, é preciso falhar muitas vezes também). 

Pode parecer solitário, mas vejo o processo como uma caminhada individual, porém de braços 

dados com nossos companheiros de estrada, não só os professores e afins, mas todos aqueles 

que nos ensinam algo e nos afetam de algum modo.  

Logo, se a fenomenologia nos indica que somos o mundo, habitamos nele e, da mesma 

forma, devemos compartilhar nossas experiências para que outros também as vivenciem, e para 

que tenham, por sua vez, suas próprias experiências. 
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Ao embarcar em nossa jornada para uma vida decente, digna, satisfatória, 

valorosa (e, sim, feliz!), tentamos evitar erros e fugir da incerteza confiando 

numa estrela, escolhida por seu brilho tranquilizador, para nos guiar.  Tudo 

isso, porém, só para descobrir que nossa escolha da estrela-guia foi, no final 

das contas, nossa escolha, cheia de riscos como todas as escolhas foram e 

tendem a ser – e nossa escolha, feita por responsabilidade nossa, ela continuará 

sendo até o fim... (BAUMAN, 2009, p. 92) 

 

A (auto)formação é a resultante de todas aquelas pequenas estrelas que nos guiaram e 

que nos fizeram seguir adiante em nossos propósitos, inclusive o de ser professora. Todas as 

pessoas que nos inspiraram, nossa família consanguínea e aquela que escolhemos como nossa 

ao longo da vida; os grupos nos quais integramos; os livros; as classes escolares; as diferentes 

instituições; mas, principalmente, o valor que atribuímos a cada uma dessas relações. Todos os 

dias, a cada minuto, aprendemos coisas novas e somos afetados por outras tantas mais. Tudo 

isso traduziu-se no que eu sou, no que Lucinha é e no que Josi é.   

Todas temos, hoje, o que podemos chamar de nossa identidade, criada à semelhança de 

uma obra de arte, com retoques, olhares e também amor. A vida de cada ser humano pode ser 

uma obra de arte; chega a ser retórico dizer, pois todo indivíduo é, senão, artista da sua vida. 

Em constante construção, “a identidade está perpetuamente in statu nascendi”. Ela é o resultado 

provisório e instável de diversos processos individuais e coletivos, subjetivos e objetivos 

(BAUMAN, 2009, p. 140).  

Penso, então, em minha inquietação acerca dos possíveis fatores que diferenciavam as 

professoras da pesquisa de tantas(os) outras(os) colegas, já que todos nós estamos e vivemos 

neste mundo de estímulos/informações e saberes. Agora, depois de tudo que conheci sobre essas 

histórias, percebo que a diferença está em ser e fazer-se um verdadeiro sujeito da experiência; 

o sujeito disposto ao conhecimento, aberto, disponível e, sobretudo, que cultiva a verdadeira 

arte de viver, arte de ensinar e aprender. Nesse aspecto, planejo para futuros estudos entender 

as relações e estratégias estabelecidas por esses sujeitos para se distanciarem de modelos 

pedagógicos obsoletos e investirem em práticas contrárias a uma educação que chamei de 

“educação para a antiexperiência”.  

Pois, para esse sujeito da experiência, fazer da sua existência uma “obra de arte” 

significa viver num estado de transformação permanente. Durante toda a vida, em diferentes 

momentos, as professoras se reinventaram, se criaram e recriaram conforme iam se guiando 

pelo caminho. Isso as fez usar suas histórias a seu favor, as fez resilientes e fortes o bastante 

para atrever-se à “diferença” no ato de ensinar. Aos poucos, tornaram-se “outra pessoa” por 
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meio das experiências, de inúmeras delas que as inquietaram e as afetaram a ponto de se 

modificarem...  

 

[...] ‘Tornar-se outra pessoa’ significa, contudo, deixar de ser quem se foi até 

agora, romper e remover a forma que se tinha, tal como uma cobra se livra de 

sua pele ou uma ostra de sua concha; rejeitar, uma a uma, as personas usadas 

– que o fluxo constante de ‘novas e melhores’ oportunidades disponíveis 

revela serem gastas, demasiado estreitas ou apenas não tão satisfatórias quanto 

foram no passado. Para apresentar em público um novo eu e admirá-lo no 

espelho e nos olhos dos outros, é preciso tirar o velho eu das vistas, nossas e 

de outras pessoas, e possivelmente também da memória, nossa e delas. 

Ocupados com a ‘autodefinição’ e a ‘autoafirmação’, nós praticamos a 

destruição criativa. Diariamente (BAUMAN, 2009, p. 125-126). 

 

Nessa perspectiva, pressuponho que contar a história de vida foi fundamental para que 

percebessem o passo a passo deste processo de (auto)formar-se. Foi possível perceber, pelas 

conversas que tivemos, ao final do processo de pesquisa, que durante todo o período em que 

estivemos a “revirar” a história de vida, todas nós havíamos refletido acerca de nossa caminhada 

individual e compartilhada de (auto)formação. Foi o resultado positivo das três dimensões que 

o método (auto)biográfico propõe: o conhecimento sobre si, o conhecimento sobre seu fazer, 

sua prática, e a reflexão crítica sobre suas próprias concepções, traduzindo-se em uma atitude 

filosófica frente à vida.  

Contar a história de vida a alguém é olhar para si, conhecer mais sobre si mesmo, é um 

ato de coragem que todos os(as) professores(as) poderiam se atrever a experimentar. Pois, como 

nos alerta Nóvoa (2015, p. 14), “(...) sem coragem não há conhecimento”. A coragem implica 

ver as coisas de outro modo, desconstruir preceitos, opiniões, ideologias; é, sobretudo, 

desconstruir a ideia que temos de nós mesmos e da nossa prática docente; (re)pensar na forma 

como agimos (hoje). “O que importa, na ciência, é a capacidade de ver de outro modo, de pensar 

de outro modo. Se repetirmos o mesmo, encontraremos o mesmo. Sem transgressão não há 

descoberta, não há criação, não há ciência” (NÓVOA, 2015, p. 15). 

Faço aqui uma proposta para todos que se arriscam à docência, rumo às possíveis 

considerações finais da pesquisa, para que adotem sua própria vida como ponto de partida, 

como (auto)formação, crescimento e instrumento educacional, principalmente para 

compreensão de sua prática. Se não for possível narrar a outrem, escreva sobre si mesmo, 

disserte acerca das experiências ao longo da vida e das relações de afinidade que estabeleceu. 

Rememore. Expanda seus conhecimentos para todos (e também para outras áreas), quaisquer 

que sejam. Multiplique oportunidades de novas experiências, proporcione-as aos seus alunos, 
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atreva-se (você mesmo) a experimentar sempre e lembre-se de que a (auto)formação está 

sempre em devir.   

 

Nunca te esqueças que inteligência vem de inter-legere, da capacidade de 

interligar. E que complexidade vem de complexus, daquilo que é tecido em 

conjunto. Uma e outra necessitam de uma base de cultura que não se esgota 

na ‘caixa’ de uma ciência só. O matemático conhecerá melhor o mundo, e a 

sua própria disciplina, se souber de filosofia; e o historiador se souber de 

física; e o economista se souber de filosofia; e educador se souber de literatura 

e… por aí adiante… num entrelaçar de culturas que é a própria definição de 

cultura (NÓVOA, 2015, p. 14-15). 

 

Diante da interpretação-compreensão das narrativas, agora compreendo que o 

envolvimento com a cultura foi o que de mais relevante esteve presente nas histórias das duas 

professoras, além da forma como transitaram por outras esferas de conhecimento e de como se 

utilizaram desses recursos de forma sensível em suas práticas pedagógicas. Todas as 

experiências as compuseram como ser e da mesma forma formaram um imenso “quebra-

cabeças” na construção do “ser-professora”. Está (e esteve) aí toda a riqueza destes processos 

de (auto)formação que transpus aqui, na multiplicidade de saberes, na disponibilidade para ir 

mais adiante, na característica intrínseca de experenciar, na paixão de viver e aprender com/na 

vida. Na educação proporcionada pela própria elaboração do conhecimento. “Burilamo-nos, no 

fazer e pelo fazer, como o artesão, aprendendo para que e para quem o nosso ofício existe e 

como realizá-lo, nas suas nuances, possibilidades e limites (FONTANA, 2003a, p. 165)”.  

 

[...] foram as situações vividas, partilhadas com nossos pares, com nossos 

muitos outros, questionadas, aplaudidas, rechaçadas por eles que, na sutileza 

de sua aparente desimportância, nos violentaram e nos forçaram a pensar, a 

buscar os sentidos e os signos encobertos pelo hábito. Com essas situações 

aprendemos. Re-significamos práticas e resignificamo-nos (FONTANA, 

2003ª, p. 180). 

 

Em suma, creio que cheguei às considerações finais deste estudo alcançando o objetivo 

proposto, não da forma como imaginei primeiramente, mas talvez na mais natural das formas 

possíveis; ou seja, deixando que as próprias histórias me servissem de guia, fazendo com que 

fossem a estrela a ditar os passos a seguir. Sinto que, em toda narrativa e no conjunto das 

discussões, oferecemos alguma coisa de significativo e importante para partilhar com os outros. 

Uma fagulha, uma centelha de reflexão acerca de tudo que nos interpela e faz de nós seres 

capazes de experiência e de saber, apaixonados pelo ato de ensinar e pelas inúmeras formas de 

instruir-se. Agora, devo colocar um ponto final no texto. Assim “ditam” as normas. Porém, 
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várias outras perguntas já estão sendo formuladas, inúmeras conversações estão nos levando a 

outras inquietações sobre ser professor e/ou simplesmente ser com o mundo e habitá-lo. Talvez, 

esta seja nossa maior grandeza, a impossibilidade de estarmos “prontos” e “acabados”. 

Estaremos sempre em busca, guiados por milhões de estrelas...  
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APÊNDICES 

 

A – BREVE HISTÓRICO SOBRE ESTUDOS COM HISTÓRIA DE VIDA E O 

CONCEITO DE BILDUNG 

 

Caminhando em uma nova direção, a nova roupagem das pesquisas e das práticas de 

formação tem início, em um contexto mais aproximado, segundo o cita António Nóvoa, com a 

obra de Ada Abraham, O professor é uma pessoa, publicada em 1984. É a partir de então que 

se torna perceptível um avanço, na literatura pedagógica, “por obras e estudos sobre a vida dos 

professores, as carreiras e os percursos profissionais, as biografias e autobiografias docentes ou 

o desenvolvimento pessoal dos professores” (NÓVOA, 1992, p. 15 apud BUENO, 2002, p. 13).  

Mundialmente, o quadro teórico-metodológico das chamadas “histórias de vida em 

formação” foi inaugurado principalmente pelos pioneiros Gaston Pineau, no Canadá, 

Bernadette Courtois e Guy Bonvalot, na França, Marie-Christine Josso e Pierre Dominicé, na 

Suíça, Guy de Villers, na Bélgica e António Nóvoa, em Portugal. Atualmente, adotada nas 

diferentes edições do Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)Biográfica – CIPA (do qual 

irei especificar mais adiante) a denominação “história de vida” ou “autobiografia” em pesquisa 

remete a um campo de investigação já consagrado em países anglo-saxões (Biographical 

Research), na Alemanha (Biographieforschung) e França (Recherche biographique en 

éducation) (PASSEGGI et al., 2011). 

Para compreensão do movimento de pesquisa em cenário brasileiro, é pertinente o 

estudo: Histórias de vida e autobiografias na formação de professores e profissão docente 

(Brasil, 1985-2003), no qual Bueno et al. (2006) fazem um panorama das pesquisas realizadas 

entre esses anos, apontando o avanço do uso de tais metodologias denominadas de 

autobiográficas. Segundo a pesquisa, talvez o ponto de partida na ascensão dos estudos é que, 

a partir de 1990, no período que antecedeu a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB 9.394/96, da qual os professores e os pedagogos passaram a ser 

denominados de profissionais da Educação (art. 61 a 67), as discussões em torno da docência 

se tornaram intensas, o que pode ter contribuído para acentuar o interesse pelas abordagens 

autobiográficas e história de vida de professores. Reforça-se essa suposta acentuação o fato de 

que, quando a pesquisa elenca os trabalhos referentes à década de 1980, apenas um deles se 

torna significante à temática, um único livro Experimentos com histórias de vida (Itália-Brasil), 

coletânea de textos organizada por Olga von Simson (1988) na perspectiva da sociohistória da 

educação (p. 388). 
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No estudo de Bueno et al. (2006), foi feito um levantamento dos trabalhos realizados 

com a temática de formação de professores e profissão docente por meio dos seguintes 

descritores: histórias de vidas, autobiografias, memórias, lembranças, depoimentos orais, 

narrativas e/ou temas entrecruzados com os dois eixos temáticos da revisão. O crescimento 

expressivo dos estudos na área pode ser observado na seguinte passagem, em que os autores 

relatam que  

 

[...] ao realizar um trabalho para a Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação – ANPEd –, identificamos 40 trabalhos completos 

apresentados em suas reuniões, entre 1991 e 2001, e 35 nos congressos do 

Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino – ENDIPE – de 1998 a 

2000, entre comunicações, mesas-redondas, painéis e pôsteres. O número 

expressivo de instituições representadas nesses eventos (32 na ANPEd e 21 

no ENDIPE) era indicativo de que um movimento de grande adesão aos 

estudos autobiográficos e com histórias de vida de professores estava 

ocorrendo em todo o país, cujas feições, no entanto, eram ainda pouco nítidas 

(BUENO et al., 2006, p. 387). 

 

 Com efeito, cada vez mais pesquisadores se interessavam e teciam trabalhos nessa 

perspectiva, mas é importante ressaltar que eles ainda se conduziam por bibliografias 

internacionais, principalmente de origem europeia e norte-americana. Aliás, o delineamento da 

cena nacional acerca da metodologia veio por meio de publicações de colaboradores franceses, 

suíços e, principalmente, portugueses.  

 

[...] a publicação em Portugal, em 1992, de Vida de Professores e Profissão 

Professor, duas coletâneas organizadas por Antonio Nóvoa (1995a; 1995b), 

teve enorme repercussão no Brasil. [...] Antes disso, em 1988, Nóvoa havia 

organizado com Mathias Finger uma outra obra, O método (auto)biográfico e 

a formação (1988), que já havia despertado grande interesse no contexto 

lusófono e acabou também chegando às mãos de muitos pesquisadores 

brasileiros (BUENO et al., 2006, p. 391). 

 

À época, também, ocorreu a criação do Grupo de Estudos Docência, Memória e Gênero 

da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de São Paulo – GEDOMGE/FEUSP, no 

ano de 1994, cujas diretrizes se pautaram em trabalhos liderados por Gaston Pineau, Pierre 

Dominicé e Marie-Christine Josso, desenvolvidos na Universidade de Genebra, na Suíça 

(BUENO et al., 2006, p. 392). A pesquisa, também, aborda o percurso do grupo, destacando 

pesquisas e experiências desenvolvidas com projetos de formação de professores com base nas 

histórias de vida como perspectiva de formação e (auto)formação.  
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Contudo, o que se pode perceber é que parece ter sido no ano de 1995 que ocorreu 

grande propulsão dos trabalhos atingindo, conforme dados obtidos no Banco de teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior – CAPES, a marca de 

quatorze: dez mestrados e quatro doutorados. A partir daí, as pesquisas andaram a passos largos 

e trabalhos foram publicados em todas as regiões do País em várias instituições públicas e 

privadas. Todas elas tiveram como ensejo comum o esforço pela multiplicação do potencial 

explicativo/formador das memórias/histórias de vida/autobiografias. A contribuição essencial 

desses trabalhos veio pelo fato de engendrarem uma renovação ideológica no interesse às 

diferentes temáticas, principalmente em torno dos estudos sobre profissão, profissionalização e 

identidades docentes (BUENO et al., 2006, p. 402). 

Em outro cenário de estudos, o francófono, Pineau (2006, p. 331) faz um recorte 

histórico entre 1980 e 2005 e organiza três períodos que se destacam na história do movimento 

das histórias de vida, sendo: um período de eclosão (os anos de 1980), um período de fundação 

(os anos de 1990) e, finalmente, um período de desenvolvimento diferenciador (os anos de 

2000). Publicada em Montreal e Paris, a obra Produire sa vie: autoformation et autobiographie, 

do próprio Pineau, datada de 1983, marca a ascensão da corrente das histórias de vida em 

formação e apresenta a primeira utilização sistemática da abordagem autobiográfica para 

explorar o processo de autoformação na vida cotidiana e comum.  

 Segundo Pineau (2006, p. 331), 

 

[...] Sem dúvida, esse livro teria permanecido isolado se não tivesse sido 

acompanhado, no mesmo ano, pela formação de uma rede: História de vida e 

autoformação, na época do primeiro simpósio internacional de pesquisa-

formação em educação permanente na Universidade de Montreal. O primeiro 

círculo de pioneiros constituiu-se com Pierre Dominicé e Christine Josso, da 

Universidade de Genebra; Guy de Villers, da Universidade Nova de Louvain; 

Bernadette Courtois e Guy Bonvalot, da Associação de Formação Profissional 

de Adultos (AFPA) da França; e Gaston Pineau, da Universidade de Montreal. 

António Nóvoa da Universidade de Lisboa também estava lá, assim como 

Mathias Finger. Em 1988, estes publicaram O método (auto)biográfico e a 

formação. Em 1984, a revista francesa Education Permanente lançava um 

número duplo (72-73) intitulado Les histoires de vie entre la recherche et la 

formation [...]. 
 

Ao citar a publicação e divulgação de Produire sa vie: autoformation et autobiographie, 

o autor também faz menção a trabalhos já citados aqui, que foram de fundamental importância 

para a expansão dos estudos com as autobiografias e que reforçaram esse período de “eclosão” 

com obras lançadas num mesmo período. Com o andamento das diversas publicações, parece 

ter havido uma necessidade de criação de uma associação internacional das emergências, um 
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ponto de referência às fundações e associações de pesquisa. Sendo assim, a primeira e mais 

importante delas foi a Association internationale des Histoires de vie en formation – ASIHVIF, 

que, apesar da data de criação ser o ano de 1991, pode-se ler no website26 que sua origem se 

deu nos anos 1980. Após todo esse período, de sua criação até os dias atuais, a Associação é a 

protagonista dos estudos e pesquisas na área, disponibilizando para os pesquisadores diversos 

materiais, entrevistas, inclusive eventos e participações/colaborações internacionais.  

Ao mesmo tempo, algumas regiões, principalmente francesas, sentiram a necessidade 

de criar uma associação própria, bem como os suíços, que fundaram, em 1992, a Association 

romande des histoires de vie em formation – ARHIV. Em seguida, no ano de 1996, Paris 

lançava um espaço de publicação para as novas produções da área, a Histoire de vie et 

formation, que visava à construção de uma nova antropologia da formação, abrindo-se para as 

produções que buscavam articular história de vida e formação (PINEAU, 2006, p. 333). O autor 

relata também que,  

 

[...] no início dos anos de 2000, viu-se o aparecimento do primeiro diploma 

universitário com as histórias de vida, o DUHIVIF (Nantes, 2000) e as 

primeiras revistas –d Chemins de formation au fil du temps (Nantes, 2000) e 

Histoires de vie (Rennes, 2001). Uma nova coleção apareceu em Paris: 

L’ecriture de la vie (2004). As conexões com associações europeias se 

reforçam: Life History and Biographical Research Network, de la Société 

Européenne pour la Recherche en Formation des Adultes (ESREA) 

(PINEAU, 2006, p.  336).  

 

Nesse momento, começavam a surgir novas técnicas e abordagens metodológicas, 

biográficas e autobiográficas, mas ainda pautadas em questões de cunho axiológico, 

epistemológico e ético. Os estudos estavam mais interessados em questionar: “[...] Quem faz a 

história de vida de quem? Por quê? Para quê? Com o quê? Quando? Até onde? Em função de 

que regras e de quais saberes? Essas questões entrelaçam-se de modo insolúvel e definitivo do 

ponto de vista lógico”. Não obstante, também no ano 2000, Christine Delory-Momberger 

lançou a obra que iria “enraizar” as histórias de vida e responder a algumas perguntas, a 

Histoires de vie. De l’invention de soi au projet de formation (DELORY-MOMBERGER, 

2000). Na sequência, em 2001, a ASIHVIF ganhou nova roupagem e mobilizou forças em torno 

de uma dimensão antropológica das histórias de vida, abrindo espaço para a construção de um 

novo espaço/tempo de pesquisa nas ciências humanas, que então poderia ser denominado de 

biográfico (PINEAU, 2006, p. 338). 

                                                           
26  Disponível em: <http://www.asihvif.com>. Acesso em: 07 fev. 2015. 
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Passando ao cenário brasileiro, e simultaneamente a andamentos do panorama 

internacional, nos anos de 1980, as pesquisas que até então eram realizadas tomaram um rumo 

diferente. Seu objeto se deslocou da coleta de dados, dos formulários e dos infinitos 

questionários, que permitiam generalizar práticas socioprofissionais quaisquer, para voltar-se 

para a singularidade dos sujeitos e de seus relatos. De um dado etnosociológico, o relato passou 

a configurar-se como um campo de experiência e formação; todavia, não de maneira fluida e 

simples. Apesar de o campo educacional apontar diferentes teorizações relacionadas à 

perspectiva crítica, inclusive no que se refere à função social da escola e discussões sobre 

competências técnicas e políticas na formação, ainda é forte a relação estabelecida entre teoria 

e prática, “que ora parte da polaridade, da superação, e ora do movimento dialético implícito da 

mesma (SOUZA, 2006b, p. 30)”.  

Devido a essa instabilidade na relação com as características, será timidamente que as 

pesquisas educacionais sobre as escritas de si nos processos de formação e profissionalização 

docente iriam se expandir. Isso aconteceu somente em meados dos anos de 1990. Mas, a partir 

daí, muitos estudos sobre a profissão docente voltaram-se para a maneira como os professores 

vivenciam os processos de formação no decorrer de sua existência e passam a privilegiar a 

reflexão sobre as experiências (PASSEGGI et al., 2011, p. 370). A literatura pedagógica foi 

tomada por obras e estudos sobre a vida dos professores, as carreiras e os cursos de formação, 

as biografias e autobiografias docentes, o desenvolvimento pessoal e profissional. Então, a 

partir dos anos 2000, novos rumos somaram-se às perspectivas iniciais, diversificando e 

ampliando a investigação sobre as escritas de si nesses processos. 

A heterogeneidade das abordagens utilizadas nesses estudos encontra na denominação 

de pesquisa (auto)biográfica um território comum e propício ao diálogo entre pesquisadores em 

redes nacionais e internacionais e integram um movimento que procura repensar as questões da 

formação, acentuando a ideia de que ninguém forma ninguém e que a formação é 

inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre os itinerários de vida. O desenvolvimento da 

profissão docente, a vida cotidiana, emoções e lutas acabam por se traduzirem em processos 

identitários. A maneira própria de ser e de se constituir de cada profissional da educação é, no 

entender de Nóvoa (1995, p. 16-17), o que vai se constituir em uma espécie de segunda pele 

profissional, na qual pessoal-profissional se fundem. 

Desde então, a abordagem biográfica tem seu atrelamento às pesquisas na área 

educacional, mas poderia ser mencionada em diferentes áreas, principalmente no que tange à 

formação de professores, à didática e à história da educação, tendo como via comum as 

narrativas como perspectiva de pesquisa e de formação. Nesse movimento em que emergem os 
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estudos biográficos no Brasil, também cabe ressaltar as duas primeiras edições do Congresso 

Internacional de Pesquisa (Auto)Biográfica – CIPA, em Porto Alegre (I CIPA, 2004) e em 

Salvador (II CIPA, 2006) (SOUZA, 2007, p. 60). 

Sobre os estudos relacionados ao estado da arte na pesquisa (auto)biográfica no campo 

educacional brasileiro, permanece o trabalho de Bueno, Chamlian, Sousa e Catani (2006), 

citado anteriormente, e também os seguintes: Souza, Sousa e Catani (2008) e de Stephanou 

(2008). Neste “espaço-tempo contemporâneo”, segundo Souza (2014, p. 40), os temas que 

recebem maior destaque são os que abordam questões legais, discussões metodológicas e 

ampliação do campo de pesquisa sobre as (auto)biografias no domínio das Ciências Humanas, 

principalmente na formação de professores. 

 

Destaca-se a polaridade e discussões empreendidas sobre o lugar que ocupa o 

biográfico na esfera entre público e privado, nas relações postas entre vidas 

singulares, anonimato, respeito ao biografado e o trabalho de construção das 

biografias, como modo de revelar e desvelar situações cotidianas de sujeitos 

implicados em seus espaços pessoais e profissionais (SOUZA, 2014, p. 40). 
 

Para o autor, nesse momento, os debates se voltam mais para as questões jurídicas, para 

a censura e para as biografias e suas interdições, resultando em um impedimento desmedido 

com trabalhos de diferentes representações sobre a vida em suas múltiplas complexidades. 

Careceria refletir acerca de toda uma problemática da sociedade contemporânea, no que se 

refere às “dinâmicas públicas e privadas da vida e das formas de socialização de homens 

comuns, de artistas, de profissionais diversos e de suas implicações com a história (SOUZA, 

2014, p. 40)”. Por isso, nas pesquisas, o consentimento e o comprometimento ético de ambas 

as partes são fundamentais e abrem espaço para o diálogo sobre as trocas no “falar-ouvir”, bem 

como para as reflexões sobre a vida, as trajetórias, a liberdade e a autonomia individual e social.  

Apesar disso, a solidificação das pesquisas vem sendo assinalada por diversos meios, 

principalmente os estudos nos diferentes programas de pós-graduação e na criação, 

desenvolvimento e manutenção de grupos de pesquisa e associações científicas sobre tal objeto 

no País, além de diversas publicações de livros e revistas que têm se destinado ao 

(auto)biográfico. Um ponto chave de divulgação e representação desses estudos é, sem dúvida, 

as edições de diferentes congressos sobre a temática, mas, em especial o CIPA, cuja última 

edição aconteceu em novembro de 201430.  

                                                           
30  Tive o privilégio de prestigiar o evento, sediado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com o tema: 

“Entre o público e o privado: modos de viver, narrar e guardar”.  Estiveram presentes estudantes, professores 
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O CIPA é um evento liderado pela Associação Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica 

– Biograph31 – fundada em 16 de outubro de 2008, em aprovação na Assembleia Final do III 

CIPA, realizado em Natal. Sua sede fica na cidade de Salvador, com endereço na Universidade 

do Estado da Bahia, no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – 

UNEB/PPGEDUC, sendo seu diretor atual o Prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza. Os 

objetivos da Associação são, dentre outros, congregar os profissionais brasileiros que 

pesquisam (auto)biografias, memórias, histórias de vida e práticas de formação, e dialogar com 

associações congêneres, especialistas nacionais e internacionais, além de desenvolver ações 

interdisciplinares no campo de pesquisa-ensino. 

Vale destacar aqui a amplitude da rede de parceiros com que conta hoje a Biograph. São 

colaboradores de diferentes instituições internacionais que cooperam significativamente para 

uma conexão em prol desses estudos, dentre eles: Traces de vie, Bélgica32; Histoires d’ici33, 

Suíça; Les sujet dans la cité34– Revue internacionale de recherche biographique, tendo um de 

seus expoentes a pesquisadora Cristine Delory-Momberger da Université Paris 13/ Sorbonne, 

França; L’association histoire de vie du grand ouest35 (HIVIGO) – já citada aqui como umas 

das primeiras associações criadas para difusão da metodologia, também da França; Esrea36 

– European society for research on the education of adults, Suécia.; Récit 37– reseau des écoles 

de cytoyens, projeto que envolve países como a França, Canadá, Brasil, Marrocos e vários 

outros. Apesar da variabilidade das pesquisas, todas as associações são fontes riquíssimas de 

troca de informação e consequente crescimento dos estudos na área, servindo para fortalecer 

ainda mais o movimento. 

Além das instituições ligadas direta e/ou indiretamente ao âmbito acadêmico, percebo 

que cresce, também em outras áreas, o interesse pela história de vida dos sujeitos e suas 

experiências. Temos como exemplo, o programa de televisão Breve História38 apresentado pela 

jornalista Fernanda Ribeiro, na Rede Minas, em que os entrevistados, sobretudo personalidades 

do meio artístico brasileiro, narram livremente sua própria vida, dialogando ideias e opiniões. 

                                                           
e os principais autores de referência no assunto, quando foram apresentados diversos trabalhos divididos por 

eixos temáticos (GTs). 
31  Disponível em: <http://www.biograph.org.br/>. Acesso em: 20 jan. 2015. 
32  Disponível em: <http://www.traces-de-vie.net/>. Acesso em: 20 jan. 2015. 
33  Disponível em: < http://histoiresdici.ch/histoiresdici/index.php>. Acesso em: 20 jan. 2015. 
34  Disponível em: <http://www.lesujetdanslacite.com/1/>. Acesso em: 20 jan. 2015. 
35  Disponível em: <http://hivigo37.over-blog.com/>. Acesso em: 20 jan. 2015. 
36  Disponível em: <http://www.esrea.org/?l=en>. Acesso em: 20 jan. 2015. 
37  Disponível em: <http://www.recit.net/>. Acesso em: 20 jan. 2015. 
38  O programa vai ao ar às 20h e 30min nas quintas-feiras. Cf. disponível em: <http://redeminas.tv/breve-

historia/>. Acesso: 10 nov. 2014. 
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O programa proporciona uma reflexão entre os (no mínimo) três envolvidos com a história 

narrada: espectador, entrevistado e jornalista, em que os sujeitos “narrantes”, hoje pertencentes 

a uma “elite” cultural, podem contar percursos, trajetos de estudo e experiências vividas por 

eles. 

Outro ponto de diálogo importante com o meio acadêmico se dá por intermédio do 

Museu da Pessoa39. Criado em 2002, com o lema: “Uma história pode mudar seu jeito de ver o 

mundo”, o projeto atua nas áreas de museologia, educação e memória institucional, além de 

possibilitar formação com abordagem na metodologia de histórias de vida de professores, 

estudantes, instituições e/ou grupos sociais. Atuante principalmente na internet, mas com sede 

física em São Paulo, seu acervo conta hoje com 16.000 histórias de vida, 72.000 fotos e 

documentos e 25.000 horas de gravação em vídeo (os dados são da data do acesso, mas podem 

ser alterados diariamente), além de contar também com diversos prêmios, projetos e 

capacitações de milhares de pessoas em sua metodologia de entrevista. Há, ainda, oito 

exposições permanentes e centros de memória.  

Em suma, é notável que, concomitantemente ao cenário internacional, fomos galgando 

mais degraus na valorização dessa perspectiva metodológica, que conta hoje com uma gama de 

materiais publicados e pesquisas em andamento em diferentes temáticas. O ato “corajoso” de 

contar a história de uma vida e, com isso, oportunizar um entrelaçamento de reflexões acerca 

da forma como nos tornamos o que somos é a maneira mais “real” de entendermos os processos 

formativos e deles nos fazer valer para novas experiências. 

 

Bildung: narrativa de formação e suas “fôrmas”  

 

Ainda sobre as pesquisas com uso de narrativa, acho pertinente retomar à compreensão 

do conceito da Bildung, pois ele está no cerne do nascimento desta perspectiva e esclarece 

melhor o processo de rompimento com um modelo de narrativa pregresso em detrimento das 

novas perspectivas. Em meados da segunda metade do século XVIII, teve-se a gênese das 

“narrativas de formação”, herdada da Europa Iluminista, em torno do conceito de Bildung40, na 

Alemanha. Nessa ocasião, possuía uma conotação sobretudo pedagógica e designava a 

formação como resultado de um processo, de um ideal de homem absoluto e de uma felicidade 

                                                           
39 Disponível em:<http://www.museudapessoa.net/pt/home>. Acesso em: 25 de jan. 2015. Além do acesso livre 

a diversos materiais você também pode participar no ‘Conte sua História’ por meio de um cadastro no site. 
40  Acerca do conceito Bildung, cf. estudo de Rosana Suarez, Nota sobre o conceito de Bildung (formação 

cultural). Kriterion, Belo Horizonte, n. 112, p. 191-198, dez. 2005. 
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plena. Para os pensadores alemães, a Bildung representou “o movimento de formação de si pelo 

qual o ser único que constitui qualquer homem manifesta suas disposições e participa, assim, 

da realização do humano como valor universal”. Por meio dela, os indivíduos passariam a 

(re)conhecer sua própria história e considerar as experiências da vida como diferentes 

oportunidades de formação pessoal (DELORY-MOMBERGER, 2011, p. 335-336).  

Segundo Pagni (2014, p. 28), é principalmente com Kant que a Bildung assume um 

sentido moderno, sendo concebida como parte da educação e/ou como seu sinônimo. A Bildung, 

para Kant, se oporia a um conhecimento estrito ao âmbito escolar, pressuporia “independência”, 

“liberdade” e “autonomia”, sendo uma espécie de autoformação. Nesse aspecto, a ideia de 

Bildung estava ligada à emancipação de um tradicionalismo relacionado ao conhecimento para 

enveredar-se na compreensão de que o sujeito se formaria pelo refino do gosto e da “afloração” 

da sensibilidade, “obtida mediante a apropriação viva da cultura (kultur) que, embora não 

ocorra apropriadamente na nascente da instituição escolar, se dá por meio da arte (o teatro em 

particular)”. Havia a suposição (e a intenção) de que o sujeito se “encontrasse” interiormente, 

mediante a apropriação dos produtos da cultura espiritual, para então descobrir seu modo de ser 

e assim se constituir como pessoa.  

Essa intencionalidade “poderia” afastar o racionalismo e as intenções iluministas e 

aproximar-se de uma suposta valorização da experiência. Contudo, esse tipo de saber é 

menosprezado e redirecionado a um meio para se chegar à verdadeira ciência e seus aspectos 

racionais/científicos, sob o argumento de que o conhecimento possibilitado pela experiência 

desprezaria as faculdades superiores e a verdadeira sabedoria, por se apoiar nas faculdades 

sensíveis e na imaginação. Acreditava-se que, ao menosprezar esse saber, livrava-se os homens 

do senso comum e da menoridade nos quais nascem e podem permanecer na vida adulta, 

justamente por se apoiarem na experiência (PAGNI, 2014, p. 30).  

Mais tarde, representado pelos romances de formação (livros que funcionavam como 

um verdadeiro “modelo” do que seria a “formação perfeita” ou o homem perfeito, “ideal” para 

a época), o termo Bildung ampliaria seu entendimento para diversas conceituações, 

principalmente pelo seu rico campo semântico. Para Pagni, foi nesse momento que Nietzsche 

iria contrapô-lo, suspeitando do anacronismo das categorias de cultura (Kultur) e de formação 

cultural (Bildung), ao discutir a acepção romântica de formação e problematizar a experiência 

como um de seus pressupostos. 

 

[...] ao apontar para o preparo da emergência do gênio e do homem superior 

como um fim do que entende a formação, para além da formação do gosto 
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artístico e da bela lama dos românticos, ele critica a cultura degradada, 

utilitarista e massificante na qual se converteu o espírito universal em sua 

época, contrariando a prospecção hegeliana (p. 44). [...] Nesse sentido, a sua 

filosofia estabelece uma ruptura com a ideia de homem e de humanidade a ser 

formada a partir de um ideal, a ser descoberto como sujeito transcendental, na 

própria natureza ou na história do espírito, inaugurando um modo de pensar a 

formação humana que difere dessas tradições da bildung (PAGNI, 2014, p. 

47). 

  

Contudo, os romances de formação ainda indicavam o processo formativo como 

determinado e submisso a um modelo ideal. Seus dizeres remetiam mais às formas do que a um 

pensamento livre e/ou um incentivo à autonomia e liberdade do sujeito. Estavam longe do que 

Nietzsche acreditava ser o papel da educação/formação (na autonomia do indivíduo). Ou seja, 

fazer dele “aquele que pensa de modo diverso do que espera, com base em sua procedência, seu 

meio, sua posição e função, ou com base em opiniões que predominam em seu tempo 

(NIETZSCHE, 200041, p. 157 apud PAGNI, 2014, p. 49)”. Apesar de parecer inconcebível, em 

nossos dias, essa ideia pautada em “fôrmas” e/ou em um percurso formativo determinado, para 

Delory-Momberger (2011, p. 336), mesmo com rupturas sofridas e novas formas de pensar, a 

narrativa de formação, por vezes, ainda constitui-se “o arquétipo genérico da individualidade 

moderna”, que resiste ao tempo e inspira construções biográficas individuais e procedimentos 

de formação com as histórias de vida. 

Em entrevista cedida à professora Alba Porchedu (2009), da Università degli studi roma 

tre, o sociólogo polonês Zygmun Bauman faz apontamentos interessantes ao que entendo por 

uma “superação” (moderna) do conceito da Bildung. Para Bauman, no “mundo líquido 

moderno”42, a solidez das coisas e/ou das relações humanas é uma ameaça e a ideia de assumir 

algo para o resto da vida é assustador. A educação não é mais algo sólido e duradouro como 

nos primórdios da institucionalização do conhecimento, quando tudo que se podia saber estava 

contido em uma cartilha ou se encerrava em apenas uma história. Agora, como alerta Bauman, 

a formação não pode ser uma “receita” igualmente sólida e duradoura, resultado de manuais ou 

de exemplos a serem seguidas ao “pé da letra”. Neste “novo mundo”, as coisas que ora 

despertam desejo, em fração de segundos, já são sem brilho e sem valor e/ou já se 

transformaram em algo novo. 

Por esse motivo, o sociólogo lança dois desafios para pensar a educação/formação. O 

primeiro é de um tipo de conhecimento pronto para “utilização imediata” e “imediata 

                                                           
41  NIETZSCHE, F. Humano, demasiado humano: um livro para espíritos livres. 2. reimpr. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000. 
42  Cf. BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líguida. Trad. Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.  
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eliminação”, como nos programas de software, que logo ficam obsoletos e são substituídos. O 

outro desafio é complementar ao primeiro e diz respeito à excentricidade do mundo e à sua 

imprevisível mutabilidade, bem como à capacidade resiliente daquele que está em processo de 

aprendizado/formação. Ao considerar a imprevisibilidade do mundo, distanciar-nos-íamos da 

ideia de um conhecimento como cópia fiel da representação deste mundo, desconfiando dos 

saberes rígidos e inquestionáveis da própria ciência (PORCHEDU, 2009, p. 663). 

Contudo, presumo que a aprendizagem e a pedagogia não superaram seus princípios 

básicos (herança da ideologia da Bildung), apoiados na ideia de um mundo duradouro ou na 

esperança de que este, assim como todo o conhecimento aprendido, permanecesse estável. Hoje, 

é diferente, “se espera que os seres humanos busquem soluções privadas para os problemas 

derivados da sociedade e não soluções derivadas da sociedade para problemas privados 

(PORCHEDU, 2009, p. 665-667)”. Cada um vai caminhando e tateando o que mais lhe assegura 

a sobrevivência moderna. Neste ponto, retomo a importância das histórias individuais (não com 

as características da Bildung) como nova forma de pensar o individual como célula da 

sociedade, o desafio principal, ou a “arte de viver”, talvez seja a de reencontrar-se em um mundo 

“ultrassaturado de informações” e, ainda assim, educar-se e (auto)formar-se neste novo modo 

de viver. Conforme nos diz Dominicé (2006, p. 356), 

 

[...] a atividade biográfica consistiu ontem em elucidar como nos tornamos o 

que somos ou como aprendemos o que sabemos. Importa, sem dúvida, que no 

futuro o trabalho reflexivo sobre a história de nossa vida se centre, sobretudo, 

sobre o que nos vai permitir aprender a crescer, a ganhar em lucidez sobre a 

sorte do mundo [...]. 

 

Enfim, busquei abordar o conceito de Bildung (ainda que de forma sintética), para 

provocar a reflexão acerca da maneira como as narrativas “serviram” à formação ao longo 

destas décadas e de como as interpretamos hoje. Sua abordagem poderia se estender aqui, mas 

creio que o seu significado e a forma como foi concebida nos momentos citados são suficientes 

para entendermos o início do trabalho com as narrativas e o papel que representa hoje no cenário 

de pesquisas em educação, principalmente na compreensão da formação docente. 
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B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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C – NARRATIVAS COMPLETAS DAS PROFESSORAS  

 

TRANSCRIÇÃO – 1º ENTREVISTA LUCINHA – 04 de ago. 2014 

 

Lucinha: [...] mas não foi por isso que eu fui ser professora, eu fui ser professora porque 

a minha família toda é de professoras. Nós somos sete mulheres, e todas tiveram curso normal, 

exceto a mais nova, que é doze anos mais nova que eu, ela não fez curso normal. As outras 

todas fizeram e, quase todas fizeram o curso de pedagogia, exceto uma que fez o curso de 

história. A mais nova, é a artista plástica da família (depois você pode até fotografar algumas 

obras que ela tem aqui em casa, na minha parede, caso você queira fazer algo sobre ela).  

O meu pai era um artista plástico. Eu era menina, na pré-escola, e a minha mãe era 

professora. Mas, a minha tia-avó, que era minha madrinha e morava em Barbacena, também 

era professora. A minha mãe se formou em 34 ou 36, foi professora inicialmente da zona rural. 

Eu tenho até um caderno de plano dela, que eu ganhei da família dela, tive o privilégio de 

ganhar, muito antigamente, um lindo plano de aula (depois caso você queira). Ela dava aula na 

zona rural, lá perto de São Tiago. Minhas tias também, do lado do papai (eram três?) também 

eram professoras primárias.  

Antigamente as mulheres não eram professoras para esperar marido, é porque era o 

normal das professoras, principalmente aquelas que não tinham dinheiro para continuar 

estudando. Eu, se pudesse ser professora ou outra coisa além de ser professora, eu queria ser 

advogada, porque eu era muito brigona e defensora dos pobres e oprimidos. Tanto que, no 

segundo normal eu fui expulsa do colégio Nossa Senhora das Dores, daqui de São João del-

Rei. Fui expulsa aos 17 anos, porque eu defendia a nossa categoria de alunas pobres, bolsistas 

do MEC [Ministério da Educação e Cultura].  

Fizemos um concurso quando entramos no primeiro ano do ginásio, eu tirei o primeiro 

lugar, era uma sala enorme com mais de 50 candidatos; era uma bolsa que o MEC dava. A gente 

conseguindo essa bolsa, todos os meses o MEC mandava, dependendo da nota a gente 

continuava ou não com a bolsa. E as irmãs [referindo-se às irmãs de caridade do colégio], todos 

os meses iam receber dos alunos os atrasados.  A irmã Catarina falava: _ “sua bolsa está 

atrasada!” Com o passar do tempo meu pai foi me ensinando: _ “minha bolsa não está atrasada, 

o MEC ainda não mandou esse dinheiro para a Senhora, para a escola. Mas, não sou eu que 

estou atrasada é o MEC que ainda não mandou, mas o dinheiro vem porque com certeza essa 

instituição não pode faltar e eu fiz por merecer.”  

Eu já tinha uma resposta na ponta da língua, primeira série de ginásio, segunda, terceira, 

quarta...me formei e aí ao final do tempo, foram muitos os debates e além do mais eu também 

fui percebendo outras injustiças, como por exemplo: nós, que não tínhamos dinheiro para 

comprar livro novinho pegávamos as edições mais antigas, com isso a gente também não tinha 

aquilo que o livro mais novo trazia. Enfim, a gente não tinha uma séria de privilégios, e na hora 

de ocuparmos os cargos do Grêmio a gente nunca era convidado. O uniforme não era o mais 

bonito, não era gabardina inglesa, o sapato tanque, que era de uso diário, ficava cheio de 

preguinho, porque vivia mandando trocar o solado. Não era aquele sapato chique que tinha na 

loja, que era bacana. Sempre tinha uma freira que vigiava para ver se o sapato estava 

limpíssimo. A nossa rua era lá do morro então passávamos por ruas não calçadas, tínhamos que 

encerar quase todo dia, passar a cera, você já entrava na sala de aula com a mão não muito 

limpa, porque não tinha esse detergente de hoje em dia. A gente ficava exposta ali, na entrada, 

a muitas humilhações direto, o tempo inteiro. Era terrível!  
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Além do que, a gente tinha que comungar todo domingo, fingir ser piedosa, que era 

aquelas coisas horrorosas e isso foi assim, fazendo com que a gente tomasse muitas antipatias. 

Haviam uns lugares marcados no colégio, a gente era obrigada, toda terceira série, ficava uma 

atrás da outra, mesmo lugar na igreja, o ano inteiro, elas tinham que marcar lugar na igreja. 

Quando foi no último ano em que estudei na escola, em 64, a gente combinou, eu e mais minhas 

amigas, que a gente não ia comungar e nem confessar, no final do Trides, do Retiro espiritual. 

A mãe de classe falou assim: _ “porque que vocês não foram comungar? “_ Ahh porque a gente 

aprendeu que a gente comunga quando a gente tem vontade, meu confessor me ensinou e a 

gente não estava com vontade.”  

Só sei que no final do ano a gente foi expulsa, e além do mais elas, as freiras/irmãs 

vicentinas, tinham um preconceito danado contra as meninas filhas de combatentes. Quase todo 

negro ou mulato, ainda que tivessem dinheiro para pagar seus estudos das meninas, mas estas 

nunca ocupavam lugares no grêmio, elas faziam/eram do nosso grupo que chamávamos o 

“grupo das isoladas”. E as pessoas falavam: _ “não aqui não tem preconceito!” E eu falava: _ 

“tem preconceito sim, por causa disso, daquilo e daquilo outro.” Cada vez que tinha um gesto 

destes de falta de respeito, de preconceito, eu pontuava na próxima aula ou no próximo 

momento. E aí isso foi me enchendo de muita raiva. Só sei que no final do ano, dia do meu 

aniversário, quando eu fiz 18 anos eu ganhei um bilhete azul e fui fazer minha última prova. 

Por esse motivo minha família definiu que o último seria em Barbacena.  

Meu terceiro ano foi ótimo, lavei a alma, porque eu era muito boa aluna e pude estudar 

com os melhores professores lá do colégio normal, que era uma escola pública. Aqui estava 

começando a Escola Normal Estadual, pública, e lá já era uma escola de tradição de muito 

tempo, então foi muito legal! Fiz um ótimo estágio, coisa que aqui não se tinha esta tradição de 

se fazer no colégio público.  

Confesso que ser professora nos primeiros anos foi dificílimo, hoje em dia quando eu 

falo com elas [referindo-se às suas alunas] elas falam: _ “mas tem que escrever, fazer diário de 

campo na hora de fazer o estágio, tem que escrever de novo o relatório, tem que ter o diário de 

professor...” Eu falei: _ “tem gente! Vocês estão saindo do cueiro, vocês acham que sabem 

tudo, mas quanto mais a gente escreve mais a gente relata mais a gente reflete sobre o que tá 

fazendo. Ficam se sentindo aí com o rei na barriga, mas vocês não sabem.”  

Vocês já estão pensando na formatura e eu, por exemplo, fui na minha formatura de 

sapato emprestado, roupa emprestada. Porque meu dinheiro era para investir no meu futuro 

campo de trabalho e não na minha formatura, nessa festa de formatura, eu queria era morar fora, 

continuar estudando, já que tive que fazer o curso de pedagogia pagando, estudando à noite. 

Não havia xerox, era um livro só para 17 colegas estudarem, inclusive os seminaristas que 

estudavam conosco, da Faculdade Dom Bosco de Filosofia e Letras.  

Não havia privilégio entre nós e os seminaristas, exceto que eles ficavam o dia inteiro 

dentro da faculdade e eu era uma professora no turno da manhã, chegava em casa uma e meia 

da tarde. Tinha meu horário de ser professora, cumpria minha trajetória de professora, estudava, 

trabalhava, preparava as coisas de professoras e depois é que eu ia me preparar para poder voltar 

pra faculdade. Então, ficava às vezes até uma hora estudando para dar conta do recado. Não era 

tratada com nenhum privilégio, nem eu nem as que trabalhavam. Haviam algumas que não 

trabalhavam, tinha o privilégio de não precisar sair para trabalhar. Eu não tive privilégio 

nenhum, mas fazia teatro universitário, viajava, ia para o Festival de Inverno lá de Ouro Preto, 

fazia viagens de teatro, trabalhava com (Antunes?) no teatro universitário. Fazia muita coisa 

legal que a Universidade me propiciava, nem chamava universidade, era faculdade, Faculdade 

Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras).          

Thalita: O teatro era daqui de São João? 



160 

 

Lucinha: Muito chique! Ganhou uma montanha de prêmios, eu aprendi a cantar, 

adorava cantar, fazer uso da voz em par ou coletivo. E essa memória desse teatro universitário 

ela não foi recuperada, porque o seu diretor, que ainda existe (Luís d´Ângelo Pugliese), não fez 

por onde para ajudar a recuperar essa memória. Penso que não houve uma abordagem muito 

adequada com os componentes do TUNIS - Teatro Universitário Sanjoanense) Que é uma pena! 

Hoje em dia temos o curso de teatro né?! [Referindo-se ao curso de graduação em teatro da 

UFSJ] A gente tem muita coisa da memória do teatro universitário, do Teatro Arthur Azevedo. 

Mas o TUNIS mesmo, que foi muito bacana na nossa vida, na nossa trajetória, isso aí eu estou 

falando do finalzinho da década de 60, 70; conseguiu muitos prêmios aí pelo Brasil a fora, esse 

aí a gente não tem quase nada. Não temos quase nada! Ainda temos assim, de memória viva, 

muitas pessoas que trabalharam nesse que era um teatro muito bacana! (Porque tem a parte da 

ditadura militar, então a gente tem bastante coisa; muitas pessoas que trabalharam conosco.) 

Mas, foi muito legal!  

Agora, os primeiros anos de professora, foram anos difíceis. Minha mãe era professora 

e trabalhávamos no Maria Teresa [Colégio Municipal Maria Teresa – São João del-Rei], mas 

por pouquíssimo tempo. Trabalhei um ano em escola estadual, que antigamente chamava grupo 

escolar. Mamãe falava: _ “Filhinha! Você é a única que não entregou nada lá de material dos 

alunos.” Eu falei: _ “Mamãe! Eu tenho prazo, e você já está quase aposentando, trabalha junto 

com a diretora. Eu tenho um prazo para entregar os resultados eu vou fazer o máximo que eu 

posso para os alunos melhorarem. Eu não vou entregar tudo até o final.” A caderneta/diário de 

classe era enorme, tinha um caderno grande, deitado, parecia um caderno de desenho sem linha, 

só que dobrado, eram duas vezes maiores. Eu falei: _ “O máximo que eu puder avaliar para eu 

poder fazer com que os alunos melhorem eu vou fazer.” E a minha tia, que regulava idade com 

a minha mãe, também era professora, ela é que me ensinava planejar. Nesse 

ensino/planejamento minha tia me ensinou muito mais que mamãe, apesar de que mamãe era 

professora alfabetizadora.  

(...eu devia ter respondido pra irmã Catarina, agora eu tenho pena, porque esse bilhete 

azul...fazem muitos anos, faz parte) [relembrando o fato da expulsão do colégio] 

Bom, aí eu estava falando de como eu me tornei professora. Porque ser professora é 

assim, você acha que você tá “craque”, que está preparada, porque sua mãe já foi professora, a 

sua tia Sisi também. A tia Sisi pegava os meninos maiores, meninos de terceiro e quarto ano, 

porque agora eu acho que é terceira e quarta série que chama. Antigamente não existia sexto 

ano, era curso de admissão, aí depois é que você entrava no segundo, terceiro e quarto ano. 

Então na verdade acabava que era o mesmo (mais) anos, primeira série de ginásio, acabava que 

era os mesmos nove anos no meu tempo, entendeu?! E você fazia um exame de admissão ao 

ginásio, eu até tenho um livrinho aí, devo tê-lo guardado em algum lugar.  

Porque como sempre, aqui em casa é um repositório de livros, assim um depósito de 

livros que a gente compra ou pega no Sebo ou alguém não tem onde guardar aí eu: _ “Ahh pode 

levar lá para casa, ahh vou comprar, ahh achei!” Bom, aí a gente achava que era fácil, eu fazia 

três planos de aula diferentes. Porque eu tinha muitos grupos de alunos diferentes, só que 

administrar três grupos diferentes na sala de aula ou em determinados momentos é: _ “você já 

foi professora?” A coisa mais difícil do mundo, principalmente quando as pessoas não estão 

habituadas a fazer isso, dar aula para três grupos diferentes. Então minha tia pegava o material 

dela, e me ensinava a fazer exatamente isso.  

Houve um ano, lá no Senhor dos Montes [bairro de São João del-Rei], que foi o primeiro 

ano que eu dei aula, na Escola Estadual Idalina Horta Galvão, que naquele tempo chamava: 

Escolas Reunidas da Paróquia Nossa Senhora do Pilar. Funcionava lá em cima, do lado da 

igrejinha do Senhor dos Montes, era uma escolinha bem pequenininha, escolinha minúscula. 
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Tinha uma sala de aula e uma outra sala onde funcionava, de fato, a cozinha, de tão pouquinhos 

alunos de terceira e quarta série. Na outra sala, de manhã cedo, ficavam os meninos de primeira 

e segunda séries, era uma sala bisseriada onde tinham alunos repetentes e novatos. A diretora, 

se sentava no fundo da sala, ficava lá dentro comigo, então de manhã nós íamos trabalhar e à 

tarde (ela se chamava Lúcia Franco) eu ia para a casa dela. Ela foi a minha primeira orientadora 

pedagógica. Eu ia para a casa dela e nós fazíamos quatro planos de aula, eu dava aula para a 

metade da sala e ela dava para a outra metade. Ela que me ensinou a trabalhar, ela dizia: _ 

“Lucinha nós vamos fazer quatro planos, você desenvolve dois e eu desenvolvo dois.” Como 

ela já era uma senhora, amiga das minhas tias, especialmente da tia Loló (não da tia Sisi, mas 

da irmã mais nova do pai), ela ensinava e pegava aqueles meninos que mais necessitavam. E 

eu pegava aqueles que necessitavam de dar aquele “empurrãozão”. Ficava com aqueles meninos 

que tinham mais facilidade na hora do aprendizado. Eu ficava junto com ela o tempo inteiro, 

diariamente eu trabalhava, fazia tempo integral de ser professora, mas não ligava porque ela era 

tão educada, tão bacana, tão legal e ela morava no centro da cidade. Ela falava assim: _ “Hoje 

você está liberada!” Eu achava ótimo! Nunca reclamei, nunca. Nesse tempo eu não estudava na 

faculdade, por quê? Nosso salário chegava atrasadíssimo, você trabalhava meses, meses, e já 

sabia que salário do Estado era assim mesmo; ele chegava atrasado. Porém, infelizmente nesse 

tempo, o salário chegava tão atrasado e deu tudo tão errado que eu só dei aula lá seis meses. 

Quando eu fiz o concurso no final do ano, foi a minha primeira experiência de professora (em 

66, eu me formei em 65). Fui mandada embora porque outra pessoa que tinha mais direito legal, 

ocupou meu espaço e aí eu tive que ir para outro lugar.  

Daí fui para a escola que a mamãe já trabalhava na secretaria, que era pertinho da minha 

casa, era só almoçar (ficava ali atrás do São Francisco) e ia para o Maria Teresa, pertinho de 

casa, ficava até à tarde. Mas os meninos eram tão levados, tão levados, tão levados, que não 

tem como esquecê-los. Eu vejo o olho e é como se eu estivesse vendo onde cada um deles se 

sentava. Para você ter uma ideia, eu tinha acabado de me formar (formei dia 8 de dezembro) no 

dia nove, dia do meu aniversário, ganhei de presente uma viagem ao Rio. Comecei a trabalhar 

no princípio de fevereiro, os seis primeiros meses estava eu no céu, porque era lá no Senhor dos 

Montes, lá na “nubrina” [em releitura, explicou-me que falou errado a palavra “neblina” para 

referenciar-se à maneira de falar das pessoas do bairro] do Senhor dos Montes, naquela escola 

bem acanhada, pequenininha, em agosto já estava em outro lugar. Esta era a condição de 

professora que não era concursada, trabalhava à tarde.  

Porém, ia ter um concurso de professora efetiva e eu estudei, estudei e no final do ano, 

20 de dezembro de 86 eu fiz o concurso. Passei em décimo sétimo lugar e fui chamada a 

trabalhar. Lá fui eu para o Doutor Garcia de Lima [hoje Colégio Estadual Dr. Garcia de Lima], 

grupo Escolar Dr. Garcia de Lima. Lá foi meu suplício, foi todo o lugar onde eu sofri todas as 

dores do parto. Porque era uma diretora carola, coisa que eu nunca fui (carola é beata, né?!). 

De frente ali ao Corpo de Bombeiros, o Cemitério Municipal. Na frente ali onde tinha o ponto 

de ônibus era cheio de salgueiro, cheio de árvores e tinha o ponto de ônibus. A diretora era tão 

malvada que quando o ônibus fazia o virador aí que ela batia o sino para todo mundo andar à 

pé e pegar o ônibus lá na esquina da faculdade (ela era demais da conta!). Ao invés de bater o 

sino assim um minutinho antes pra gente sair correndo atravessar o asfalto e pegar o ônibus (a 

gente era carregada).  

Você levava livro para casa, caderno pra casa, levava os cadernos tudo para corrigir, se 

você tinha 40 alunos você levava os 40, entendeu?! Dia sim, dia não você tinha que levar 

caderno para casa, não tinha nada prático, folha de papel, mimeógrafo, este era um só para a 

escola inteira. Então era uma disputa por causa de material, folha de ofício. Caríssimo! Você 

ficava meses sem receber, para você ter ideia eu fiz greve em 68 , quando meu irmão era militar. 

Ele falou: _ “Lucinha como você vai fazer greve? Vão te prender.” [Risos] A história da greve 
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foi genial! A primeira reunião foi no salão dos espelhos, meu irmão veio de Santos Dumont: _ 

“Lucinha, não faça greve, você é muito bocuda! Você vai falar o que não deve e eles vão te 

levar para o Regimento/para o Quartel. Você vai ser presa.” Mas, eu falei: _ “vou fazer greve, 

eu estou sem receber (ainda não tinha entrado na faculdade não). Muitas vão fazer e eu vou 

fazer greve, porque tá demais, do jeito que tá não dá.” Você devia o ano inteiro no comércio, 

quando o pagamento saía você saia pagando, você tinha crédito. Professor era chique, podia 

dever no comércio, sapatos (podia comprar roupas na Casa Batista) na fábrica de sapato, no 

lugar aonde vendia meia (no Empório das Meias). Você devia nos lugares, tinha crédito. Você 

fazia fichinha e as pessoas (na Casa Chic, entendeu?!), você fazia roupa na costureira.  

Eu gosto de fazer roupa na costureira, tenho prazer de ir na costureira, aquilo ali foi feito 

na costureira [aponta roupa em um varal de chão] também gosto de comprar roupa na boutique, 

mas eu adoro costureira daqueles tempos de antigamente.  

Você já sabe que eu sou a professora (eu acho que) a mais antiga da faculdade, viu?! 

Thalita: Da área da educação? 

Lucinha: Não! Da faculdade.  

Thalita: Será? 

Lucinha: É! Pelo que a menina me falou, da FUNREI. Vou fazer 68 agora no final do 

ano. Porque eu já tinha um cargo do Estado, daí me aposentei, entrei em 94, eu sou de 1946. 

Então eu acho que sou a professora mais antiga da faculdade mesmo. Antes era a Mariluze, da 

filosofia, ela aposentou fiquei eu. Só estou esperando a última promoção para poder me 

aposentar. Você não sabia não?! 

Thalita: O Gilberto tinha comentado que você estava próxima da aposentadoria.  

Lucinha: É, e esse é o motivo pelo qual eu não me aposento é esse: porque eu resolvi, 

essa é a última progressão que eu estou aguardando, e eu decidi que vou esperar. Vai aumentar 

o meu salário, vai fazer diferença. Parece que não faz, mas faz, sabe?! Porque a vida é curta, 

dinheiro é curto (que eu falo). 

Thalita: Mas, me fala lá do seu pai...que você falou que ia me contar...do começo. 

Lucinha: Agora vamos voltar no começo. E então nessa história, é...lá em casa nós 

somos sete irmãos, sete irmãs e o mais velho é um irmão que se chama Marcelo. Todos são 

vivos, graças a Deus. Ele sempre gostou muito de desenhar (Marcelo). A minha irmã, que gosta 

também de arte, é a Bia, é a quinta das irmãs. E tem a história do meu pai que sempre gostou 

de desenhar... 

Se você quiser olhar, eu tenho quase todos os quadros mais antigos do meu pai. Porque 

eu fui insistindo com ele e ele foi me dando. Como eu sou das mais velhas, terceira das 

mulheres, depois de mim passou-se três anos e meio, depois que veio a Marina. E a Marina foi 

morar com os meus avós, então eu pequei essa trajetória dele (aí no caso). Essa história dele de 

voltar a ser o artista que ele foi, o pintor, o ilustrador, o cara que mexia com as gravuras. Então 

eu acompanhei muito bem e tenho uma memória boa, quando eu não estou bem de memória 

(eu tenho uma memória de cão). Boa memória, graças a Deus. Aí eu me lembro muito bem que 

o papai, ele começou a pintar lá em casa.  

Era uma casa diferente, em todas as casas tinham sofá, para receber as visitas, né?! Lá 

em casa não, lá em casa tinha várias estantes na sala de visita (a gente não tinha sala de visita). 

Nossa sala de visita era assim um escritório lotado de estante de livros e tinham dois sofazinhos 

e um divã, onde a gente ficava deitado lá junto com o papai e a mamãe. Juntava todo mundo da 

família, um pouco, na ocasião, e tinha radiola (chamado radiola) que eu adorava ouvir música, 
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discos, e um cantinho com uma mesa onde ele botava a palheta, as coisas, pertinho da janela 

onde ele começou a pintar de novo.  

Primeiro ele foi fazendo algumas reproduções, ele copiava. Depois ele passou a pintar 

os seus próprios quadros, ele mesmo que passou a dar autoria a seus próprios trabalhos. Então, 

convivíamos com o mundo das artes e com isso eu fui aprendendo, convivendo com este mundo 

das artes. Tive esse privilégio! Isso, (lá no Colégio Nossa Senhora das Dores) me deu uma certa 

salvaguarda, tinha uma freira que adorava, ela me protegia muito. Falava: _ “seus trabalhos são 

lindos, seu desenho é diferente!” Ela sabia da história do meu pai, era uma freira muito brava, 

mas muito boa também. Ela via o que que as outras faziam, ela me dava uma certa cobertura. 

Enquanto todo o mundo tinha medo dela, por exemplo, ela falava: _ “Não veio a missa por 

que?” _ “Ahh não vim a missa porque (domingo era dia obrigatório de ir à missa) porque eu 

tive uma dor de barriga, não sei o que...[referindo-se à outras pessoas] Mas eu falava: _ “eu não 

vim à missa hoje porque eu não quis!” Eu resolvi ir à missa, falava a verdade. Ela falava: _ 

“Ahh filhinha, adoro que você fale a verdade.” Ela era prima do Dom Helder Câmara 

[autoridade da igreja católica da cidade]. Ela falava: _ “eu gosto porque você não mente pra 

mim. A coisa mais bonita é não falar a mentira. Na sua casa, esse princípio de não mentir é uma 

das coisas mais interessantes que você, Lucinha, cultiva na sua casa.” Porque lá em casa a gente 

tinha o princípio de não falarmos a mentira. Podia falar, quem falava a mentira (meu pai falava: 

_ “quem mente não merece castigo”), temos que ter um modo adequado de falar, sem agredir. 

Além de ter que ir à missa você tinha que chegar mais cedo e dar a presença. Tinha uma 

prancheta, você ia lá e dava presença antes de entrar para a igreja.  

Thalita: Católico mesmo, né?! 

Lucinha: (obrigatório, reforçado) E ela preparava: _ “ora! não está fazendo isso...” 

Então, essa história do papai...comprava muito livro de arte, conversava muito com a 

gente e aí nós fomos aprendendo. Há pouco tempo, faz quinze dias, que enterramos o Quaglia 

que era um pintor que ganhou prêmio de viagem, mora lá na Colônia, do lado da casa da minha 

irmã. Ele veio morar com a família, a mulher dele é daqui de São João, sua filha, a Amelinha é 

professora lá do curso de psicologia, a mãe também é natural de São João del-Rei.  

Quando eu tinha uns treze anos de idade, (porque eles se separaram, esse casal; ele foi 

embora ajudar a fundar um departamento de artes lá em Santa Maria). Eles conviviam muito 

[ele e seu pai], ele trouxe uma prensa para fazer gravura. E eles ajudaram a fundar um Centro 

Artístico e Cultural de São João del-Rei. Apoiados pelo padre Luiz Zver e pelos alunos da 

faculdade Dom Bosco e da sociedade local. Foi uma coisa assim, fenomenal! Davam aulas de 

graça para todas as pessoas que quisessem aprender aqui em São João del-Rei. Fizemos coisas 

fenomenais, até telenovela, cinema.  

Nos anos 60, houve uma efervescência cultural muito grande e com isso deve ter mexido 

muito com a nossa cabeça, tanto que quando eu saí daqui a primeira coisa que eu me formei (aí 

que eu falo que me formei) o primeiro requisito do meu currículo, quando eu entrei na Escola 

Parque [Escola na cidade do Rio de Janeiro] foi exatamente ter vindo de São João del-Rei e, no 

caso, ter tido o currículo da minha família, coisa e tal. Analisaram lá no Rio [Rio de Janeiro] e 

eu não precisei de mostrar documento nenhum, “formada no curso disso, daquilo”. A escola 

pra onde eu fui, Escola Parque, era uma escola muito legal e depois a mesma coisa lá na Édem 

– Escola Dinâmica do Ensino Moderno. Duas escolas de ponta lá no Rio. Então fizemos coisas 

geniais, trabalhei muito! 

Thalita: Essas escolas, são faculdades? 

Lucinha: Não, são escolas particulares! 
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Thalita: Você cursou? 

Lucinha: Não, eu dei aula. Depois fui ser pedagoga. Pedagoga-supervisora. Me ajudou 

muito na minha trajetória enquanto profissional, dentro do Rio, porque eu trabalhei no Rio de 

Janeiro. Morei oito anos fora, saí daqui e fui para lá. Quando eu falo com ela [referindo-se a 

colegas professoras de São João del-Rei]: _ “vocês estão aí estudando Piaget...”; aqui a gente 

estava começando a estudar o Piaget. No Rio eles já estavam praticando o Piaget! Estudávamos 

os livros do Piaget, mas púnhamos a mão na massa, já trabalhávamos com os blocos lógicos. 

Enfim, lá fazíamos na prática, estudava, chegava uma hora mais cedo duas vezes por semana 

conheci a escola Lauro de Oliveira Lima, a Chave do Tamanho. Fiz grupo de estudos com eles. 

Era o tempo inteiro assim: se você não andasse rápido você ficava na contramão. O tempo 

inteiro assim, foram aqueles oito anos, que foi exatamente quando a gente passou do tempo da 

ditadura para a abertura. [Referindo-se ao governo da ditadura militar] Se você não estivesse lá 

dentro, você perdia o viés da história.  

Quando eu voltei, quando acabou, fiquei querendo fazer uma escola nova, mas não 

conheci a minha cidade. Eu falava: _ “meu deus, cadê o meu Senhor dos Montes?” Aquele povo 

completamente tecnicista, na FDB! [após releitura, acrescenta a sigla que remete à Faculdade 

Dom Bosco] Quase chorei de paixão. Eu voltei, aí me enfiaram na Superintendência de Ensino. 

Falei: _ “não, a minha escola que eu não estou reconhecendo, minha cidade”. Eu sofri um 

choque cultural que foi terrível, mas eu queria qualidade de vida, né?! Ganhava muito dinheiro 

lá no Rio, era muito respeitada.  

Gostava e gosto até hoje de literatura infantil. Convivia muito com as pessoas, com os 

ilustradores, meu primeiro marido ele era um artista plástico, um ilustrador infantil. Então... 

[pausa] foi muito chocante! Por exemplo, o Ziraldo, ele ia na minha sala de aula, dava entrevista 

para os meus alunos. Eu conhecia pessoas das mais diferentes culturas, não só o Ziraldo mas 

pessoas que eram jornalistas, pessoal da Rede Globo. Todos queriam que os filhos tivessem 

uma visão diferente, não eram pessoas assim, digamos, que tivessem uma visão fechada de 

educação. Queriam uma escola de qualidade, não queriam uma escola para os meninos deles 

que fossem uma escola igual, né?! Uma escola que de fato fizessem os meninos pensar.  

E aí voltei e tive o privilégio de poder trabalhar, fundei escolas aqui em São João, ajudei 

construir várias escolas.  

Thalita: Como é que era esse trabalho que você desenvolvia no Rio? 

Lucinha: Lá eu revolucionei, porque eles adoravam Minas Gerais, algumas professoras 

eram mineiras, mas elas não sabiam como era o currículo de Minas Gerais. Quando elas 

souberam que eu tinha vindo daqui e aqui eu acompanhava bem, assim, porque eu fui diretora 

do Senhor dos Montes e lá eu havia sido a diretora mais nova da cidade. Eu fui diretora aos 25 

anos, era um fenômeno. A mesma diretora que me expulsou no ensino médio, eu me sentava 

com ela na mesa de reunião, você acredita?! Aí a delegada [delegada de ensino] falava assim: 

_ “Agora nós vamos ouvir a mais nova diretora”. Eu tinha roupa de diretora. Roupas compridas, 

no joelho, manga comprida, porque eu era despudorada, mas eu tinha roupa de uniforme para 

ir à reunião. Eu falava: _ “não gente...festa do centenário? Tem que ser lá no meu bairro, Senhor 

dos Montes, nós vamos cantar lá na praça, fazer uma festa, nós vamos melhorar a nossa escola, 

a gente vai pintar, porque lá está precisando, a escola está muito suja. Nós vamos pintar, vamos 

colocar coisas bacanas, vamos cuidar da nossa escola e do nosso bairro. Nosso bairro é cheio 

de pedreiro, de pintor, nós vamos convidar a comunidade, vamos fazer mutirão.” 

Eu dava busca na casa dos alunos, quando os alunos faltavam, eu tinha meia hora de 

busca. Quem faltou hoje? Aí eu saia com a servente de casa em casa: _ “meu bem porque você 

tá aí hoje, por que você não foi na escola?” A mãe sempre estava trabalhando, o pai sempre 
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trabalhando, quase sempre. Enfim, tive muitos afilhados lá em cima, quando eu fui embora 

fizeram abaixo-assinado: _ “traz a D. Lucinha de volta!” Ai que dó! Tadinhos, mas eu não 

podia. Mas, minhas irmãs continuaram professoras (abaixo de mim) e eu trazia muita coisa 

[referindo-se ao Rio de Janeiro], porque eu falava muito eu era muito apaixonada com aquele 

Senhor dos Montes. Então, eu vinha carregada, quase todo feriado trazia sacolas e sacolas. 

Trazia uma malinha de nada, de roupa (era sempre poucos dias) mas, muitas sacolas de roupas 

de uniforme, de coisas, material pedagógico, canetinha, livros, tudo que sobro da escola eu 

trazia de presente para a escola daqui, faziam a festa!  

Tinha os meus amigos eu conheci aqui, por causa da ferrovia do aço, eu falava: _ “gente, 

estamos sem geladeira”! A geladeira da escola, você sabe, sobra comida mas temos que guardar 

porque não vai jogar comida fora, quem vai dar? Passava chapéu na mesa para poder conseguir 

dinheiro. Descobrimos uma geladeira que podia ser vendida por tanto, mas a questão é: _ “estou 

viajando, então não confiem em mais ninguém só eu e Rosa Gaede”. Eu saia com Rosa (que 

tinha carro, eu não tinha carro): _ “ hoje/amanhã eu vou passar lá...”. Eu vinha um dia antes 

para fazer essa rápida “catança”. Ia em tudo o que era acampamento recolhendo, doação 

pessoal, porque senão não tem graça, São Francisco é assim [risos]! Eles ajudavam mesmo, a 

fazer muitas coisas e a escola falava: _ “tá ótimo assim!”  

Você sabe que agora o Estado investiu, não no salário (o professor coitadinho), investiu 

no material, o material que eu falo é na construção, na obra, não investiu em outras coisas, 

infelizmente, você sabe né?! Mas, a escola cresceu “pra caramba”! Eu tinha uma ilusão que se 

eu fizesse uma sala de aula, quem sabe eu poderia ter uma quinta série. Fui embora pensando 

que ali, a nova diretora ia dar continuidade na quinta série, eu vendi esse peixe errado para os 

pais. Eu dizia: _ “Seu Alípio, vamos lá, para você ajudar a construir porque nós vamos fazer 

Sr. Alípio.” Mas, não consegui, porque “custou” para a gente implantar a quinta série lá.  

Em contrapartida, quando eu entrei na faculdade, eu consegui levar muitos alunos, 

porque (eu ainda não contei). Quando eu voltei, comi o pão que o diabo amassou com o rabo, 

meu salário que era assim [faz gesto de grande com as mãos] que era 100, era 100 não, eu 

ganhava assim, 60 (eu não sei o que que era) eu passei a ganhar cinco e quinhentos, era muito 

pouquinho. Mas eu falava: _ “Isso é bobagem porque dinheiro não me assusta. Lá eu tenho 

pivete, tenho isso e tenho aquilo, aqui eu tenho a liberdade, tenho o céu, tudo que eu quero e 

vou ficar perto do meu pai e da minha mãe que já estão velhinhos, a família quase toda foi 

embora, então eu posso ficar perto deles.”  

Eu tinha feito um pé de meia bem bom, porque lá eu tinha um marido que era muito 

ciumento (tinha me separado dele), ele não deixava gastar dinheiro para nada, era daqueles 

hippies de antigamente que não gastava dinheiro com nada. Então, eu pequei e trouxe o 

dinheiro, estava na minha conta. No primeiro ano eu fui me organizando e chegou uma bela 

hora que não deu mais, entendeu?! Mas, eu fiz concurso, eu tinha sido diretora um ano e tanto 

e fui conseguindo recuperar minha vida de professora no Estado. Com isso eu consegui ir 

sobrevivendo e aprendi a conviver também com pouco dinheiro. O apartamento que eu tinha lá 

eu vendi para colocar nessa casa que eu construí depois de muitos anos. Porque eu na verdade 

fiquei três anos sem estar casada, depois que eu casei com o José Alberto, ele era professor 

também, foi diretor de escola, professor de português, mas ela era... 

Thalita: O seu pai, ele vivia destes trabalhos de pintura? 

Lucinha:  Ele vivia dos trabalhos da pintura, mas ele era corretor. No final da vida, ele 

comprou um terreno muito grande, lá no final da 7 de Setembro, sabe no Matosinhos? [Bairro 

em São João del-Rei) 

Thalita: Não. Mas já morei no Matosinhos.  
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Lucinha: Na Avenida 7 de Setembro? Josué ou 7 de Setembro? 

Thalita: Eu morei ali na pracinha... 

Lucinha: Ahh tá. Mas, lá no final, depois que passa o Polivalente [Colégio Estadual], a 

rua continua chamando-se 7 de Setembro, quando a rua ‘afina’ ele comprou uma rua/um pedaço 

grande de terreno e quando eu era menina ele loteou muito terreno, ele era corretor. Vendeu 

pequenos lotes para casa popular e ele mesmo vendia, na casa dele, as pessoas iam e pagavam 

a preços módicos.  

Lucinha: Depois vai ter que ter um capítulo à parte sobre a faculdade, né?!  

Thalita: Eu estava te perguntando do seu pai, né?!  

Lucinha: Meu pai era assim, um “bom vivân”! Houve um tempo em que ele vendia, 

mas nunca vendia os quadros dele muito caro. Ele fazia uma coisa diferente, naquele tempo, 

começou a fazer o que era leilão, leilão não, consórcio. Juntava dez amigos ou quinze pessoas, 

as pessoas iam pagando, igual tem consórcio, você sabe né (de carro) ?! As pessoas pagavam e 

daí sorteavam: _ “agora é a sua vez!” Eu, por exemplo, comprei vários assim, eu também tenho 

várias irmãs que tem muito mais quadros. Eu tenho alguns mais preciosos, porque, por exemplo: 

alguém comprou, fez uma encomenda, depois a pessoa não veio buscar, então eu acabei 

arrematando. Mas por uma questão de sorte e outros... Porque como eu me lembro dele 

pintando, por exemplo, os primeiros trabalhos dele, que ele pintava com a paleta, paleta parece/é 

uma pazinha, parece de pedreiro e ela é pequenininha, você conhece? 

Thalita: Tem um pintor que eu acho que pinta só com isso... 

Lucinha: Então, aí eu vou te mostrar depois. Eu tenho algumas preciosidades, são todos 

quadrinhos pequenininhos, não tem nem moldura para você ter ideia, uns tem moldura, outros 

não tem e como eu era assim “durango”, não tinha grana, não coloquei a moldura que mais 

valorizava, mas eu tenho. Tem alguns desenhos dele também que estavam lá estragando, na 

casa do... 

Quando ele gostava de desenhar, fazia alguns estudos (porque a casa do papai ainda 

existe, que é atrás da igreja de São Francisco), nós vemos a casa, nós os filhos, nós doamos para 

a minha irmã que mora no Recife, a nossa parte. E o filho dela veio trazer [referindo-se a 

materiais do seu pai]: _ “Ahh tia Lucinha, estou trazendo porque quase tudo está...o caruncho 

está comendo e vocês sabem o remédio.” O meu marido tem oficina de madeira aqui em casa, 

você veja que é tudo feito de material de construção [faz gesto com a cabeça mostrando pilastras 

da casa]. Então a gente organizou desta maneira, e com isso nós conseguimos. Então houve um 

tempo em que ele sobreviveu, para essa casa mesmo ele foi fazendo uma certa poupança. E ele 

morreu, tinha tuberculose quando jovem, depois quanto eu nasci ele também teve tuberculose 

de novo. Antigamente a tuberculose matava, não sei se você sabe né?! Mas, quando eu nasci já 

existia a penicilina, aí eu fui afastada, não morei em casa durante muito tempo, fiquei com meus 

parentes lá em Barbacena porque a mamãe tinha que cuidar dele.... 

Thalita: E ele te ensinava alguma coisa?  

Lucinha: Não! Ele ó, [inaudível] (Você sabe que outro dia na sala de aula?) Eu dei uma 

aula sobre a mulher que tinha bócio, falta de iodo no organismo provocava bócio. Eu ia dar o 

meu primeiro estágio de normalista, ele falou: _ “Eu não vou fazer, você que vai desenhar, eu 

vou fazer o esboço e você vai fazer e apresentar para os seus alunos lá em Barbacena.” Eu que 

tive que fazer, ele não fazia nada! [Silêncio] Não fazia nada. Ele fazia a gente fazer, mas nunca 

ensinava a gente a fazer nada. O que tinha que fazer a gente fazia, nunca fez nada para a gente.  

Thalita: E ninguém seguiu os passos dele na pintura?  
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Lucinha: A Marcinha que é muito habilidosa né?! Eu vou te mostrar depois. Mas, é um 

outro tipo de trabalho que a Marcinha faz, ela tem um outro tipo de trabalho. Aí você vai me 

dizer: _ “quantas vezes o papai pintou a igreja de São Francisco?” Ele falou: _ “nossa, no final 

eu fiquei enjoado, devo ter feito mais de 50.” Meu compadre falou: _ “ô seu Geraldo, pelo 

menos para mim agora”. Ele disse: _ “não aguento mais, tô completamente enjoado.” Quando 

ele queria ganhar um dinheirinho, no final da vida... Mas depois como ele teve enfisema ele não 

podia mais mexer com tinta e ele não conseguiu se adaptar a pintar com essa tinta que não usa 

óleo, que é à base d´água. Então ele resolveu que não pintaria, porque tem muita gente que usa 

tinteiro à base d´água, mas ele não fez e não pintou o que era um trabalho para o meu cunhado. 

_ “Ah, eu queria muito ter um quadro do Senhor.” Morreu querendo, porque ele não fez. Não 

deu conta de fazer, não fez e pronto, acabou.  

Mas, pintou muito, fez muitas exposições, depois eu vou te mostrar que a gente tem um 

portfólio dele. Nós temos o portfólio porque ele foi um dos fundadores lá do Instituto Histórico 

e Geográfico e ele é o patrono do José Alberto no Instituto Histórico. O José Alberto teve que 

escrever sobre ele. Meu pai também era escritor, escreveu um livro: “São João del-Rei no século 

XVIII: uma história sumária.” Ele era pesquisador, abandonou a pintura, já que estava fazendo 

muito mal para a respiração dele, o pulmão e as consequências no final da vida foram terríveis, 

ele morreu com 82 anos e ele passou a se dedicar a escrever, aí todo dia de manhã ele escrevia. 

Passou a ser um pesquisador ao invés de ser um pintor. Mas, deixou um monte de obra 

registrada e o que a gente ainda não deu conta a gente tem que começar a preparar agora porque 

o ano que vem vai ser o ano do centenário de nascimento dele aí nós vamos fazer uma 

comemoração. O ano passado foi da mamãe, agora o ano que vêm nós vamos fazer um encontro 

para homenageá-lo.  

 

TRANSCRIÇÃO 2º ENTREVISTA - LUCINHA – 01 de out. 2014 

 

Thalita: (Você tinha me falado) sobre o Nossa Senhora das Dores, sobre o seu pai, um 

pouquinho, sua ida para o Rio e voltou. Você disse que ia falar, e eu anotei que você iria falar 

da faculdade... 

Lucinha: Sobre a minha entrada na faculdade, no curso de pedagogia. 

Thalita: É, do curso de pedagogia. E eu anotei aqui, para você falar um pouco também 

sobre a sua prática, como que é falar das aulas e tudo isso aí permeado pela arte, pelas coisas 

que você gosta.  

Lucinha: Você quer que um dos ganchos seja a arte.  

Thalita: É. Porque assim, até a gente pensar assim: quando isso entrou na sua vida, 

sabe?! 

Lucinha: Tá! Então, eu acho que eu podia falar um pouquinho sobre isso, isso foi tão 

importante, principalmente que a minha entrevista [referindo-se à primeira entrevista concedida 

à pesquisadora] foi antes ou depois da morte do Quaglia? 

Thalita: Depois. 

Lucinha: É. Foi “loquinho” depois, eu estava muito marcada pela morte do Quaglia.   

Thalita: Foi, uma semana ou quinze dias depois. 

Lucinha: Foi assim, uma semana acho. Foi pertíssimo da morte do Quaglia. 
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[Lucinha propõe continuarmos a entrevista no seu quarto. Ao adentrá-lo, pega diversos 

materiais e os coloca sobre a cama, principalmente livros] 

Lucinha: [mostra-me um livro] O Demóstenes Vargas (você já viu meu material? Não 

né?!) É um dos trabalhos que me inspirou, esse cara aqui: é o Demóstenes Vargas! Depois eu 

vou lhe mostrar as obras que eu tenho dele. E essa daqui é a Madeleine Colaço que eu consegui 

comprar (olha que maravilha! Não é um show?!). Esse aqui é o livro do Quaglia, agora a gente 

vai tentar fazer uma [inaudível/??] o trabalho do Quaglia. Depois eu vou te mostrar outras 

coisas... 

Mas eu quero te contar o seguinte: que a história do papai, no caso, conosco, o que tem 

a ver comigo desde pequenininha. Aquela história que eu gosto sempre de falar é que desde 

menina, quando meu pai retomou os desenhos e as pinturas dele (ele pintava e fazia todo dia e 

eu era menina pequena.) E aí no caso esses aqui [referindo-se aos quadros] isso é um pintinho, 

é um pouquinho de nada. 

(E aí no caso [Lucinha mexe em coisas do quarto]. Essa aqui é a colcha de retalho que 

minha vó, minha tia aliás, que ela foi fazendo...) 

Thalita: Sua vó? 

Lucinha: Minha tia, com todos os retalhos que tinha lá na casa dela, foi recolhendo e 

recortando, recortando e colando, recortando e colando e eu, depois que ela morreu, resolvi 

aprender a fazer esses bordados e ponto né?! Eu pequei e arrumei e fiz essa mantinha de botar 

no pé. Mas depois não tive coragem, fiquei com medo de estragar então eu cubro aqui este meu 

baú. Eu tenho um baú aqui da felicidade que tem de tudo! [risos] Meu baú da felicidade!  

Esse é um trabalho do Quaglia! [a pesquisadora folheia o livro do pintor!]   

Thalita: Ele estava morando aqui em São João? 

Lucinha: Ah, já morava a muitos anos, mais de 30 anos. 

Thalita: Ele é de onde? 

Lucinha: A Quaglia é nascido na Bahia e morreu com quase 85 anos, quase 86. Acho 

que é mais ou menos isso. Mas eu o conheço desde os treze anos. E tem muita gente aí na cidade 

que tem vários trabalhos. Agora meu ex-marido, por exemplo, aprendeu a fazer barcos com ele 

e os barcos que meu ex-marido fazia eram muito parecidos com esses barcos [mostra-me um 

barco de madeira no quarto]. Ele trabalhou com Portinari, é da turma do Portinari, eles eram 

amigos, já o Caymmi, ele é da turma da velha geração. Então tem trabalhos de antigamente, 

novos, tem muitas coisas lindas. Tem toda uma história, porque quando ele veio para morar no 

Brasil ele tinha voltado de um (prêmio?) de arte...eles chamavam de...Ganhou um prêmio de 

Arte internacional e ele ficou dois anos morando fora, no exterior. Ele é pai de uma professora 

da Universidade, da Amelinha, Amelinha lá da psicologia.  

Thalita: Da psicologia? 

Lucinha: éh. Ela é professora de lá. Maria Amélia. É uma morena...tem muitos anos, 

ela é da antiga Dom Bosco, inclusive. Eu botava Amelinha no co...andava com ela de mão dada. 

Levava a Amelinha para a casa dela, quando tinha festa na minha casa ela dormia lá, depois de 

manhã cedo eu ia leva-la na casa dela pra ela..acabar de chegar em casa, ficava até tarde (L. 

oferece uma almofada para eu me recostar à sua cama). 

Bom, e aí eu estava te contando que quando eu era pequena o papai começou a pintar. 

Na verdade fazendo cópia e depois ele ganhou o primeiro prêmio de arte em um salão que teve 

lá no Museu Regional, com um quadrinho desde tamanhinho (faz gesto com as mãos). Um 

quadrinho que devia ter mais ou menos; deste tamanho assim ó/ou desde tamanho) [demonstra 
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dúvida]. Só sei que tem lá na casa do Dr. Andrade Reis, que foi um grande amigo dele que 

comprou um quadro dele, não deve ter comprado muito caro. Os outros remanescentes ficaram 

pendurados na parede do ateliê, que depois ele construiu.  

Fez uma reforma na casa, porque era uma casinha muito pequena que a gente morava. 

Daí ele fez um quarto grande para todas as mulheres dormirem, porque na verdade eram quantas 

mulheres, que você já sabe? Sete mulheres. Só tinha um homem, então para um homem poder 

dormir no quarto dele ou a visita dormir. Quando ele estudava fora, estudava na academia 

militar. Em cima do quarto grande morava ele, papai ficava lá pintando: ele, seus quadros, suas 

violetas e etc., etc. Depois eu vou te mostrar os retratinhos dele, lá no ateliê, era um quarto 

enorme e é até hoje, muito grande. Aí ele deixava metade para pintar e metade para pesquisar 

porque no final da vida ele se tornou somente historiador.  

Isso porque ele ficou com problema de enfisema pulmonar, ele teve um problema muito 

sério de tuberculose na adolescência e repetiu na meia idade quando (não na meia idade) ele 34 

anos de idade, mamãe estava até me esperando. 

Devagarinho os médicos foram identificando, vendo que ele não podia, tinha que deixar 

de pintar à óleo, mas ele não deu conta de fazer o que o Qualhia conseguiu, algumas vezes o 

Qualia deixa de pintar à óleo e ele passa a pintar de outras formas e de outras maneiras.  

 [Há vários livros em cima da cama] Esses livros aqui são livros que eu utilizo, que é já 

uma forma diferente de trabalho, mas que servem de inspiração, é a arte de todo mundo. Servem 

de inspiração para eu poder fazer esse trabalho artesanal que eu faço com os grupos de trabalho 

das mulheres bordadeiras, com as mulheres que costuram. Eu deixo aqui perto, no meu quarto, 

guardado, porque eu não quero que todo mundo veja. Porque eu tenho medo dos livros saírem 

aqui do quarto e ganharem perna, deles voarem. Agora lá em cima, no meu quartinho amarelo, 

que você olha aqui da janela aqui (tá vendo um quartinho amarelo? Lá no fundo. Você ainda 

não foi lá não né?) 

Thalita: Não 

Lucinha: Então, lá depois você vai ver, eu tenho um outro ateliê só de livros, mas que 

na sua maioria eles vão sair, vão um dia, se Deus quiser, estar saindo... 

Thalita: Você vai doar? 

Lucinha: É, são livros que vão ser doados e eles, se Deus quiser, vão estar voando pra 

outro lugar e eu queria...  

[mostra um dos livros sobre a cama] Meio que o dia de São Francisco tá chegando né?! 

[inaudível] Isso aqui é de uma família, [aponta partes do livro] eles trabalham lá em (inaudível) 

escrito por ela: é um São Francisco. O dia de São Francisco está chegando, agora dia quatro. A 

família Dumont é lá de...[inaudível] e o Demóstenes é o irmão que desenha e as irmãs vão 

bordando junto com ele. Eles põem no correio e vão mandando, cada um vai bordando um 

pedaço e pano de ponto, borda um tanto e manda para outro, pra outro.  

Depois eu vou te mostrar o trabalho de bordado que nós fazemos, a nossa necessidade 

de bordar foi ficando tão grande, aqui pela região que até eu aprendi a bordar. Olha aqui que 

coisa linda! [aponta foto no livro] 

[silêncio] Mas não é lindo demais esse livro? 

Thalita: Lindo! 

Lucinha: Eu pequei por acaso viu?! Fui pegar o livro da Ângela Colaço e tive o prazer 

e o gosto de pegar esse livro da Madeleine Colaço. Aqui que coisa! E o livro de São Francisco 
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veio na minha mão. Essa mulher não é uma brasileira, ela se apaixonou pelo Brasil, eu consegui 

comprar pelo sebo.  

Thalita: [Foleia o livro] Olha que elegante né?! 

Lucinha: é linda! O livro tá desbotado, nossa mas a Angêla teve até delírio, essa aqui é 

brasileira mas ela mora na... aqui parece com uma chita né? [referindo-se à imagem no livro] 

Você está vendo as araras, que coisa linda! Ela fez um trabalho lindo na Bahia. Ela juntava as 

mulheres e ia trabalhando e foi fazendo um trabalho coletivo. Durante muito tempo e muitos 

anos eu tive muito pique para trabalhar com grupos de mulheres. Agora eu estou de novo 

assim...querendo aposentar e voltar novamente, retomar esse trabalho. Porque eu não sei bordar 

como ela borda, mas eu quero ver se eu consigo voltar. É maravilhoso, né?! Eu consegui 

comprar esse livro, mas é usado, de sebo.  

Mas aí, voltando a falar do papai, as primeiras pinturas do papai ele me deu e algumas 

litografias também eu tenho aqui em casa, porque depois da morte dele elas ficavam guardadas 

em um armário, cuja traça estava comendo. Daí, o meu sobrinho que morava na casa falou: tia 

Lucinha eu trouxe tudo para você pode ver se consegue limpar, porque eu estou com medo de 

estragar. Pequei o material e tentei de alguma maneira colocar em alguma pasta pra gente não 

perder esse material. Então a nossa família sabe que eu tenho esse material guardado, poucos, 

porque os outros na sua maioria ele doou para as pessoas, alguns ele vendeu. Na verdade quem 

ensinou para ele a trabalhar foi o “Qualhia” Eles ficaram amigos. Eles ajudaram a incrementar 

a parte artística, porque já existia o centro artístico-cultural de São João del-Rei, que a gente 

chamava de CAC. Era uma maravilha! Foi assim, num momento de verdadeira efervescência 

cultural. Já falei sobre isso? 

Thalita: Falou, você falou comigo... 

Lucinha: Então, nos anos 60, (começo dos anos 70) mais eu acho que mais nos anos 

60, finalzinho de 50. Eles traziam pessoas de fora, do Brasil inteiro, quem eles conheciam, que 

o Quaglia, principalmente, conhecia; para conhecerem São João del-Rei e aqui se estabelecerem 

para ficarem em temporada. Você acredita que tinha gente que dormia em camas de campanha 

porque não tinha?! Por exemplo, lá em casa era uma casa muito miudinha, muito pequena, 

muito acanhada... Mas, sabiam que eles vinham mesmo assim, como se fosse pequenas 

expedições, então eles dormiam (onde?)... Lá tinha banheiro, mas aí eles iam comer lá em casa, 

mamãe fazia uma comidinha gostosa, de noite tomava sopa. Grandes pintores, que se tornaram 

depois grandes pintores como Carlos Bracher.  

Um dia, há uns três anos atrás eu estava sentadinha lá no (deve ter uns quatro) aeroporto 

aí um professor do NEAD [Núcleo de Educação à Distância], da UFOP [Universidade Federal 

de Ouro Preto] falou assim: _ “Olha lá Lucinha! Aquele é que é o Carlos Bracher!” Eu falei: _ 

“vou realizar meu sonho, porque agora eu já sou uma senhora, corajosa, vou conversar com ele 

(o pintor famoso).” Toquei nele e falei: _ “com licença, o senhor que é o Carlos Bracher?” Ele 

falou: _ “Sou eu mesmo, pois não”. _“Eu posso sentar aqui do seu lado para ter uma 

palavrinha?” _ “Pode, com todo prazer.” (Em um aeroporto lá de Belo Horizonte.)  _ “Sabe o 

que que é? Eu sou lá de São João del-Rei, eu sou a filha do Geraldo Abade, das mais velhas, e 

quando você era um garoto e eu era mais garota ainda você ia pintar. Você passou uma 

temporada em São João del-Rei e Tiradentes e você ia tomar sopa na minha casa. Você pintava 

e falava assim: _ “que que você achou do meu quadro?” “Eu dava palpite nos seus quadros, 

você adorava os meus palpites.” Ele falou: _ “não acredito que eu estou te vendo!” “Éh! Tem 

mais de tantos anos, mais de 30, 40 anos.” Foi uma emoção muito grande. Ele falou: _ “Por que 

que você nunca me procurou, eu e minha mulher?” Eu falei que a Lígia Velasco falou, que ela 

era ciumenta! _ “Eu sou muito faladeira, tinha medo dela ficar brava comigo, eu era garota, 

novinha, nos idos de 70.” Ele falou: _ “Não...mas sendo filha do Geraldo Abade, você viu 
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quantos bilhetes eu já mandei pro Geraldo depois disso?” Porque aí ele ganhou fama e os 

quadros dele foram lá no alto, ele ficou muito famoso mesmo. 

Os amigos do meu pai (meu pai já era um senhor, tinha 40 e tantos anos, eu era uma 

garotinha, tinha 16 e ele tinha 21 (ele é cinco anos mais velho que eu e ultimamente ele tem 

vindo à Tiradentes, esteve em Tiradentes bastante vezes até e ficou muito amigo da Marcinha, 

minha irmã. Essa que é autora desses trabalhos que estão ali na parede daqui de casa, na sala.) 

Então a gente se encontrou de novo, com a mulher dele, com a família e eu contei pra ela a 

história. Ele estava indo fazer um trabalho em homenagem a JK [Juscelino Kubitschek] e era 

um trabalho grande, bonito, que saiu na televisão.  

Ele falou: _ “Lucinha, eu só não abro aqui agora para te mostrar porque está quase na 

hora de pegar meu voo. Eu disse: _ “o meu também, está quase na hora porque estou indo para 

Campo Grande, Mato Grosso, porque eu sou professora da Universidade...” Na mesma hora: _ 

“Senhores passageiros com o voo número tal...”. Enfim, e aí viajamos no mesmo voo [risos]. 

Coincidência! Quando chegou em Brasília ele desceu e eu continuei no avião, ou troquei de 

avião e fui para Campo Grande, Mato Grosso. Dali para frente eu perdi a vergonha de falar com 

ele. Mas eu poderia muito bem tê-lo procurado no ateliê/ ele me deu o cartãozinho dele, mas 

enfim, muitos anos já haviam se passaram. Ele adorava pintar e [imita um pássaro, assoviando] 

ele assoviava cantando enquanto pintava, era uma ciosa muito engraçada, magrelinho, 

magrelinho, ele é magrelinho até hoje. Têm umas filhas bonitas e uma mulher muito assim, 

bonita, vistosa, vaidosa. A mulher que, muito ciumenta também, segundo a Lígia Velasco (que 

é pintora) até hoje a mulher é muito ciumenta, faz ela muito bem porque ele é um moço muito 

bonitão. Enfim, essa é uma das histórias. 

Um outro era o “Inimar” de Paula, que é um outro pintor, tem até um Instituto Inimar 

de Paula lá em Belo Horizonte. Ele também passou longas temporadas. Adorava a nossa 

cachacinha, aqui de São João del-Rei e da região. Ficou morando uma temporada, adorava as 

mocinhas que passeavam na Avenida, como eles diziam, encostava nas lojinhas ali da Avenida. 

Antigamente se usava fazer o “Futi”. Todas as noites lá ia o Inimar de Paula para a Avenida 

para ver as meninas passear.  

Outros que também passeavam aqui por São João del-Rei eram os escritores, amigos do 

mesmo grupo de intelectuais que faziam parte aí desta história da Arte, desta história da pintura. 

Os cronistas que escreviam em um jornal famoso/uma revista famosa, era a revista Manchete e 

que na verdade vinham de vez em quando. “Você tem que ir à São João del-Rei, o Quaglia tá 

morando lá, o Quaglia é prêmio de viagem, ele sempre traz pessoas diferentes, interessantes e 

diferentes. Vamos lá conhecer!” Então uma vez eles escreveram uma crônica (eu já falei essa 

história? Não?). Imaginem! [Lucinha narra a crônica] “Estava eu descendo a rua municipal 

quando de repente me deparei com o Quaglia e seu amigo Geraldo Abade, por que será que 

aquele Geraldo Abade, fumando um cachimbo, chamava Geraldo Abade, “será que ele já foi 

padre? Abaaade, paaadre?!”[...] [risos] Aí nós guardamos aquela longa crônica que é sobre o 

papai né (isso eu falando).  

Eu tinha um diário de menina, quem não tinha um diário naquela época. Nós todas 

éramos estimuladas pelas freiras lá do Nossa Senhora das Dores [colégio] a termos o nosso 

diário. Então eu escrevi: _ “papai hoje saiu lá na Manchete, nas páginas [não se se foi/não sei 

se foi...inaudível].” Não sei qual deles lá que escreveu uma página inteira da manchete o nome 

do meu pai. Eu achava o máximo! Era super legal! 

 Meu pai era também...o que? Es-cri-tor. 

Na verdade ele era jornalista, fazia de tudo no jornal, o gerente do jornal, olha só! 

Tipologista, como ele falava, era aquele que mandava rodar a máquina lá do jornal, tanto que 
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ele nem deixava a gente ir lá porque dizia que era um cheiro/um fedor muito forte de tinta da 

tipografia, ele tomava conta de tudo. Ficava na frente porque tinha que ter anúncio porque se 

não tivesse anúncio o jornal não funcionava direito. Então, ele era muito amigo do Mateus 

Salomé de Oliveira, dono do Jornal, era um jornal de oposição ao Tancredo Neves.  

Hoje você vai me perguntar, véspera de eleição: _ “Lucinha, qual é o seu partido? Que 

partido que você vota? Aí eu vou te responder: _ “desde menina, nunca no Tancredo Neves.” 

É...eu sou sempre oposição ao Tancredo. O papai me ensinava uma musiquinha lá em casa: _ 

“Juscelino é cretino (é não sei o que lá..) não voto nele, não tô com ele não...” Enfim, era uma 

musiquinha que a gente recitava lá em casa. A gente fazia verdadeiras vigílias cívicas e ele 

escrevia pra gente coisas pelas quais nós devíamos lutar. Lutar sempre pela paz e pela verdade. 

Então porque que nós deveríamos incentivar o voto para essas pessoas corruptas e porque que 

eles eram corruptos? O que que eles estavam fazendo para corromper o nosso país, estavam 

sempre por cima da carne seca.  A família do Tancredo vinha sempre na ocasião da eleição, na 

ocasião da semana santa para carregar a lanterna de prata. Eram aquelas coisas horrorosas! 

E por que que eu não ganho nunca nada, prêmio nenhum, por que que eu não recebo 

nunca cargo de confiança, nunca estou lá, na frente de nada? Porque eu não sou “puxa-saco” de 

nada. Ele falava [referindo-se ao pai]: _ “fale sempre a verdade! Não se esqueça, o seu 

compromisso é com a verdade, seu compromisso é com aqueles que estão lá em baixo. É com 

os invisíveis. Mesmo que as pessoas falem que você tem que estar lá com eles, porque não 

importa, o seu compromisso é com os invisíveis; mesmo que ninguém enxerque você, você está 

enxergando. Vai dormir no travesseiro sabendo que você lutou por eles. Não importa que 

ninguém enxergue, mas você está enxergando, fim de papo! 

Meu pai adorava comprar coisa bonita, de arte! Por exemplo: “tinha um garotinho que 

fazia coisas ingênuas, coisas Naïf; ele ensinava para gente o significado de coisas diferentes. 

Eu falava: _ “pai! Mas o que que é naïf?” Quando você era pequena, menina de quatorze anos 

eu ia lá se interessar pelo que é naïf, o que que é ingênuo?; o que que é (adjanira), que pintava 

coisas diferentes? Mas, ali ele ia explicando, dava uma aula.  

Na nossa casa não tinha sala de jantar, que todas as casas tinham, no meio da sala de 

jantar improvisada (nem tinha televisão). [Em voz baixa] Ele falava: _“nessa casa tem que ter 

livro.” Em cima da mesa? _ “Tem que ter um dicionário, tem que ter um joguinho de palavra 

cruzada para a gente jogar de noite, tem que ter coisa de encher a cabeça.” Então ele ia 

mostrando pra gente coisas que nós podíamos fazer. _“Tem que ter um Wor, sabe por que? 

Quando você tem um Wor, jogo de estratégia, você vai aprender o nome dos países, você vai 

encher a sua cabeça com coisas inteligentes. Tem que ter um xadrez para poder ser estrategista.” 

Aí ele ia nos ensinando coisas e uns iam passando para os outros, você entendeu? Nós 

combinávamos, fazíamos combinados, as duas mulheres iam passando os jogos, as ideias, os 

combinados, as estratégias, umas passavam para as outras. 

[A partir deste trecho nota-se uma voz mais pausada e mais calma...reflexiva]  

E uma coisa que ele adorava: música. Ele trabalhava em uma loja que tinha rádio, 

radiola, que tinha música, chamava Casa Teixeira, então ele comprava disco de 78 rotações, era 

sempre música clássica, pouquíssimas e alguns disquinhos de história, de vez em quando. Um 

eu sei de cor: _“A Formiguinha e a Neve.” Se me mandarem contar uma história eu sei fazer 

todos os barulhinhos do disco, porque era quase o único. _ “Certa manhã de inferno, uma pobre 

formiguinha saia para o seu trabalho diário...” Olha, essa minha história é um sucesso! Não 

tenha ninguém que não bata palmas [risos] porque era o único disco, passava na radiola, ia e 

voltava.  
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Na minha rua nós éramos os únicos que tinham radiola, ninguém mais tinha radiola. Lá 

em casa, no domingo, botava na maior altura e a rua ficava lotada de gente sentada na calçada 

ouvindo a radiola, sabia?! 

Thalita: Ficavam sentados? 

Lucinha: É, ouvindo a radiola, ouvindo música clássica. E você sabe que a nossa cidade 

é assim, permeada de música sacra, né?! Mas nem sempre de música clássica e aí ele ia 

explicando: esse é de tal década, esse é de tal década, isso aqui é uma ária, esse aqui é tal 

movimento que fala disso...e ia dando aula de música, ele deixava a gente ler o libreto, ia 

explicando pra gente. Nós aprendemos muito com ele, muito, muito. Tem música que assim, 

eu escuto até hoje e meu olho enche d´água porque eu vejo o quanto assim da educação musical 

que eu devo a ele.  

Que nem o Arthur Moreira Lima, que veio agora essa semana passada, quinta-feira, e 

que eu devo à ele (tem 72 anos agora/deu concerto). Eu o ouvi a primeira vez ao vivo em 81, 

quando eu vim morar de volta em São João (eu morava no Rio). Eu falei: _ “nossa, você ficou 

bem, emagreceu, você está bonito!” Ele rio até atrás, ficou todo feliz! Aí nós compramos um 

cd dele, um dvd e eu falei: _ “que bonito seu trabalho, que emocionante!” 

Fiquei assim lembrando do meu pai, e ele cantava com minha mãe, eles cantavam lindo, 

faziam dueto e a gente fazia teatrinho. Ele estimulava a gente a brincar, cantar, dançar. A gente 

é... [Silêncio] tem muita cor dentro de casa. 

Ele não fazia as coisas pra gente (acho que eu já falei isso né)? No meu estágio, que eu 

tinha que desenhar uma mulher com papo ele falou: faz a sua mulher, você vai desenhar a sua 

mulher, se você quer que o papo da sua mulher fique grande então faz a sua mulher virada de 

lado pro papo aparecer... 

Thalita: do bócio, né?! 

Lucinha: Do bócio, é do papo que a gente chamava. “Põe ela de lado, para o papo dela 

aparecer, depois você vai contar que você conheceu, que você conhece uma moça que tem o 

papo, vai contar a história dela, que ela vem de quinze em quinze dias na sua casa, que ela toma 

café com a sua família. Pode contar, os alunos vão adorar a história!” 

E assim, ele estimulava muito, não só ele mas mamãe também, em casa nós éramos 

assim muito entrosados, tinha a minha tia também. E com isso tinha assim várias formas de 

desenho que ele desenhava, tinha o carvão, por exemplo, que ele fez um desenho de crayon que 

é difícil, porque você tem que usar luz e cor, tem que fazer com sombra e luz.  

No colégio eu só fui descoberta quando apareceu esse tipo de desenho. A gente vê assim, 

nos anos 60, esse desenho que é mais moderno, um desenho mais contemporâneo, um desenho 

assim mais recortado, um desenho menos figurativo, um desenho que combina mais as cores, 

que as cores são assim de tons mais baixos, que você pega e vai recortando, vai fazendo, você 

faz aquilo que você quiser que é um desenho mais “naïf” [?], um desenho mais de criança.  

[Retorna com um tom mais alegre na fala!] 

Mesmo sendo um desenho de 16 anos, mas você desenha como se você fosse criança. 

Tinha uma professora que adorava os meus desenhos; outro dia eu descobri um desenho meu 

do tempo que eu era menina deste colégio. A professora falava: _“gente! Ela fez em papelão! 

(porque meu pai não desperdiçava nada, tudo ele aproveitava) Olha que desenho lindo! Ela 

podia ter pedido para o pai dela fazer e todo mundo ia bater palma, mas ela fez do jeito dela, 

igual o pai dela falou para ela fazer.” Porque meu pai falava assim: “gente! vocês vão olhando 

muita aqui que vocês vão tirando ideia de como que vocês podem fazer.” As vezes com 
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pedacinho (não era assim não! [Referindo-se à colcha da cama onde estávamos sentadas] 

porque não existia patchwork, nem nada. Mas ele falava assim, as vezes com pedacinho de 

papel com recortinho de desenho, de papel de embrulho, existia muito era papel de pão. Mas o 

papel de pão mesmo, que embrulha pão... 

Thalita: Aquele papel cor-de-rosa? 

Lucinha: Não! Esse papel de pão assim amarelado, igual a minha empregada agora 

mesmo trouxe para mim um pedacinho de pão lá da casa dela, metade de um papel de pão! 

Olha aqui os alinhavos, tá vendo? [Referindo-se a desenho do livro de trabalhos com 

bordados] Isso aqui é que minha vó...minha vó era costureira e meu avô era alfaiate, todos dois. 

Aí tinha uma música que falava assim: _ “soi alfaiate do primeiro ano, pego na tesoura e vou 

cortando o pano...!” E meus alunos acham que eu sou tudo doida, porque eu conto história e 

canto a música. [Risos]  

Thalita: Por isso que você gosta de roupa também, né?! 

Lucinha: [Risos] Isso, eu gosto de pano. Aí elas acham que eu sou enlouquecida, sabe 

como? Aqui, corta os panos retos, tá vendo? [Mostrando-me uma peça de tecido/roupa] Não 

tem nada de ter aqueles cortes metido e chique não. A minha costureira fala que me adora. 

Porque tudo que ela faz eu falo que tá bom. _“Não, tá lindo minha filha! Tá ótimo! Tá bom 

demais!” Aí eu falo: _“não i..., está uma maravilha! Que coisa linda, isso aqui vai ficar ótimo, 

você sabe que eu gostei foi assim?!” “Não, tem que acabar...” Não, mas eu falei: _ “eu vou 

levando, eu vou sair hoje na rua, vou ficar linda! Aí ela fala: _ “você tem certeza?” Eu falo: _ 

“tenho certeza absoluta, eu vou ficar linda com essa roupa.” Ela no chão diz: _ “você tá me 

matando de rir, eu estava deprimida nem vou ficar mais deprimida, essa moça é ótima!”  

[Referindo-se ainda a imagens do livro] Olha aqui ó, esses alinhavozinhos [Silêncio]. E 

isso se você não leva pra pessoa ver ela acha que você está debochando do trabalho dela, mas 

isso na verdade é uma forma diferente e primitiva de se ler e de se fazer e tem gente que não 

acredita que tinha gente que antigamente fazia. A mãe de uma empregada que eu tive morava 

comigo a dez anos, ela foi minha aluna de grupo, a mãe dela. Ela gostava tanto de (ela não tinha 

dinheiro para costurar, sabe o que ela fazia?) todas as roupas dela, do marido e dos três filhos 

dela ela fazia tudo na mão! Qualquer paninho que eu desse pra ela virava ouro, aí ela falava 

assim: _“vai lá visitar a Dona Lucinha porque ela não vai acreditar no que virou!” Ela era uma 

costureira nata, ela é uma costureira nata e agora ela parou de beber, você precisa ver as roupas 

lindas que ela faz. Mas, ela porque não tem persistência porque se tiver... 

[Referindo-se às imagens do livro] Olha que coisa linda! Linda mesmo, né?! Você sabe 

que isso aqui...as mulheres...a nacionalidade [apontando para trechos do livro!] Falando do tipo 

de pano...como que eles usavam, né?! Os chineses...carinhas dos mongóis...introdução...isso 

aqui é uma pesquisa, um livro de pesquisa... [Palavras ditas sempre mostrando no livro] 

Aí minhas irmãs, elas viajam, veem os livros e falam: _ “isso aqui é a cara da Lucinha, 

vou levar pra ela de presente, porque ela gosta de pano...” Um tear diferente, tá vendo?! 

[Referindo-se a foto no livro].  

Thalita: Tingindo, né?! [Referindo-se a desenho no livro].  

Lucinha: Aqui, está vendo? Figura chinesa...uma mulher chinesa [Silêncio/observam 

livro/fotos] um pano de algodão aplicado...é muito lindo! Agora, eu sei ler, mas não 

completamente [referindo-se ao idioma do livro: inglês]. Eu sou apaixonada! E as roupas da 

minha mãe, minha mãe tinha cada quimono, cada roupa linda. Olha que bordado lindo! 

[Referindo-se a foto no livro].  
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E eu tenho coisas assim bordadas, e feitas... Agora, as minhas mulheres, os meus 

coletivos de mulheres, são muito rudes, rudes no trato, no conhecimento, então elas não são 

aprimoradas, elas têm que fazer do jeito que acham mesmo, a gente não pode querer exigir 

delas. 

Isso aqui é feito quase tudo de seda ó! Tá brilhando. Seda, seda, seda [referindo-se a 

foto no livro, provavelmente uma colcha de retalhos]. Papai tinha cada gravata de seda 

belíssimas, aí quando ele parou de usar as gravatas ele deu tudo pra gente e a gente era mocinha, 

ainda estudava na faculdade. Nossa, eu saia com cada gravata de seda linda, eu usava camisa 

de homem, camisa comprida e os paletós. Ele era magrinho, aí eu mandava afinar mais ainda, 

cortava as mangas, porque ele era grandalhão. Eu andava vestida como se fosse homem. Ah era 

um show! [Risos]  

Thalita: Gravata de seda! [Risos]  

Thalita: Aí você já foi pra faculdade! 

Lucinha: Aí fui pra faculdade nesse entremeio, porque fui nomeada, eu não tinha 

dinheiro para pagar a faculdade... 

Thalita: Era paga? 

Lucinha: Claro, era paga. A faculdade não era FUNREI, era Faculdade Dom Bosco de 

Ciências e Letras e eu fui para o curso de pedagogia, 17 alunos. Sendo que, nove eram alunos 

que faziam pela manhã filosofia, eram clérigos e o resto eram pessoas que pagavam. Das 

pessoas que pagavam, as outras todas eram mulheres... [Usa um tom mais baixo de 

voz/obscuro]. Somente uma não trabalhava, já era uma senhora aposentada chamada Alzira 

Simões Coelho, apelidada de Zizi. Minha amada Zizi! Eu amo ela muito e existe até hoje, foi 

nossa professora lá da FUNREI. Essa sim, foi professora da FUNREI, foi professora da 

Faculdade Dom Bosco e depois professora da FUNREI. Pessoa maravilhosa! Tinha uma casa, 

tinha filhos, comprava todos os livros, estudiosa, caprichosa, era o máximo! Estudar na casa 

dela, você estava com Deus, mas ela não era da bagunça, e a gente queria bagunça.  

E tinha umas caretíssimas, eu não, eu era uma jovem tinha 22 anos (acho. Nasci em 

69...23 anos, não é? Nasci em 46. 69 que eu fiz vestibular), já tinha 23 anos.  

O currículo não mudou quase nada, por que? A legislação mudou o curso de pedagogia 

e a gente não sabia, veja só. Aqui o Padre Luís governava com mão de ferro e ignorava que o 

currículo tinha mudado. Durante dois anos, nós ficamos estudando biologia educacional como 

se biologia fizesse parte do currículo e já tinha caído a muito tempo. Foi a grande sorte, porque 

eu tomei bomba em biologia, então eu ia ter que fazer tudo de novo. Tinha umas matérias muito 

parecidas, muita psicologia, porque lá tínhamos um laboratório maravilhoso de psicologia. E, 

eu quero que fique bem gravado aqui e agora que aquele material do laboratório de psicologia 

era um material voltado para...bem assim, behaviorista, porque na verdade era o que se usava 

na época, na moda. Era uma moda daquele tempo ter-se um material de psicologia experimental 

e na verdade nós aprendíamos a usar a...sabe aquele negócio que você faz assim? Você nem 

sabe. 

Thalita: Ahhh sei, de continha!  

Lucinha: No teste de direção... 

Thalita: Teste de coordenação motora?  

Lucinha: É, de coordenação motora. Tinha uns que você tinha que contar sua história 

de vida, tinha um outro que tinha que falar da árvore, tinha um outro que não sei o que, não sei 

o que...enfim, eram aqueles testes! E lá no primeiro ano da faculdade você tinha que fazer. No 
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meu primeiro ano, em 69, eu fiz. Enfim, fiz aqueles testes no primeiro ano e tinha uma 

professora doutora, Marisa Saboia, ela era “dou-tora”, coisa raríssima no Brasil, era Irmã 

Marisa Saboia, mas já doutora, já formada; uma das raras doutoras, ela era salesiana, 

“baxutinha”. Mas, profunda conhecedora, muito conhecedora mesmo do assunto. O livro que 

nós usávamos era o (CRET cret fild?) era um livro grande e grosso e ela dava muitas e muitas 

páginas, eram muitas aulas e ela dava páginas e mais páginas de fichamento.  

Eu tinha uma habilidade de leitura e fichamento, que eu falava assim: _“eu chego em 

casa 5 horas, quando for seis e meia eu já consegui fichar tudo”. Aí eu ia lendo, lendo, lendo e 

fichando, lendo e fichando, e ela falava assim [referindo-se à professora]: _ “eu queria saber 

qual é o milagre, como é que você consegue fazer isso com tanta prática, com tanta habilidade.” 

Eu falei: _ “primeiro, eu gosto, segundo, eu marco página tal aí eu li o parágrafo 

“durrurururururur” [imita barulho de freada] “dururlrurlrurlrur” e era na escrivaninha do meu 

pai, o livro era grosso. Esse era um livro que tinha muitos na faculdade e não sei por que milagre 

uns eram fáceis e os outros eram difíceis. Uma vez, eu não sei se eu comprei ou se eu consegui 

na faculdade com facilidade, eu me lembro que eu subia para o atelier, era uma hora de muito 

silêncio na minha casa. De cinco dias de aula dela eu ficava assim, uma hora e meia sentada, 

até seis e meia, quando dava seis e meia eu voava, já estava pronta, arrumada, voava ali para o 

coreto para ficar abanando a mão para pegar carona. Pegava carona, subia e ela ficava 

maravilhada com meu texto, ela falava: mas que competência verbal que você tem, como que 

é que você consegue resumir, com que clareza. As meninas passavam horas para fazer em 

grupo, todo mundo: _ “ai que preguiça!”. Nessa hora não estava quente, eu já tinha feito 

bastante coisa, já tinha feito plano de aula! Minhas aulas eram ótimas!  

E vou te contar do Freud, que escreveu aquele tanto de obras, aquele calhamaço daquele 

tamanho (que você não passou por isso). Então, o Freud, eles deram a primeira prova...vai dar 

tempo? Eu posso falar do Freud? Das aulas do Freud?  

Thalita: Pode! 

Lucinha: Eram dois professores, João Bosco de Castro Teixeira, nosso primeiro Reitor, 

diretor aí da faculdade. 

Thalita: É o que existe até hoje? 

Lucinha: Que existe até hoje? 

Thalita: Que dá aulas? 

Lucinha: Não! João Bosco de Castro Teixeira foi o primeiro reitor da universidade.  

Thalita: Nossa, então ele era mais velho. 

Lucinha: Não, ele é jovem, ele tem setenta e poucos anos, ele é mais novo do que meu 

marido. Ele tem 76. Ele é muito conservado, ele agora que tá [abaixa a voz/cochicha] esquecido.   

Eles deram uma aula sobre id, ego e superego. [Voz ativa! Surpresa!] Minha filha! Eu 

gostava tanto. Lá no meu curso normal, com a Dona (Insara?), que eu fiz lá em Barbacena, eu 

era a rainha desse assunto, pois a aula toda que eles deram já estava tudo na minha cabeça. 

Quando eles foram dar a prova, que valia dez, eu tirei 7,8, eu fui a melhor nota. Foi uma 

decepção, sabe por que? Os seminaristas, aqueles seminaristas todos que ficaram devorando os 

estudos que eles tinham dado, que estudaram pra cacete não conseguiram a minha nota, era 6, 

6,5 (seis e meio), 6,3, 5,5, quatro, três, teve uma porção de nota sem média. Daí eles ficavam: 

_ “quem foi essa mulher que tirou esse notaço, eles acharam que eu era um gênio. Mas, eu não 

era um gênio, eu tinha aprendido de um jeito com a minha professora lá no ensino normal que 
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eu entendia aquela teoria ou aquelas estruturas que ele havia concebido na teoria dele, do Freud, 

que não precisava, eu já tinha aprendido.  

Eu gostava muito de ler, lia o Pasquim, aquele deboche que eles faziam do Freud, e as 

aulas da Ana Eugênia Ferreira, que eram muito legais também, aquilo me satisfazia, não 

precisava de ficar lendo muita coisa para poder fazer aquela prova. Acho que foram 40 questões 

na prova. Eu fui fazendo entendeu? Fui fazendo a prova, fazendo com a maior tranquilidade, 

sem medo nenhum, pra mim era sem medo de ser feliz, porque eu era assim: completamente 

light. Eu não tinha medo...[risos]. Mas, para tirar aquele notaço, a minha nota foi lá no pico, eu 

fui a única que tirei aquela nota. 

Thalita: Estava dominando o id. 

Lucinha: [risos] Mas foi só essa nota que eu (tirei?) e no ensino religioso também. 

Porque eles deram um trabalho sobre o valor do sete na bíblia aí eu lembro que era assim, a 

minha amiga era craque no teclado (aí já era outro padre) [referindo-se ao professor]. “Ensino 

religioso, o valor do sete...”, chamava ensino religioso. 

Thalita: mas era mais católico? 

Lucinha: Não, na bíblia! Aí nós pegamos três trabalhos já prontinhos, e eu era 

apaixonada pelo Cântico dos Cânticos [livro bíblico do Antigo Testamento] desde garota, e no 

Cânticos dos Cânticos repete muito essa história do sete, porque é um poema de amor. O 

Cântico dos Cânticos era um livro de poesia de Salomão. Aí o que que eu fiz, pequei tudo que 

eu já sabia decorado, pequei tudo que as meninas tinham feito e a Verinha “hãhãaaãã” digitando 

[faz gestos que insinuam lentidão], eu falava: _ “Verinha, acorda Verinha!” A Verinha era 

minha amiga, coitadinha, que só digitava. Vamos juntar essas três ideias e eu fazia a síntese. 

Conclusão, fizemos o trabalho. Na hora do padre fazer (ele dava aula para 120 pessoas), ele 

falou: _ “Eu quero saber quem é Vera Lúcia Ferreira e Maria Lúcia Guimarães [risos)] Aí eu 

falei: _ “vai dar uma bronca na gente!”. Descobrir que nós colamos, né?! Aí ele falou: _“vocês 

estão de parabéns, vocês fizeram a verdadeira exegese...”blablamiblablaba..”. Ele é vivo até 

hoje, esse padre Bruno, um espetáculo ele. Mas também foi a única vez...[risos], a gente dá 

gargalhada quando a gente lembra. Deu um trabalhão para fazer, viu?! Foi uma semana de 

longo trabalho, longas madrugadas, o que a gente...elas escreviam tudo miudinho, nós juntamos 

os miudinhos delas, fomos catando daqui e dali. Mas, o brilho principal foi o livro do meu pai 

que eu sabia de cor. Fui botando os exemplos lá, que eu tinha dos Cânticos dos Cânticos e eu 

levei debaixo do braço, o livro do meu pai. Falei: _ “não, eu quero botar tudo, o Cântico dos 

Cânticos vai entrar inteirinho aqui dentro!”. A Verinha: _ “Lucinha, você é doida!” Eu falei: _ 

“não minha filha: “Óhh a minha amada, o seu seio de não sei o que...” Era um cântico de amor 

todo despudorado, o Salomão, minha filha, era indecente. Eu nunca tinha transado nem nada, 

mas ele só falava assim, coisas de que “vou te comer” (não falava assim não) mas ele falava 

verdadeiras coisas maravilhosas, eu queria ter um homem daquele, entendeu?! Queria estar lá, 

com Salomão, queria ser uma das amadas do Salomão. Você entendeu, né?! Conclusão, o 

homem adorou, eu arrasei, botei todos os clérigos no chinelo. Eles queriam ver quem era essa 

Maria Lúcia.  

Além de que, eu andava aos berros pelos corredores, dava gargalhadas, tudo eu achava 

graça, eu vivia a vida numa flauta, porque quando a aula estava chata... Já te contei da Maria 

Teresa, né?! Que ela foi pra porta e eu pulei a janela.  

Thalita: No colégio? 

Lucinha: Não, na faculdade! 

Thalita: Na faculdade? 
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Lucinha: Éh. Maria Teresa Freitas, sua professora.  

Thalita: Ahh, ela não foi minha professora não. 

Lucinha: Não foi, nem vai ser ainda? Vai. 

Thalita: Não. Porque eu não faço pedagogia. 

Lucinha: Você é da psicologia. 

Thalita: Da Educação Física. Já formei.  

Lucinha: Você está no mestrado? 

Thalita: Tô.  

Lucinha: Mas, você é da psicologia. 

Thalita: Não, da Educação Física, e do mestrado em Educação. Ela não dá aula lá não! 

Lucinha: Dá. Ela é mestra, ela tá lá. É professora convidada.  

Thalita: Ah é. Nesse semestre ela não está dando não... 

Lucinha: Mas ela vai...ela é um amor. Ela continua até o final do ano que vem.  

Thalita: Você me falou dela, agora que me lembrei. 

Lucinha: Sim. Ela é um amor de pessoa. Não, ela é uma gracinha, ela é um amor de 

pessoa. É na aula dela que eu pulei. Porque olha só, eu tinha uma professora... Ela foi para a 

porta, eu ia fugir, a aula estava um saco, ela lia com aquela folhinha [imita a voz da professora] 

“titit titititt tititit” se saísse da folha ela até tremia “titi titit tititit” era deste tamaninho a folha, 

as fichinhas “folha 1 folha 2...tititi titit”. Ahh! Vai pra puta que pariu! Eu não aguento, eu não 

tenho... 

Thalita: A aula inteira? 

Lucinha: Era todas elas minha filha, era assim. Então depois você vai me fazer uma 

pergunta: _ “como que as professoras dão boa aula?” Eu vou te contar, todos entravam com as 

fichinhas, todo professor, lendo. Era chique! Ter a fichinha para dar. Sabe aquela fichinha de 

fichamento? 

Thalita: Sei!  

Lucinha: Era assim que elas davam aula. “1...2...3”. E quando pedia fichamento você 

tinha que entregar naquela fichinha, que custava caro, aqui pra elas ó! [Faz gesto com punho 

cerrado] Eu pegava o caderninho, folha de caderno, cortava e botava 1, 2, 3, por que que eu ia 

comprar lá na colegial, caro?! Era assim.  

Agora eu tinha outra professora que era maravilhosa, que dava aula de introdução à 

pedagogia, que levava as coisas do Paulo Freire xerocadas, tudo marcado, 1, 2, numerava folha 

por folha, falava: _ “agora gente, eu vou recolher senão eu vou pra cadeia”, no cadeião aqui, 

que era o regimento, entendeu?! Essa era assim, divina dama, mas ela foi mandada embora de 

tanta revolução que ela fez aqui no Instituto Auxiliadora. Aí mandaram ela embora, mandaram 

ela pra Brasília. Ela estava revolucionando a cabeça dos alunos, aí botaram essa paspalha. Mas, 

ela mesmo reconhece que ela era muito quadrada, um avestruz. Aí eu fui pra cadeira, subi na 

cadeira e falei: _ “gente, com licença”. Pulei a janela, dei um salto: _ “de um salto, pulou lá 

fora, pulou para dentro da vida”. Era assim que eu fazia. Aí o que que ela fez, ela me ferrou, 

não deixou eu ser o que? Orientadora educacional, que era o sonho de todas elas [referindo-se 

às colegas de classe]. 
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No final, eu ganho o mesmo dinheiro de aposentada que as orientadoras ganham, ou 

melhor, eu ganho bem mais porque eu ganho 40 horas e as outras não conseguiram. Sou mais 

feliz, viu?! Eu não ia dar conta de ficar atrás da cadeirinha dando bronca em aluno, dando 

fichinha, dando castigo. Eu não ponho aluno de castigo não, menino bravo? Eu ponho no colo, 

dou beijinho, compro picolé, entendeu?! Ponho os meninos no colo, faço carinho, deixo as 

meninas passarem o meu batom. Os meninos levados? Tudo eu faço carinho, eu trabalho com 

a pedagogia do amor... 

Thalita: Eles já são tão castigados, né?! 

Lucinha: Aqui, a pedagogia do amor foi a coisa que eu aprendi com os Salesianos, mas 

aí tinham os padres salesianos que... o mais importante que eu aprendi na pedagogia salesiana 

foi trabalhar com a pedagogia do amor, com a pedagogia do Dom Bosco. Eu tive padres 

maravilhosos que me ensinaram isso: trabalhar com a pedagogia do amor, que falaram que eu 

era diferente sim! Eu sou diferente dos outros professores caretas. Que aceitam qualquer coisa, 

eu não, eles me ensinaram a brigar pelos meus direitos. Inclusive João Bosco, esse que falou 

porque que foi diretor, ele fala: _ “eu tenho uma saudade d´ocê quando você dava aquelas 

gargalhadas e você não ri mais.” Porque quando eu comecei a ficar deprimida eu parei, eu deixei 

de rir, mas a vida foi me tornando assim, lacrimosa, triste, entendeu?! Eu era muito alegre, eu 

era muito exuberante, muito dadivosa, meu dinheiro foi encurtando e eu fui deixando de ser tão 

dadivosa quanto eu era, entendeu? Foi muito triste, foi fazendo isso comigo, mas o que que eu 

posso fazer? 

Por hoje tá bom, né?! 

[Nos últimos trechos adquire um olhar sombrio e um tom mais baixo de voz!] 

 

NOTAS DE CAMPO -  1º Conversa com Josiane – 25 de jul. 2014 

 

 A professora me relatou alguns pontos de sua vida (após reflexão acerca da 

metodologia), da sua formação.  Têm três filhos, dois meninos que estudam em 

Barbacena, no IFET-MG, uma menina que estuda Ciências Biológicas na UFSJ. Em 

determinado momento se emociona ao contar da sua relação com o pai que era pintor e 

faleceu a aproximadamente cinco anos. Conta que em determinada época a família 

sobreviveu com as pinturas do pai, as quais eram vendidas na Praça da Liberdade em 

Belo Horizonte. Relata seu estudo no teatro NET [Núcleo de Estudos Teatrais] em Belo 

horizonte e depois 'Lagoa do Nado'. Após, fala sobre seu trabalho durante quatorze anos 

na APAE de São Tiago-MG. Atualmente, ministra aulas para o Ensino Médio na 

disciplina de Comunicação no currículo do Reinventando o Ensino Médio [programa 

de currículo do Estado de Minas]; e 6º e 9º anos do Ensino Fundamental em São Tiago-

MG, contabilizando vinte anos de carreira na rede estadual de ensino. Na cidade de 

Tiradentes-MG, também ministra aulas na escola pública e ressalta o pouco 

envolvimento destes alunos com a arte, entre outros percalços do trabalho com as 

crianças de forma geral. Aponta com estima diversos prêmios ganhos em 

reconhecimento ao trabalho (destaque para apresentação de uma mímica no Palácio da 

Artes [Belo Horizonte] pelos alunos da APAE [Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais] e prêmio da Secretaria do Estado da Educação-MG em Práticas 

Inovadoras, realizado durante os anos como professora na APAE e demais escolas. 

Durante o relato percebe-se grande estima à arte contemporânea, em suas palavras: 

"aquilo que é diferente, que foge ao normal"; levando esta estima aos alunos a fim de 

conscientizá-los sobre temáticas artísticas. Um exemplo é a instalação artística que 
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realizou em ocasião da Festa do Café com Biscoito de São Tiago-MG [festa regional], 

tendo este ano [2014], novamente, aceito o convite para repetir o feito, além de oficinas 

artísticas. Em relação às disciplinas dadas no Ensino Médio, cita sua aproximação com 

o conceito de múltiplas inteligências, direcionando trabalhos consonantes com o perfil 

dos alunos.  

 

TRANSCRIÇÃO 1º ENTREVISTA – JOSIANE – 20 de out. 2014 

 

Josi: [risos] É, devíamos ter gravado aquele dia! [Referindo-se à primeira conversa que 

tivemos, quando nos conhecemos pessoalmente]. 

Thalita: É, a gente devia ter gravado naquele dia, mas eu não estava esperando você ter 

falado. Daí eu vim aqui e falei com o Gilberto: _“ela já me deu a entrevista inteira!”. [risos] 

Mas, aí a gente tinha que se conhecer primeiro e tal, podia ter sido que eu aproveitasse o 

material. Eu não achei que você falaria tudo aquele dia... [risos] A gente começou a falar dos 

lugares assim....de Belo Horizonte... 

Josi: Então eu vou começar a falar da minha formação, já pode? 

Thalita: Pode. 

Josi: Eu vou falar da minha formação, o que eu lembro, assim vou tentar ir desde a 

minha infância. O que eu me lembro da minha formação! Eu me lembro assim, poucas coisas 

da minha infância, lembro muita coisa não, o que eu me lembro é que eu estudava em um jardim 

que se chamava Pituxinha. Eu lembro nitidamente até do meu uniforme, lembro que eu tocava 

em uma bandinha, só que assim, eu não fui muito pro lado da música, mas eu me lembro que 

eu tocava um chocalho numa bandinha, né?! Lá da escola, nesse jardim de infância. Depois já 

não lembro mais, não lembro mais de nada. Depois eu fiz de primeira à quarta séria, estudei no 

Barro Preto [bairro de Belo Horizonte] e minha mãe morava em Belo Horizonte, no João 

Pinheiro [idem]. Eu me lembro que eu era assim, pequena, tem meu irmão, uma escadinha: eu, 

meu irmão e minha irmã. Nos pegávamos o ônibus, íamos para a Avenida Amazonas, a gente 

atravessava a rua toda movimentada. Éramos pequenos, a minha mãe tinha comércio, não tinha 

muito tempo, a gente ia sozinho!  

(Hoje é uma escola de surdos, isso também teve a ver com a minha vida, trabalhar com 

surdos. Porque eu fiquei quatorze anos na APAE...) Mas aí eu lembro que a gente ia para essa 

escola que se chamava Francisco Sales, eu estudei lá de primeira à quarta série. Depois, de 

quinto à oitava (porque não tinha nono (ano) na época, tinha até o oitavo) eu estudei também 

na Avenida Amazonas, ali na Escola Estadual Gameleira. Sempre estudei na escola pública, só 

mesmo no Jardim que era particular, né?! Essa escola até hoje existe, fica ali do lado do (El 

Renó?) que é perto daquele Parque de Exposição. [Referindo-se à cidade de Belo Horizonte]  

De quinto à oitava, eu não me lembro de ter feito tanta coisa de arte na escola não. Não 

me lembro, posso ter feito mas não me marcou, me marcou mais um trabalho de feira de ciências 

na época, aí a gente mudou era feira cultural. Me lembro que meu irmão fez um trabalho da 

Bahia, todo mundo vestiu caracterizado e o meu trabalho eu lembro que era sobre esportes, a 

gente (eu sou atleticana) e a gente foi entrevistar vários jogadores do atlético. Na época era 

Reinaldo, João Leite, isso me marcou e assim, foi a única coisa de arte que me marcou.  

Esse período é assim, agora que eu estou te contando que estou analisando e até legal 

eu saber mesmo desta identidade mesmo. Acho que é uma oportunidade para mim, para poder 

rever minha vida, e essa influência mesmo, porque se você falar eu não sei a minha influência, 
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de onde que vem. Mas, de fazer essa trajetória mesmo para eu observar isso melhor, porque é 

legal também. Eu fiquei pensando no meu aluno, de estar valorizando isso, de estar valorizando 

a história de vida dele, eu acho que é fundamental mesmo para o nosso trabalho. Conhecer, 

porque ele não está ali também só para ir/estudar ele é uma pessoa, integral mesmo, né?! 

Thalita: Que tem uma história... 

Josi: Que tem uma história! 

Mas aí, depois eu estudei numa outra escola pública, já no meu bairro, no Conjunto 

Água Branca, que a minha mãe mora até hoje. A gente morou no João Pinheiro... minha mãe 

tinha comércio, eu ajudava, desde pequenininha eu trabalhei. A gente foi criado no João 

Pinheiro, minha mãe tinha loja, tinha supermercado, tinha bar, né?! Meu pai tinha bar, então a 

gente trabalhou desde cedo, eu era pequenininha e punha um caixotinho e ficava atendendo as 

pessoas, subia para atender as pessoas. Nesta fase que eu morava no João Pinheiro eu... 

Para mim é meio difícil de falar... [fica bastante emocionada/chora] sobre isso, porque 

eu fico muito triste... [Silêncio]. Mas aí, [Silêncio] meu pai, não sei, não deu certo o comércio 

que a gente tinha. Uma vida muito boa, uma vida não rica, mas não faltava nada para a gente, 

fartura. E aí a gente foi a falência, minha mãe foi a falência, eu me lembro assim de uma cena: 

veio fiscais pegar fubá estragado, que não estava nem para vender, mas estava lá. Em uma época 

que estava muito apertado, essa questão de fiscalização e aí a gente viu assim, pegar meu pai, 

levar meu pai, uma confusão, sabe?! Eu me lembro disso. E aí tinha aquelas casas populares e 

minha mãe fez inscrição e tal e saiu essas casas populares lá no Água Branca. Então a gente 

saiu, perdeu tudo, meu pai tinha caminhão, tinha carro, tinha um tanto de coisas e a gente perdeu 

isso tudo de material e fomos lá pro Conjunto Água Branca [Conjunto 

habitacional/popular/Belo Horizonte]. Eu sei que meu pai tinha uma sobrinha que era advogada 

e ela pegou esse caso e tudo, não só por causa disso mais foram acontecendo um monte de 

coisas. E aí meu pai estava desempregado aí a gente estava passando muito aperto, mas a casa 

a gente já tinha conseguido, pelo menos a casa a gente tinha, porque era alugada a casa lá. Na 

época meu pai não comprou, não investiu na própria casa (não investiu) e aí a gente foi pro 

Conjunto Água Branca.  

Foi aí, que eu lembro, que meu pai começou a pintar.  

[Silêncio; chora] 

E aí...ele pintou muitos quadros, muitos... Ele era mais copista né, copiava assim 

fielmente os quadros. E ele fez muitos quadros até mesmo para pagar a advogada, que era 

sobrinha dele e que parece que nem cuidou muito bem desse caso, sabe?! E aí ele fazia/foi uma 

época que ele pintou muito e ele conseguiu também um lugar para expor na feira em Belo 

Horizonte. A feira ainda era na Praça da Liberdade, não sei se você lembra, era na Praça da 

Liberdade. A gente carregava os quadros assim...  

[Choro; Silêncio; essa parte de sua história desperta muita emotividade, desde nossa 

primeira conversa; a narrativa torna-se bem difícil para a professora] 

Eu e meu irmão, minha irmã mais velha até que ficava mais em casa, mas eu e meu 

irmão a gente segurava os quadros, punha na cabeça; tinha uma Kombi (na fiscalização ele 

ainda ficou com a Kombi) e ali a gente ia expor na feira. Mas, pra mim eu estou chorando não 

de vergonha, não é pela parte financeira também não, é pelo esforço do meu pai. Pelo esforço, 

pelo caminho que ele conseguiu [Silêncio].  

Eu acho que eu tenho muito a ver com ele, eu não posso falar, toda vez que eu falo dele 

eu me emociono, mas eu acho que tem muito a ver, essa força, muito assim: positivo, sabe?! 

Sempre tinha histórias para contar, eu conto histórias e me lembro também dele contando, 
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mesmo a gente perdendo isso [sobre o episódio de família] a gente não perdeu assim... Eu me 

lembro que depois disso, mesmo a gente não tendo tanta coisa, foi reerguendo de novo e eu vi 

a luta dele. Depois, ele passou em um concurso, ele estudava. Lembro que ele estudava e passou 

num concurso do estado para a Seplag-MG [Secretaria de Planejamento e Gestão/Minas 

Gerais], de motorista.  

Depois também que a gente foi melhorando ele foi até parando de pintar, eu gostava de 

ver ele pintando e eu tenho assim, muitos arrependimentos, se eu pudesse voltar atrás...Mas sei 

que eu aprendi muito com ele, eu comecei a desenhar vendo ele desenhar. Todo trabalho nosso 

de escola, tinha uma maquete para poder fazer e se tinha um desenho ele fazia. Muito bem, 

muito elaborado, eu me lembro que também (fica algumas coisas na cabeça da gente) eu me 

lembro de uma maquete de uma casa, não sei se a gente tinha que fazer algum trabalho sobre 

barroco, então essas casas tipo São João del-Rei, né?! Tudo bem elaborada assim, certinha com 

papelão, mas ele fazia assim detalhes, sabe?! Da janela e tal... Assim a gente foi então 

convivendo com isso tudo e vendo, depois foi melhorando nossa vida financeira e tudo e ele 

parou de pintar porque ele éh... já não tinha muito tempo mais, aí sempre ele falava, falava: _ 

“é, eu vou/na hora que eu aposentar eu vou pintar de novo”. Aí ele chegava cansado e não tinha 

muito ânimo para pintar.  

Então eu me arrependo assim, porque eu podia ter explorado ele mais, ter sugado ele 

mais, sabe?! Porque eu nunca pintei um quadro, um quadro mesmo, eu já pintei várias telas, 

assim, painéis grandes mas no estilo infantil. Porque eu mexia com decoração de festas, aí a 

partir da tela e todos os temas: Chapeuzinho Vermelho, Pequena Sereia, qualquer tema..da 

Cinderela. Daí eu pintava e desenhava, né?! Ampliava, pintava. Mas, telas assim, igual eu tenho 

em casa, telas dele, eu nunca pequei e pintei, eu acho que, era uma oportunidade que eu tive 

que eu não...acho que por falta de tempo também, né?! 

Mas aí, nesta escola que eu estou te falando, no Conjunto Água Branca, eu acabei 

estudando nessa escola pública também, chamava Catarina Jorge Gonçalves, existe até hoje lá. 

Comecei a fazer o segundo grau e na época tinha o magistério, né?! Que hoje não tem. O 

primeiro ano eu fui bem assim... [faz semblante de descaso] Quase que eu tomei bomba, eu não 

estudava muito. Quando foi no segundo ano eu comecei a fazer magistério, eu mudei muito. O 

magistério me fez assim, mudar muito, acho que eu me identifiquei, eu gostei. Fiz vários testes 

vocacionais, ainda nesta escola. Sempre dava “arte” ou ser professora, magistério, sempre dava 

isso. No Catarina eu fui e comecei a fazer magistério e eu acho que mudou a minha vida mesmo.   

Então, antes de formar eu consegui um estágio na APAE de Contagem [cidade-Minas 

Gerais], não ganhava nada por isso, né?! Não, eu fiz monitoria primeiro, no Catarina Jorge 

Gonçalves, fiz monitoria e também gostei muito, só do estágio eu também gostei, gostei de lidar 

com os alunos e acho que era bem... a gente sonhava mais assim, né?! [Risos] do que hoje. 

Depois eu consegui este estágio na APAE.  

[Retrocede na cronologia dos fatos] Com quinze anos eu também já comecei a trabalhar, 

eu mesmo saí, eu mesmo procurei. Depois, eu estava trabalhando em uma loja de materiais de 

segurança, eu mesma, nunca pedi nada a minha mãe, eu mesmo ia e conseguia, né?! 

 Eu era mais assim, independente e estudava. Aí depois que eu comecei a fazer 

magistério tive uma oportunidade de fazer monitoria e tive a oportunidade de ir para a APAE. 

Na APAE era uma monitoria também, era voluntário. Daí eu comecei a trabalhar na APAE e 

também a dar aulas, não de Arte, mas de matemática. Tinha os conteúdos, lá o regime era um 

pouco diferente, os professores não saiam da sala, eu tinha a minha sala e os alunos é que saiam. 

E aí foi também um contato muito bom, foi um contato muito positivo na minha vida, de 

experiência, de lidar com as crianças especiais. Depois disso, desde tempo que eu fiquei na 

APAE.. 
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Thalita: Você já estava no magistério, né?! 

Josi: Eu estava fazendo magistério ainda e quiseram me contratar, mas era para ganhar 

um salário mínimo. Nesse tempo eu fiz muita coisa voluntária na minha vida, para a minha 

formação mesmo. Hoje eu acho que é um pouco diferente isso, muita gente já quer ganhar de 

cara, trabalhei muito como voluntária. Então eu fui com meio salário, comecei a trabalhar na 

APAE, depois passou para um salário, eu fiquei durante dois anos e quatro meses. Mesmo 

depois que eu formei eu fiquei lá mais um tempo. Então deu para perceber que eu gostava de 

dar aula. 

Mas, tinha um outro lado meu também, de arte, eu gostava e comecei a investir assim... 

Comecei a fazer Senac [Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial], comecei a fazer um 

tanto de curso. Nesse período eu também comecei a analisar...sempre/até hoje eu gosto de fazer 

curso, estar participando de um tanto de coisas.  

Eu sou um pouco eclética, eu não sigo assim: “Ahh é música”, daí eu vou só para música. 

Eu até queria ser mais centrada, porque eu mexo com muitas coisas: teatro, dança, artes 

visuais... Eu gosto de muita coisa e queria ser até mais centrada assim, sabe?! Gostar só de uma 

coisa?!! [Risos] 

Thalita: Ahh é difícil! [Risos] 

Josi: Mas aí eu comecei a fazer no Senac, fiz Desenho de Propaganda, fiz aquele curso 

de datilografia, né?! Antigo e tal, só mesmo para a minha formação. Fiz o Curso de desenho de 

propaganda no Senac e saí bem, comecei a desenhar, comecei a ver essa parte de comunicação 

visual. Começou a me chamar atenção também essa parte da comunicação visual, da 

propaganda. Depois eu fiz um curso de figurinista, aí fui desenhar modelo/roupas. Desenhava 

e me dedicava muito nos desenhos, eu olhava e pegava peças de roupa lá em casa, e tentava 

desenhar, sempre diferentes, né?! Aí eu cismava, eu lembro da professora, ela me elogiava pelos 

trabalhos, o estilo né?! Como que chama aquele [faz gesto em torno do pescoço]? Echarpe! 

Thalita: Echarpe! 

Josi: Que ela usava, eu lembro dela. E eu cismava, eu falava assim: _ “gente, essa roupa 

que ela tá, eu acho que é minha! Eu acho que eu que inventei essa roupa!” [Risos] Eu me lembro 

disso, todo curso que tinha assim eu gostava de fazer.  

Tinha uma colega minha que disse: _ “ó tem um rapaz/tem um amigo meu que mexe 

com desenho de propaganda, por que que você não vai lá?” Estava tendo esses contatos, depois 

que eu fui sair da APAE, eu fiquei dois anos e quatro meses na APAE de Contagem. Porque eu 

comecei também a fazer outras coisas, daí eu saí, tinha saído da loja de materiais de segurança 

para poder trabalhar só na APAE e da APAE depois eu consegui então um estágio com ele no 

estúdio gráfico. 

Ele é até padrinho da minha filha, mas quase que eu não vejo ele não, se chama João 

Mauro. Comecei a fazer o estágio e ele acabou me contratando nesse estúdio gráfico. As pessoas 

iam para fazer logomarcas e ele fazia layout, essa parte eu já não tinha muita prática, eu tinha 

medo ainda de fazer, como ele era o dono ele que fazia o layout para as pessoas verem. Fazia a 

arte final quanto era um desenho mais artístico, mas o resto eu já fazia. Mas, na época que eu 

trabalhava não tinha computador [Risos] a gente mandava num lugar para fazer. Onde tinha o 

computador próprio para poder fazer. Se tivesse que montar uma nota fiscal, por exemplo, a 

arte final de uma nota fiscal, a gente tinha que saber o tamanho já da letra que ia pôr no título, 

o que tinha no corpo e a gente tinha que escrever tudo: _ “Ahh é Times que eu quero, eu quero 

isso em negrito”. Mandava tudinho, a fonte, tamanho, tudo lá no lugar e eles mandavam um 

tanto de papel, a gente ia recortando. Tinha a mesa de desenho e a gente trabalhava com aquela 
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cola (print?) e um estilete na mão, só a lâmina do estilete. Aí a gente ia recortando e punha 

aquela cola na boca, a print tinha que molhar para escorregar, a gente cortava e ia fazendo 

colado, ia colando na nota fiscal, fazia a montagem dela todinha. Por muito tempo foi esse 

processo, até vir o computador, cada um tinha a oportunidade de ter o seu computador. Era 

muito artesanal o trabalho, além da nota fiscal tinha outras que eu...aí que eu conheci o fotolito, 

esse processo...aí conheci gráfica.  

O fotolito tem que fotografar, você fotografa com um tipo de scanner grande, uma 

máquina, hoje o processo é outro para poder ser impresso em offset, aqui ela separava as cores, 

aquilo tudo, aquela lâmina e depois que ia para o offset. Aí eu fiquei sabendo, vendo esse 

processo todo de propaganda de offset, conheci a tipografia. Eu fiquei trabalhando com ele 

durante um tempo, até que uma firma que fazia com ele me contratou. Chamava Grafimac e aí 

eu já fazia todo o trabalho só para a firma mesmo, de desenho, fiquei trabalhando com isso. 

[Retorna na cronologia dos fatos] 

Mas, eu me esqueci da parte do teatro também. Lá no Catarina, [inaudível] que é essa 

escola pública lá do Conjunto Água Branca, a gente ia apresentar uma peça teatral e aí eu me 

lembro que um rapaz que ia ser tipo o diretor da peça ele falou assim: _“nós vamos fazer alguns 

testes, quem quiser participar a gente vai fazer tal dia o teste”. Aí eu fui participar do teste, a 

peça que ia ser era o Pluft o Fantasminha, da Maria Clara Machado, aí ele me escolheu para ser 

o Pluft. Acho que isso também já foi assim...um incentivo mesmo pra eu começar a gostar do 

teatro também.  

E aí eu fui, comecei a fazer o teatro/fui escolhida para fazer o teatro e me dediquei muito 

também. Adorei a peça, como se estivesse brincando mesmo. Nós apresentamos na escola, todo 

mundo falou que foi legal, que eu trabalhei bem e tal e isso me incentivou mais ainda. Daí a 

gente fez outras ainda, me lembro da Cinderela, da Bela Adormecida, a gente empolgou. Mas 

era assim, hoje eu olhando né, logicamente que tem uma crítica, nós fizemos dublada, sabe?! 

Mas, foi importante! Mesmo esse trabalho que a gente fez pra gente foi importante na época, 

isso tudo e para mim também. Para a minha vida também. 

Eu participava de um grupo de jovens, lá no Conjunto Água Branca, fiz muitas 

amizades. 

Thalita: Um grupo de jovens da igreja? 

Josi:  Da igreja. Eu participava do grupo de jovens, eu sou católica até hoje. A gente 

fazia encontros, eu era assim: quase não falava, eu era mais tímida, com isso eu fui trabalhando 

tudo isso. Era obstáculo para mim e eu fui trabalhando comigo mesma. Na hora eu fazia força 

para poder falar, a gente discutia os evangelhos e tal, isso tudo foi bom para eu ficar mais 

extrovertida. A gente chegou a apresentar também o Pluft e o Fantasminha [peça de teatro] lá.  

A gente fazia também a Paixão de Cristo, eu tenho um tanto de fotos, depois eu tenho que deixar 

as fotos de várias coisas com você também. Essa trajetória eu acho assim [Risos] o Pluft não, a 

gente não tinha muito acesso à máquina, mas depois eu tenho fotografado vários trabalhos. A 

gente fazia essa peça, Paixão de Cristo. Só que não tem papel para mulher não é tudo mais para 

homem, tem a Maria, né?! [Risos] 

Thalita: Maria Madalena!? 

Josi: A Maria Madalena faz uma “participaçãozinha”! Só quem fala é Maria mesmo e 

não tem, então ela ficava lá com as mulheres né, já tinha quem era Maria, todo mundo era mais 

ou menos definido. Mas, até então, eu fiquei frequentando o grupo. A gente também fazia festas, 

festa dos anos sessenta, caracterizávamos...era um grupo muito unido. Até que chegou a vez 

d´eu ser Maria! [Risos] Até que chegou a minha vez, né?! Que aí eu fiz Maria, eu tenho várias 
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fotos, foi muito bom, hoje eu encontrei um tanto de gente no Face [Rede Social Facebook], 

desses meus amigos do teatro, porque alguns eu não tenho a oportunidade de ver.  

Mas, eu lembro que meu pai era muito bravo, muito rígido com a gente, sabe?! Eu acho 

que ele queria que a gente estudasse para concurso, não queria que a gente ficasse mexendo 

com arte, as vezes por que... porque não deu certo ou se ele achava bobagem, não sei, hoje eu 

não sei, né?!  

Mas, a gente vê depoimento de artistas que pais não gostam, mas hoje os meninos 

querem ser jogadores de futebol, atriz, e tal. Mas é um campo realmente muito difícil, né?! Essa 

época não era nada profissional, eu brincava mesmo com isso! E foi muito importante eu 

trabalhar com o teatro da paixão de Cristo, de ter estudado para poder fazer, foi muito 

importante. Tanto que, depois disso, eu levei para São Tiago. 

Aí eu fui e levei essa peça para São Tiago, depois que eu mudei, levei e melhorei essa 

peça. Melhorando em todos os sentidos, a gente acabava gravando, porque não tinha jeito de 

ser ao vivo, não tinha microfone para todo mundo. Mas assim, a gente fez durante uns, sei lá, 

oito anos, o povo até hoje fala: _ “por que que a gente não faz.?” A gente cansa, porque é só 

trabalho voluntário e depois quando a gente precisa de apoio da Prefeitura não tem nada. Mas 

aí isso é uma outra história depois eu acabo de falar essas outras coisas.  

Porque eu continuei, então tudo que eu fiz de experiência em Beagá [Belo Horizonte] 

eu levei isso para São Tiago, acho que eu trabalhei muito em São Tiago. Tudo que eu aprendi, 

tudo foi importante para a minha formação hoje. A APAE onde eu trabalhei, todos os cursos de 

desenho que eu fiz, mesmo o de figurinista. Para você desenhar, para fazer uma escultura, esse 

esboço é interessante, você saber fazer uma prega, porque na hora de levar para a escultura você 

precisa disso. Quando a gente vê esses esboços, do Michelangelo, de... como que fala esses 

cadáveres? 

Thalita: Dessecar? 

Josi: Dessecar né?! De dessecar cadáveres e tudo para estudar né? Por isso que teve 

sucesso nas esculturas dele porque ele teve esse estudo, então isso é importante. Então tudo que 

eu fazia, como desenho de propaganda, até hoje...  

Hoje eu não sou só professora de arte, esse ano (acho que por isso que eu estou tão 

cansada assim) eu pequei também Comunicação Aplicada [disciplina do . Quando eu pequei 

comunicação eu vi que tinha muita coisa a ver também. E esse trabalho de comunicação visual 

eu tive ele na prática muito, então eu passo essa visão crítica também, de propagandas, o 

cronograma de currículo: Reinventando o Ensino Médio] que está por trás. Eu tento trabalhar 

porque eu vivenciei também. 

Mas aí, no grupo de jovens, tive a oportunidade de estar fazendo várias coisas e 

amizades também, tudo isso. Até que depois eu me afastei mais do pessoal para fazer outras 

coisas. Estava fazendo desenho de propaganda e comecei acho que o magistério.  

A arte sempre me rondou, aí do desenho de propaganda eu comecei a fazer teatro. Fiz 

NET que é o Núcleo de Estudos Teatrais, era o início da formação de um ator. Ele funciona ali 

na rua da Bahia, é por ali que funciona, existe até hoje. Lá foi muito bom, é um início mas, essa 

iniciação para o ator é interessante, aprendi muita coisa e fiz novas amizades. Fiz uma amizade 

com um amigo meu que chama Aleixo, que sempre ficou muito comigo, ele ficava até no ponto 

de ônibus comigo, até eu pegasse o ônibus para ir embora. Porque ali era meio perigoso, aí ele 

ficava comigo. Hoje ele também é artista plástico, eu tenho contato com ele no Face [Rede 

Social Facebook]. Ele é artista plástico e também tem um grupo de teatro, que é o (Revilavolta?) 
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que é lá da Lagoa do Nado, lá da Pampulha [Bairro de Belo Horizonte]. Onde a gente iniciou 

também o nosso trabalho.  

Aí eu fiz NET, depois a gente teve a oportunidade/a gente ficou sabendo que o João das 

Neves, que é dramaturgo também, diretor teatral... o João das Neves, Eládio Gonzáles, 

trabalhava Voz e Ru Ferreira, trabalhava mais a parte de voz, músicas, tinha trilhas originais 

deles, ele é músico também, este Ru Ferreira; não sei se ele é vivo ainda, o João das Neves e o 

Eládio eu não sei para onde ele foi.  

Mas, gente ficou sabendo que tinha essa equipe boa e tinha um grupo legal lá na 

Pampulha, na Lagoa do Nado. Aí eu e o Aleixo encaramos ir para lá, depois que a gente formou 

né, tirou NET, aí a gente foi lá para a lagoa do Nado. Para entrar na Lagoa do Nado foi muito 

difícil, não foi muito fácil. Primeiro que a gente já estava nos sacrificando, tanto 

financeiramente, porque a gente nem tinha dinheiro, dinheiro para ficar pagando ônibus pra lá 

e pra cá e porque também era do povo de lá, era do pessoal do Planalto [Bairro de Belo 

Horizonte]. Então, para a gente entrar não foi muito fácil e os professores ainda dificultaram a 

nossa entrada. Sabe aquela brincadeira? Réu, um defende, o outro acusa?...se a gente ficava no 

grupo ou não ficava, porque que a gente não podia ficar (que a gente não era de lá...não sei o 

que que tem...) e porque que a gente ficava, não ficava! 

Thalita: Nossa!! 

Josi: Aquela confusão! Até que a gente teve que sair, porque não foi aceito no grupo, 

mas depois a gente insistiu e nós começamos a fazer parte do grupo. Aí ia ter um espetáculo... 

Ainda mais com esses três nomes, que eram nomes de peso, para o nosso currículo era muito 

bom. E aí a gente começou a fazer um estudo das primeiras estórias do Guimarães Rosa. 

Ficamos estudando e ele...pegava a gente, saia com a gente assim, cada hora ele pegava um 

personagem, depois que a gente tinha transformado em um personagem, ele pegava, conversava 

e ele ia vendo todo mundo, até para ele escolher os personagens, né?! (para o repertório dele). 

E eu fui e achei muito interessante o trabalho. (Eu nunca fiz um trabalho muito tradicional 

assim) o NET era tradicional, mas essa formação foi importante para mim.  

Mas, quando eu já chequei no Planalto não era aquele teatro tradicional, era bem 

contemporâneo. Então a gente fez esse estudo do Guimarães Rosa, o local já era diferente, não 

era um palco, era a Lagoa do Nado, que é um reserva florestal. O público, quando entrava, 

aconteciam várias cenas na Pampulha, então entravam e estava acontecendo a margem...a 

“terceira margem do rio” né?! Então, estava acontecendo a terceira margem do rio do lado, 

porque tinha um rio mesmo e o meu colega já começava dali, o espetáculo dali, da cena mesmo.  

Então eu fui escolhida para fazer a “menina de lá”, que era uma das histórias também, 

mas tinha duas meninas de lá, não era uma só. Era bem louco assim [Risos]! A linguagem dele 

era muito interessante, as músicas que o Ru Ferreira compunha assim pra gente, que a gente 

treinava era tudo muito diferente. Tinha uma que acontecia em uma piscina que era vazia, a 

piscina só tinha um buraco, e aconteceu dos “Irmãos Dagobert” (?). O velório era lá dentro e a 

gente conversava com as pessoas. Era interativo naquela época, há muito tempo, já era bem 

diferente e tinha outro...esqueci...o nome, acontecia no tabuleiro de xadrez...esqueci o nome 

dele. Ao mesmo tempo acontecia a “menina de lá” e esse. O público tinha que escolher qual 

queria, porque estava acontecendo ao mesmo tempo, aí depois a gente ia para o “teatro de arena” 

que estava acontecendo “Soroco, sua mãe e sua filha”. Era tudo muito aberto. Tinha um 

acontecendo num quarto que era o de espelho, ele tinha uma menina que ficava lá falando, só 

podia entrar tipo, dez pessoas para ver ela fazendo um monólogo lá dentro. Era muito 

diversificado, o público tinha que voltar para ver tudo! Eu me lembro aquele/um...Saulo 

Laranjeira também foi assistir a gente! [Risos] 
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Então eu comecei o desenho de propaganda ao mesmo tempo que fazia o teatro também. 

O que me sustentava era o teatro e o desenho de propaganda, não tinha um salário fixo, ele me 

contratou, mas era tipo freelance. Como eu também gostava do magistério e tinha essa 

experiência eu cismei de ir para o Amazonas. O Pitágoras mandava professores para esses 

lugares para ficar em alojamento para poder trabalhar com os filhos dos médicos, engenheiros, 

que iam para lá. Tinha um programa do Pitágoras que ficava em alojamento eu fui e cismei 

também. Falei: _ “ah, a gente não está ganhando...acho que eu vou fazer a minha vida depois 

volto!” Aí eu fui e cismei de ir, foi uma fase da minha vida que eu não sabia...não queria ficar 

muito no desenho de propaganda mais, já pensando em ir.. 

Thalita: fazer outras coisas.. 

Josi: É! Mas, tudo eu gostava, aí eu falei: _ “vou fazer uns testes para ver se eu dou 

aula!” Acho que eu queria uma coisa mais segura também. Eu não tinha um salário fixo, então 

eu queria uma coisa mais segura. Achei que esse caminho era o melhor, aí eu fui e comecei a 

fazer os testes, procurei direitinho e tal. Tinha a prova, e eu passei, depois tinha uma parte 

prática, que era com o Supervisora, aí eu fui passando, passando, só faltava a entrevista! Eu fiz 

a entrevista e aí, eu não passei na entrevista! [Risos] Não sei, na época as vezes ela/porque 

pergunta muito, porque fica longe mesmo de casa, tem que tomar até a vacina né?! De febre 

amarela não é? Para poder ir para os lugares... e eu não sei o que que foi, acho que ela sentiu às 

vezes que eu queria era sair de casa, não sei! Aí eu fui e falei assim: _ “já que não deu, então 

meu lugar é aqui mesmo e eu vou...”.  

O cara me contratou e eu fui para a “Grafimac”. Daí passou uns meses e ela me retornou 

de novo, do Pitágoras, falando que era pra eu poder me indicar [inaudível] para eu fazer de novo 

a entrevista, se eu quisesse ir ainda, mas aí eu desisti. Acho que eu já estava fazendo teatro, aí 

não era meu interesse mais, não quis ir mais. Aí falei: _ “não, acho que é isso mesmo que eu 

vou fazer...” Aí comecei a me dedicar mesmo no desenho de propaganda e fazer o teatro 

também.  

Só que aí, eu comecei a namorar, eu vinha muito para São João del-Rei (que meu marido 

é daqui) eu vinha, mas trabalhava lá, fazia os teatros na Lagoa do Nado e outro, que foram as 

primeiras estórias. O meu professor do NET me indicou para fazer uma peça de teatro, era o 

“Papel Roxo da Maça”, era uma peça infantil que ia ser apresentada em várias escolas e nos 

teatros também. Ele me convidou para substituir a menina que estava grávida. Eu fiz o teste e 

passei e comecei também. Então eu fazia peça de teatro, frequentava o grupo do “Revilavolta” 

e ficava também desenhando. Eu gostei muito do teatro infantil, até hoje eu gosto muito. A 

gente apresentou muito nas escolas.  

Mas, aí eu comecei a namorar e fiquei grávida! As minhas cunhadas queriam todas que 

eu viesse para cá, ganhar aqui, morar aqui [referindo-se à São João del-Rei]. Mas aí eu falei 

assim: _ “não, eu só tenho mais uma peça para fazer e aí eu vou fazer e depois eu venho!” Cada 

hora eu tinha mais uma peça para apresentar, porque a gente percorria outras cidades. Íamos 

para Araxá, outras cidades, e também Belo Horizonte, no Teatro Marília além de várias escolas 

em Belo Horizonte. Como era a primeira filha, a Camila, minha barriga...não fazia ginástica, 

nunca gostei de fazer ginástica, até hoje [Risos]. Eu tenho a maior preguiça de fazer exercícios, 

não gosto muito não, caminhada...eu tenho muita preguiça. Mas só que, eu sou muito ativa e a 

gente faz um trabalho de expressão corporal, fazia este trabalho e o primeiro [filho] também, 

minha barriga ficou bem pequena. Como era macacão, tudo feito criança, nem parecia que eu 

estava grávida. Mas, quase que eu ganhei nos palcos, a Camila! Porque eu pulava muito, depois 

quando o povo via: “Você está grávida?!” E eu pulava e tal, minha mãe falava: “Nossa, você 

vai ganhar esse neném!” Minhas cunhadas todas preocupadas, que era para eu poder vir para 

cá! Aí fiquei fazendo teatro e acho que tinha assim...faltando uns quinze dias, tinha uma peça 
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ainda e eu fui e ganhei antes. Faltando uns quinze dias, porque ela adiantou, a Camila, nem deu 

para eu vir aqui, tive ela em Belo Horizonte mesmo.  

Eu ganhei a Camila em uma sexta-feira, no domingo eu já estava vindo embora... 

[Chora; emocionada] larguei tudo...[Silêncio]. Larguei minha vida assim lá, para fazer outra 

vida né?! Mas, larguei minha vida toda assim, de uma hora para outra [Silêncio]. Minha mãe, 

meu pai, meus projetos e tudo né...e assim, foi uma escolha minha também, de ter a vida aqui, 

sem saber se ia dar certo ou se não ia. Eu não tinha casado ainda e aí larguei tudo. A Camila 

com dois dias praticamente! O diretor do teatro foi lá em casa para visitar a Camila e tudo, ele 

tinha apelido de capeta [Risos]. E aí as meninas da peça: _ “não Josi, mas as vezes dá para você 

apresentar a última, ainda a última vez.” Eu: _“ai gente...!”. Mas aí não deixaram né. 

Mas, foi um risco eu vim para São João, morei na casa da minha sogra, do meu sogro. 

Mas, só que eu dei esse tempo para mim porque não tinha jeito de fazer nada. Como eu 

participei de Cursilho [Curso da/na Igreja Católica] aqui, sabiam de muita coisa, que eu 

desenhava e aí sempre tinha alguma coisa para poder fazer em relação à igreja, em relação a 

desenhos que me pediam. (Mas aí eu não trabalhei, não estava fazendo nada.) Em novembro a 

Camila nasceu, fiquei lá dezembro e janeiro. 

Quando foi em fevereiro, no carnaval, eu e o Rogério (que é o nome do meu marido)...o 

pai dele passou, lá em São Tiago, uma loja para ele, que era de enxovais, ele já estava 

trabalhando nesta loja de enxovais. E eu na casa da minha sogra, a gente não dormia junto, nem 

dormíamos juntos, porque minha sogra não deixava [Risos]! A minha sogra não deixava 

[Risos], eu já tinha a Camila e a minha sogra não deixava! É brincadeira né?! Ela não deixava 

não! 

Thalita: Quantos anos você tinha? 

Josi: Não, eu tive a Camila com...24 anos que eu tive a Camila, eu sou de 69 eu já tenho 

quarenta e ...eu nem conto mais! 

Thalita: quarenta e poucos [Risos]! 

Quando eu fui para São Tiago logo eu fiquei sabendo que tinha APAE lá, aí comecei a 

cogitar uma oportunidade de entrar. Eu lembro que no carnaval minha cunhada falou assim: _ 

“Josi, vem cá! Você vai adorar duas pessoas aqui em São Tiago que tem tudo a ver com você! 

Vamos ver o bloco, o carnaval descendo que eu vou te mostrar quem que é.” Aí quando estava 

descendo ela falou assim: _ “Aquele é o “Vick” e aquele é o João Henrique, você vai adorar 

conhecer os dois!” Então assim, hoje eu tenho um casamento perfeito com o Vick, na arte, a 

gente faz muitas coisas iguais, juntos! Ele completa tudo que eu faço, ele é figurinista, cenário, 

essas coisas. Com ele eu fico mais na interpretação (o desfile, as fotos do desfile...) 

Thalita: Eu vi aquela foto de vocês dois. 

Josi: Ah tá! Então assim, ali a gente fez muita coisa na APAE junto, muita! E 

coincidência maior é eu ter essa formação tão contemporânea e quando eu cheguei em São 

Tiago que eu achei que era assim, uma cidade que trabalhava o tradicional, eles eram muito 

contemporâneos! O Vick é de vanguarda sabe?! Ele é muito, muito de vanguarda mesmo, as 

vitrines que ele faz são bem inovadoras. Tem a Elisa também, ela escreve muito bem. E quando 

a gente conta o trabalho, isso quando ela também não dá ideia, nós três até que completamos 

muito o trabalho. A Elisa já não tem tanto tempo, mas aí a gente fala: _ “a gente quer isso, isso, 

você escreve o texto Elisa”. E ela escreveu, a gente trabalhou os sentidos né?! [Referindo-se ao 

último trabalho desenvolvido na Festa do Café com Biscoito em São Tiago/2014]. Cada ala ali 

estava representando um sentido e fora os da frente que representavam os garimpeiros, com o 
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ouro de São Tiago, que são os biscoitos, como se fosse ouro. Então a gente completa muito 

nisso, foi um casamento perfeito e o João Henrique, ele dá aula de português, é meu amigo.  

Hoje trabalha comigo na escola, quando eu fui para a APAE ele estava trabalhando lá, 

depois que ele saiu; estudou, foi para a escola dos anos finais e ensino médio. Eu fiquei um 

tempo ainda na APAE depois que a gente reencontrou. Mas aí eu comecei a ver lá na APAE a 

possibilidade de entrar, e o Vick também gostou de mim e tal. Então eu entrei assim, numa 

peixada, entrei mas fiz a minha parte! Muita gente às vezes até criticou: _ “chega gente de fora 

e consegue o emprego e a gente aqui nada!” Mas eu também não fiquei quieta e depois eu pude 

mostrar meu trabalho. A APAE foi assim, muito importante para o meu trabalho, tudo que eu 

aprendi, eu usei tudo, na APAE e em São Tiago também, mesmo na cidade. 

Tudo isso que eu aprendi, mesmo no desenho de propaganda, no teatro, em tudo, toda a 

minha experiência eu levei para a APAE. Como o Vick já gostava de arte e precisava de uma 

pessoa assim... Porque lá quando eu chequei, ele já fazia vários trabalhos e tinha a Regina, que 

ela mexia também com teatro, gostava muito, hoje eu acho que ela está na Alemanha. Eles já 

fizeram cenas reais lá, que era uma família onde morreram sete na família e aí eles encenaram 

isso lá. Eu fiquei até boba de ver o jeito em que eles trabalhavam. E o Vick sempre chamou 

muitas pessoas para irem para lá para poder fazer. Teve um tempo que deu uma “morrida”, 

porque nós quisemos também, a gente não estava sendo muito valorizado. E a gente resolveu 

abafar um pouco, agora que a gente está retornando assim também. Mas, a Regina falou assim: 

_“Ah Josi, eu (ela tem o QI elevado, passou, foi para Brasília, de Brasília ela foi para o exterior) 

estou indo embora mais tranquila, porque eu que fazia este trabalho aqui e agora vou deixar 

você fazendo esse trabalho.” Eu não esqueço desta fala dela sabe?! Ela não vem [inaudível] 

porque agora fica mais difícil, ela vai pouco lá em São Tiago.  

Mas aí eu comecei a trabalhar lá na APAE e a gente fez vários trabalhos juntos, o Vick 

abria muito as portas da APAE para outras pessoas entrarem. Então a gente trabalhava com 

pessoas assim, normais e levávamos para dentro da escola. O trabalho na APAE de São Tiago 

era muito reconhecido, a onde a gente ia participar, porque a gente participava competindo 

também, tinha o Festival Nossa Arte. Quando a gente chegava já era respeitado, mas a gente 

trabalhava isso. Aí eu comecei a trabalhar Arte lá dentro, eu entrei ganhando assim, um salário 

mínimo, depois eu lembro que teve uma confusão e não pode repassar esse salário mínimo, 

fiquei de voluntária até conseguir a vaga do Estado. Essas vagas do Estado na APAE, na época, 

era tipo contratada, contratava pelo Estado e ficava pelo Estado até conseguir a vaga. Aí eu 

consegui e fiquei por quatorze anos na APAE. Por quatorze anos trabalhando, fizemos muitos 

trabalhos e ganhamos muitos também. Festivais regionais, Festival Nossa Arte regionais, 

interestadual, e nacional. E aí a gente ganhou vários regionais, tinha em todas as categorias, 

música, teatro, dança, artes visuais... A gente ganhou o regional, o estadual a gente chegou a 

ganhar também e a gente foi para o nacional. Foi até no Palácio das Artes, aqui em Minas 

mesmo, no Palácio das Artes nós ganhamos em primeiro lugar.  

No Palácio das Artes os meninos (tem as fotos apara você ver)... a mímica que a gente 

fez foi o mais simples. Era muito luxo sabe?! Porque todo mundo investi muito nessa parte de 

cenário, figurino e o nosso era o mais simples. A gente se inspirou nele, no da festa desde ano 

[referindo-se às encenações na Festa do Café com Biscoito] era tudo preto e branco. Foi um 

artista plástico de figurinista, de Beagá, quando a gente ganhou o estadual a gente ia para o 

nacional aí vieram né?! Para poder ver e falaram: _ “não! Vamos! Melhora isso! Preto e branco 

é muito tradicional, vamos usar cores nesta listra, vamos ampliar, o Palácio das Artes é muito 

grande, o palco então precisa de um banco maior, nosso banco era pequetitinho. Então ele deu 

algumas dicas para a gente, a luminária era muito pequena, que a gente tinha um poste, vamos 
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aumentar ela, se não ela vai sumir no Palácio das Artes. A gente ouviu tudo que ele falou e aí a 

gente foi e fez tudo direitinho e aí fomos para lá, pro dia, para o Palácio das Artes.  

Quando chegou no Palácio das Artes só podia passar duas vezes, e era assim: duas 

surdas, a Júlia e a Michele, o Edilson que é múltiplo, ele tem dificuldade de andar e tem outras 

deficiências, tinha o Eberton[?] que ele ouvia, mas não falava, tinham sete! O Zezé que era 

Down e mais uns que eram mais leves, podia levar um ou dois com distúrbios de aprendizagem 

só, mais leves! Só podia passar duas vezes a mímica, então a mímica começava a música e 

terminava ali [aponta dedo para o chão], tinha que terminar juntinho com a música, a pose né!? 

E aí eram surdas, mas tinha a vibração também. Aí eu fui e passei no palco...faltou música, era 

tão grande que a música acabou e eles estavam lá fazendo ainda. Eu falei: _ “gente, pelo amor 

de Deus, nós não vamos...esse negócio...nós vamos passar é vexame aqui!” Nós temos que fazer 

mais rápido, porque o lugar é grande: _ “faz mais rápido!” Aí fizeram mais rápido e sobrou 

música, aí tchau! Não pode ensaiar mais. Aí falei: _ “Vick, peraí!” Contei meus passos, quanto 

que tinha de largura no palco, “vamos arrumar um lugar para a gente ensaiar esses meninos”! 

_ “Josi, deixa pra lá e seja o que deus quiser!”; “Seja o que Deus quiser não, nós vamos ensaiar 

esses meninos!”  

Fomos ali para perto da Praça Raul Soares, a gente tentando ensaiar, mas com aquela 

confusão de carros passando e aqueles meninos lá! Aí o Vick: _ “não, vamos lá na casa da 

minha irmã, lá no Eldorado (Bairro de Belo Horizonte)!” Na minha casa não tinha espaço, eu 

nem pensei, mas aí ele falou assim: _ “lá tem um terraço e vai dar pra gente poder ensaiar lá!” 

Aí fomos para a casa da irmã do Vick, lá no Eldorado! Contei, ensaiei os meninos, ele: _ “Josi, 

você está doida esses meninos estão cansados, vão cansar!” Depois que eu ensaiei deu certo: 

“agora sim, seja o que Deus quiser!”   

Fomos no dia apresentar, a gente ficou naquele hotel perto da Afonso Pena [Avenida de 

Belo Horizonte] ali, e quando o Edilson descia as escadas, os garçons já estavam todos 

esperando por ele. Porque o Edilson, ele é muito carismático, ele fala: _ “Como que é seu 

nome?” [Josi imita uma voz mais infantil] Ele tem um tom de voz assim: _  “Ah é linda, você 

é linda demais!” [idem] Fica assim né?! E ele sabe fazer barulhos, ele faz até hoje, barulhos de 

avião, de trem, de Fiat, ele faz um tanto de barulhos assim. E aí os garçons todos ficaram nessa 

amizade: _ “faz aí o barulho do avião...” Só sei que os garçons foram tudo lá assistir a gente 

também! E aí o nosso era o mais simples, de figurino...era o mais simples, eu acho que é questão 

de interpretação mesmo, da história. E aí, eles nunca fizeram tão certo, começou a música, eles 

fizeram e aí o Edilson era o policial, ele fazia o barulho da sirene, mas quando o Edilson 

entrou...ele me leva um tombo! E ele cai assim, ele não dobra o joelho, ele anda igual robozinho, 

ele cai assim, direto! [Gesticula para ilustrar o fato] Ele caiu e eu fiz assim [faz um gesto de 

ímpeto de se levantar] eu estava na coxia e fiz assim...para poder ir lá, uns três tem que juntar 

para levantar ele. O Edilson na mesma hora levantou! Caiu e na mesma hora levantou! [Risos] 

Thalita: [Espanto!]  

Josi: Ele levantou! Eu chequei a fazer assim para poder entrar no palco! Aí ele levantou, 

fizeram a cena e só sei que exatamente quando a música terminou eles acabaram! 

Thalita: Glória! 

Josi: Isso é uma satisfação para a gente também, não só ganhar, mas o que esses alunos 

conheceram! (Aracruz?) nós fomos para o Espírito Santo, a gente foi convidado depois que a 

gente ganhou para poder apresentar lá! Os meninos conheceram praia! Conheceram praia com 

a gente, através da arte, porque até hoje nenhum deles ia ter a oportunidade. Nós perdemos um 

desses alunos, ele morreu afogado! Ele estava jogando bola e...a bola caiu e ele pegou tipo no 

barro e acho que ele não conseguiu...ele não falava, só ouvia e aí ele não pediu, não sei se pediu 
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socorro ou não e ele afundou! Cavando, depois que tirou a água, foi o barro que não deixou ele 

subir [inaudível] e morreu assim, né, praticamente. 

Mas, foi um período muito bom esses anos todos, é desgastante é, é prazeroso mas é 

desgastante porque você tem que pensar o que é que você vai fazer e você também não quer 

fazer qualquer coisa. Já briguei várias vezes, supervisora às vezes chegava: “Ah Josi”! Porque 

acha que a gente faz as coisas, acha que é fácil, né?! “Ah você tem facilidade!” Não, eu tenho 

estudo, tem um processo todo né?! Aí a supervisora fala: _ “Ó Josi, está precisando fazer um 

teatrinho! Teatrinho para o dia das professoras”...não sei o que! “Você tinha que ter falado antes 

né?!” Aí ela: _ “Não, mais é rapidinho e tal, é só para apresentar para a comunidade, coisa 

simples, coisa simples! E também ó, qualquer coisa que os meninos fizerem todo mundo 

aplaude!” Se eu tiver que mostrar é a eficiência dos meninos no palco, deficiência eu não mostro 

não! “O que eu tiver para poder mostrar, e tudo que eu fiz com eles foi para tentar mostrar a 

eficiência que cada um tinha, porque para mostrar deficiência, se ele não tiver pelo menos 

consciência daquele movimento dele, acho que fica em vão o trabalho.”  

Então, se eu trabalhei, a gente fez tudo com muito amor mesmo, nós fizemos foi muitas 

coisas. E além da gente ter ganhado o pessoal ficou meio assim...porque a gente ter ganhado no 

Palácio das Artes a nível nacional a mímica, que chamava: Quando o cupido chega...quando o 

cupido bate...chega a paixão...é um negócio assim [fala bem pausada!] Que era dessas duas 

meninas, tipo namoro e tal!  

Mas, a gente ganhou também com a Maria, a Maria é viva até hoje, ela mora no Albergue 

[Refere-se ao Albergue Santo Antônio/São João del-Rei]. Hoje ela não deve estar desenhando 

muito bem, mas ela tinha um estilo de desenho muito legal! Ela desenhava com giz de cera, aí 

a gente fez todos os quadros da via sacra, ela fez todos os quadros/passos da via sacra nesta 

técnica. A gente mandou emoldurar e ele ganhou também em primeiro lugar! O povo ficou para 

morrer, deve ter achado, as vezes que era até...porque aconteceu em Minas Gerais. Mas, os 

jurados eram muito criteriosos e tudo e eu também não tinha influência nenhuma de nenhum 

jurado, não era por isso. Tinha muitos trabalhos bons, muito luxuosos também. As vezes o luxo 

não quer dizer que, como se diz que...vai ganhar.  

Mas aí eu acho que eu pude juntar o magistério com a arte, que eu gosto. Hoje eu sei da 

importância de cada um, do que eu gosto, da educação. As vezes a gente fica até desestimulada, 

assim às vezes, mas ao mesmo tempo acontece alguma coisa que te satisfaz. Tem algumas 

turmas assim... Agora na APAE, foi muito difícil para eu poder sair de lá, não foi fácil, porque 

essa relação que eu tinha com os meninos era muito forte! Eu sempre gostei, quatorze anos né, 

trabalhando! Então não foi muito fácil essa minha escolha, eu chorei muito, muito para poder 

escolher, mas a diretora que estava lá na época, eu achei que ela não fez muita questão, sabe?! 

Então tem uns lados que a gente vê também, eu deixava meus filhos doentes para viajar com os 

meninos, para poder ir trabalhar, sabe?! Porque quando eu dedicava mesmo, mas aí eu tive que 

optar.  

Eu estava te falando da formação, que eu fiz magistério, comecei a dar aula e eu cheguei 

a fazer o vestibular para pedagogia na UFMG [Universidade Federal de Minas Gerais], passei 

na primeira etapa e na segunda etapa eu não passei. E aí aconteceu isso tudo, os desenhos, os 

cursos que eu fui fazendo e era tudo isso do trabalho, do teatro e aí acabou eu deixando a 

pedagogia. E aí eu não estudei quando eu era solteira, eu fui estudar quando eu fui para São 

Tiago. Eu queria vir e estudar aqui na UFSJ  e meu marido não deixou, falou que se eu 

começasse a estudar que eu ia separar dele (que não sei o que...). Ele, de faculdade, já tem outra 

visão né?!  

Aí acabou eu ficando, com filho, já tinha a Camila, aí depois de dois anos eu já tinha o 

Yuri. A Camila hoje tem 21 anos, faz Ciências Biológicas aqui [UFSJ], o Yuri formou no 
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terceiro ano, está com dezenove e o João Pedro está com dezessete, faz IFET [Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia] lá em Barbacena. A diferença da Camila e Yuri foi de dois 

anos, aí depois para o João Pedro foram dois anos e meio, mas mesmo assim com essa vontade 

de estudar e ele sempre barrava [referindo-se ao marido]. 

Mas, aí nós fomos obrigadas a estudar, graças a Deus, a gente foi obrigada a estudar 

né?! Quem tinha magistério tinha que ter pelo menos normal superior. Aí eu fiz normal superior, 

quando foi lá para São Tiago, as meninas foram fazer em Ritápolis, algumas meninas lá da 

APAE, aí também eu não sei se eu estava grávida do João Pedro, não sei o que que aconteceu 

que eu também não pude ir. E aí surgiu em São Tiago, só sei que elas ficaram sem estudar um 

semestre para seguir a turma lá em São Tiago. Daí eu fui e fiz o Normal Superior lá em São 

Tiago. Eu falei que era obrigado e que eu tinha que estudar mesmo [Sorrindo], Aí eu fiz! Depois 

ele não me parou mais [Risos], depois disso eu fiz...fora os cursos né?!  

Depois que eu fiz Normal Superior logo eu fiz Pós-graduação em Supervisão Escolar, 

depois eu falei: _ “gente, todo mundo me chama para fazer arte ou contar história e eu não sou 

formada em arte.” Eu fiquei naquilo: _ “eu tenho que ter formação em arte!”  Foi muito difícil 

escolher, porque presencial estava muito difícil para mim, aí resolvi fazer à distância, só que eu 

parei lá em Porteirinha [cidade – MG]. Eu andava quase oitocentos quilômetros, depois de 

Montes Claros [idem], três horas, eu fiquei durante os quatro anos indo para Porteirinha, porque 

eu ia lá todo mês e fazia prova, ou se não, juntava duas provas e ia de dois em dois meses. Aí 

eu fiz essa faculdade de arte-educação, foi à distância mas...sempre estava atualizada, fazendo 

... 

Thalita: é pela UAB? Pela Universidade Aberta? 

Josi: Não, é...lá em Porteirinha é uma...da...FGF, Faculdade da Grande Fortaleza, é um 

Polo lá em Porteirinha. Hoje tem em Belo Horizonte um Polo desta Faculdade da Grande 

Fortaleza. E aí eu fui e comecei a fazer e ele (me enchia o saco) [referindo-se ao marido] ainda 

mais que era muito longe, eu mesma fui com muito medo. Mas depois vai acostumando e eu 

queria muito voltar rápido, para ir era mais fácil, eu saía de São Tiago, ia para a rodoviária, 

pegava [ônibus] sete horas e chegava lá seis e meia, sete horas da manhã, fazia a prova e queria 

vir embora o mais rápido possível. Ia para Belo Horizonte, no conjunto Água Branca, onde 

minha mãe mora. Ficava lá um pouco, via minha mãe, meu pai e vinha embora. Meu pai ficava 

lá esperando eu chegar de Porteirinha [emocionada] e assim: preocupado né, esperando! (Tem 

cinco anos que meu pai faleceu) Mas, ele ficava numa preocupação né?! Ele falava que era 

muito perigoso esse lado, que o povo mata à toa. E aí ele ficava lá esperando. Então eu fiz essa 

pós/essa graduação lá, hoje eu faço uma pós-graduação na UFMG... 

Thalita: A gente ia ser colega, sabia?! 

Josi: é mesmo? 

Thalita: Eu que desisti. Eu passei também na primeira turma, né?! Porque depois 

abriram outra turma. 

Josi: Foi, Foi! 

Thalita: Aí eu fiz para a primeira, acho que você também fez! 

Josi: Fiz!  

Thalita: Só que aí eu passei aqui [Referindo-me ao Mestrado/UFSJ] e eu ainda estava 

trabalhando na escola. Aí eu falei: _ “vai ser muita coisa”. Aí eu desisti. Está legal lá? 

Josi: Tá! Tá legal, agora a gente vai, segundo semestre, começar o trabalho de 

monografia, TCC [Trabalho de Conclusão de Curso] e tal. Fiquei muito em dúvida, mas aí eu 
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escolhi a arte contemporânea mesmo que eu acho que tem tudo a ver comigo. Aí eu vou fazer...o 

ensino da arte contemporânea na escola pública, né?! Eu acho um pouco defasado esse trabalho 

na escola pública, de arte contemporânea, é porque eu acho que muitas pessoas (porque há 

como um choque, um estranhamento) eu acho que tem muitos professores que não trabalham. 

E eu gosto muito, então eu vou fazer nesse campo mesmo.  

Thalita: [de pé, observa a estante de livros] Eu tô procurando aqui é um livro que eu 

acho que vai ser bom para você! É da Ana Mae, que é Arte Contemporânea, da Ana Mae 

Barbosa, eu entreguei esses dias ele para o Gilberto [Prof. Dr. Gilberto A. Damiano; orientador 

da pesquisa].  

Josi: Porque outra coisa que eu queria também, que me chamou muito a atenção foi da 

resiliência e arte, que tinha me chamado também à atenção! 

Thalita: [Pega o livro na estante e entrega-o para a entrevistada]. 

Josi: Ahh, é este? Ela me deu também uma indicação de um outro, eu podia ler esse 

também...da Ana Mae. Vou ver se eu leio ele, é porque eu acho que vou fazer de arte 

contemporânea mesmo!  

 [Adota tom de voz mais baixo] Eu Estou com um problema sabe, do meu diploma de 

Porteirinha, sacrifiquei tanto, tanto! Eu falei: _ “Ai meu Senhor, não acredito!” Se caso eu for 

nomeada, mas eu acredito que eu não vou ser nomeada, porque não chamou nem o primeiro 

daqui... 

Thalita: Vão fazer outro concurso! 

Josi: Se caso eu for nomeada também eu tinha que entrar com um Mandato de 

Segurança porque eu [em voz baixa] fui questionar o negócio do meu diploma, diz que esse 

diploma de Porteirinha...tanto sacrifício! Que diz que ele era só para bacharelado, que eu que 

tinha licenciatura não podia fazer não, era só para bacharelado, aquela Lei ...92...não sei o que 

barra 92. É uma lei assim: se você tem o bacharelado, você pode fazer essa... Porque essa 

graduação que eu fiz, só podia fazer quem tinha curso superior, não falou qual curso superior. 

A faculdade também tinha que ter me falado, eu não entrei com processo... contra a faculdade, 

não estou nem querendo entrar também! Qualquer coisa, se eu fosse nomeada... eu Thalita, já 

tenho o que? Vinte anos de magistério então [inaudível] eu tenho que estar é nessa área mesmo. 

Thalita: E agora com essa especialização você pode se pautar nela, não? Ou tem que 

ser formada mesmo? 

Josi: Ahh...a especialização não [em voz baixa] eles não vão aceitar. É uma 

especialização mesmo, não é graduação. É só especialização mesmo... 

Thalita: E você fez para arte? 

Josi: No concurso foi, então eu estou numa situação difícil, eu vou ter que entrar com 

Mandato de Segurança até... Então para eu já ir me resguardando para o outro lado eu entrei na 

UNIMIS(?). Porque a UNIMIS(?) já está escrito lá: “Segunda Licenciatura” e se der problema 

essa, pelo menos eu já estou fazendo, a UNIMIS já está escrito segunda licenciatura e não tem 

problema, então eu consegui que fosse um ano e meio. Eu consegui não, é um ano e meio, para 

quem está fazendo segunda licenciatura e eu ainda estou tentando tirar um pouco de matérias. 

Porque é matéria demais, dez matérias, vou tentar tirar aquela sociologia da educação, didática, 

aquelas coisas! E o material é muito bom sabe?! De arte também, eu estou gostando muito! Da 

UFMG o material é bom, mas ele é muito assim...só tem uma apostila, às vezes a gente vai 

tentar se embasar em outros materiais, você não acha muita coisa. Eu acho mais difícil de 
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entender, mais complicado. Na UNIMIS assim, é mais claro e o material é bem rico também, 

eu estou gostando muito! 

Thalita: Que bom! 

Josi: Mas assim, eu estou tento que fazer Unimis, além de aula (esses negócios), duas 

escolas, Tiradentes e aqui, estou com a Pós e tem o bendito Pacto [Programa curricular do 

Governo do Estado para a educação] né?! Que veio agora, jogou assim, todas as escolas estão 

tendo, deste fevereiro, e com essa rixa de Minas, não sei, com o Governo Federal, foi começar 

agora o Pacto. Então o Pacto também é um tanto de caderno, é assim [faz gesto com a mão], 

um tanto de coisa... E é o fortalecimento do Ensino Médio que eu estou fazendo. Então, de 

repente, ainda mais que eu estou com Comunicação Aplicada também, a gente fala assim: _ 

“você precisa do Pacto...” Não precisa daquele negócio lá de voz, para você ser designada?!  

Então de repente fala assim: _ “só vai pegar aula no Ensino Médio, vai ter preferência quem 

tem o Pacto, então a gente não pode dar o luxo de falar: “não vou fazer o Pacto.” Já que eu 

estou dentro minha filha [Risos].  

 

TRANSCRIÇÃO 2º ENTREVISTA -  JOSIANE -  20/03/2015 

 

[No começo da entrevista pontuo algumas coisas que achei pertinente voltar e/ou tratar 

na narrativa anterior, pedindo para que a professora discorra sobre esses assuntos, da maneira 

que preferir.] 

Thalita: Conversamos aqueles negócios do concurso e tal, então você já me falou 

bastante coisa, ao meu ver. Eu pontuei algumas coisas e eu vi que tem fotos das suas viagens, 

lugares. Igual você está falando, que leva os meninos em Tiradentes, coisas que você faz, nas 

viagens que você faz com os meninos. Não sei o que é recorrente, fale dos lugares que você foi 

e é [Silêncio] acho que do dia a dia. Como que a arte está no seu dia a dia mesmo. Para você já 

é mais fácil, porque você dá aulas, mas como você considera...como traz isso sempre para a 

prática, como que você vai construindo na prática?  

E uma terceira coisa que eu pontuei, foi em relação a sua família. Tudo porque na nossa 

primeira entrevista a gente conversou bastante sobre o seu pai, depois anotei que, talvez esse 

tenha sido o que você trouxe à tona de mais forte assim na sua relação da arte com ele. Mas, a 

sua família como um todo, sua mãe, seu irmão, como que você vê isso? Foi só você que teve 

isso? Acho que foi isso, e mais sobre a prática mesmo... 

Josi: Ô Thalita, a questão é que da arte no meu dia a dia, mesmo sendo professora de 

arte...eu vivo mesmo! Tudo que eu vejo, eu falo assim, onde eu estou andando, o que eu estou 

fazendo, estou ligada! Sempre quero levar uma coisa nova para sala de aula e, como todo ano 

eu faço meu projeto, então a pessoa fica até um pouco esperando, né?! Então todo ano faço 

projetos, esse ano tenho também que fazer um projeto, então eu já fico pensando, e ai tudo que 

eu faço, o que eu vejo, filme que eu assisto, ou qualquer coisa que acontece, eu já estou assim: 

_ “tenho que fazer isso; eu já sei!” Eu já vou pensando nisso. Então tudo que eu faço eu já 

penso, e de como que isso pode virar uma prática minha na sala de aula. 

Thalita: [inaudível] 

Josi: E minha filha, foi e me chamou para poder assistir “Era uma vez”, “Once Upon a 

Time?” [Seriado americano de televisão] São quatro temporadas, e ela falou assim: _ “tem 

Branca de Neve, é uma outra leitura, é eles na realidade!” Aí eu fui e comecei a assistir com 

ela, e ai eu já imaginei! Gente, é fantástico mesmo, primeiro porque sou fascinada pelos contos 
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de fadas e gosto muito, e ai fiquei pensando: _ “Até que ponto que meus alunos conhecem os 

contos de fada?” Tá ficando tão assim, às vezes, esquecidos, não sei se isso foi trabalhado com 

eles lá, desde o começo... Até que ponto acho tão importante, então até que ponto que eles ainda 

lembram de algumas histórias ou algumas outras como têm o [nome do personagem em 

inglês(?)] na história. E até eu fui reler a história de novo, porque não lembrava mais da história 

dele, ai pensei assim: _ “quem sabe a gente vivência este conto de fadas”? E eles contam as 

histórias e a gente conta várias histórias mesmo? Da Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, 

conta e depois passa esses filmes para eles, dessa temporada de “Era uma vez”. E trabalhar com 

o português e inglês e com arte?  

Então esse é um projeto meu, que eu estou querendo. A única dificuldade que eu estou 

tendo mesmo é a questão que de que eu só tenho uma aula de arte. Mas, se eu fizer com o inglês, 

com o português, mesmo assim a gente tem que achar um meio para eles assistirem as 

temporadas, porque são praticamente vinte e dois episódios de quarenta minutos, então é muito 

grande! Mas, se a gente começar eu tenho certeza...eu fui falar com a filha da professora de 

inglês, ela falou que disse para a filha dela e que a filha começou a assistir, adorou e assistiu 

todos! Mas ela saiu da escola. Mas, quem sabe a gente, colocando essa...estimulando, eles não 

terminam de assistir a temporada, né? É muito legal, porque na hora que eu estava assistindo 

eu fico vendo: _ “meus meninos tinham que assistir isso!” Tudo que eu faço falo é: _ “meus 

alunos tinham que assistir [Risos]!” 

Thalita: Têm que ver isso! 

Josi: Tem que ver! Não pode passar “batido”! Então, o que os contos de fadas trouxeram 

para mim, quando eu vi, eu falei: _ “eles têm que vivenciar isso!” Os valores que trabalham 

nesse seriado são maravilhosos, a Branca de Neve...aí volta o tempo da é...volta o tempo dos 

contos de fada e volta na realidade deles e essa parte.. 

Thalita: Tem uma parte que é tipo: no tempo assim? E outra é no tempo atual? [Não 

conheço a série, por isso os questionamentos] 

Josi: É, a Rainha Má, ela mandou eles para um outro lugar e eles foram e ninguém 

lembrava de nada, então eles vivem na realidade. Mas depois eles vão lembrando, é muito bom! 

Volta no tempo e...é isso. E o [nome do personagem em inglês] ele está na trama todinha, ele 

costura todos os contos de fada. Aparece em tudo, apareceu agora no último, na quarta 

temporada, o Frozem. A história dela é muito legal, mas muito legal [Risos]. “Você tem que 

assistir também!” [Risos] Mas o que eu fiquei mais fascinada foi com os valores que trabalham. 

A Branca de Neve, a todo tempo ela está falando da família, da importância da família: _ “mas 

nós somos uma família...” E ela acaba descobrindo que as pessoas más, uma pessoa má (lá) é 

da família dela. Mas ela falou assim: _ “ele é da família...” A importância que dá a família, 

então eu acho que o valor, às vezes pode assim...não sei se está perdendo...mas eu acho que tem 

que valorizar, e outros valores. Alguns da família tem poderes, e a gente vê isso, às vezes, como 

uma coisa ruim. Você tem que saber controlar seu poder, então se você não sabe controlar seus 

poderes você pode usar para o mal ou outra coisa. Então eu imaginei assim também, pessoas 

da família da gente que são às vezes excluídas, que tem uma deficiência. Porque eu vi como se 

fosse uma deficiência. E que eles quiseram afastar porque o poder estava 

acabando/prejudicando. Aí a Branca de Neve faz isso, depois ela vai na família dela e daí ela 

volta e: _ “a gente acredita em você!” [Referindo-se a passagem/cena do episódio] Então, o 

poder você só consegue controlar se você acredita em você, entendeu? Então eu acho que tem 

tantos valores que me mostraram, que eu achei que os meninos poderiam vivenciar. Todos esses 

valores, né? Acaba que a Rainha Má, ela fica boa, mas ela tem ainda...não mostra assim/não 

fica muito estereotipado com o personagem, achei muito legal! Tudo que eu vejo eu penso...mas 

esse é um projeto, que eu tenho que amadurecer mais. 
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E agora esse ano eu quero fazer o curta de animação. Por que aí eu fui ver o Oscar, 

quando eu fui ver o Oscar...tá valorizando, tá ganhando o Curta de Animação e eu acho que 

eu... Então tudo eu vejo, um Oscar que eu vejo: “Ah isso eu tenho que tocar esse filme!” Tudo! 

É tudo assim [Risos]...tem jeito de levar; menos “Cinquenta Tons de Cinza” [Risos] mas eu só 

li o livro, o filme eu não vi não! Mas... [Inaudível] 

Sobre as viagens, você viu em Inhotim [Centro de Arte Contemporânea Inhotim – 

Museu em Brumadinho - MG], né? [Referindo-se ao que eu comentei sobre fotos nas redes 

sociais] Que foi o último passeio nosso e que fez parte do meu projeto, ele fechou com a nossa 

ida em Inhotim. Quantos exemplos que eu uso em Inhotim para poder dar as minhas aulas... E 

quando eu falo, às vezes, de Arte Contemporânea, como é importante os meninos visitarem, 

como eles tem mais propriedade para falar. Porque eu vejo aquele menino que não foi e aquele 

que foi e fala: _ “Nossa, aquela sala que a gente entrou, né?!” Por exemplo, a do Cildo Meirelles 

(?) que a gente viu, o Desvio do Vermelho (?), eles ficaram fascinados com aquilo, e assim, 

com mais propriedade, é isso que eu quero! Que eles entendam, ainda mais eu, que sou 

apaixonada pela arte contemporânea. Deles entenderem isso, de falar das sensações que eles 

tiveram lá. Lógico que eu queria fazer muito mais viagens, por exemplo, um teatro aqui/de 

fazer, tem aluno que não conhece nem o Teatro Municipal, né? Então assim, a minha vida é 

assim, tudo, eu posso estar em qualquer lugar que sempre eu estou... 

Thalita: Quando você revisita, ou quando você vai pela primeira vez assim, as 

sensações que você tem, suas mesmo, sem a Josi...  

Josi: professora...?! 

Thalita: não dá para desvincular, né? Essa separação para mim não existe, mas assim 

é... [Silêncio]. Você tem o espanto também? Você tem a emoção, você tem tudo sempre assim 

ou tem uma parte da vida que isso era mais presente assim?! Por que era novidade? 

Josi: Não. Ainda tem algumas obras que me chocam, tem algumas coisas que eu fico 

pensando, mais aí eu [inaudível] eu procuro refletir sobre aquilo, eu procuro aprofundar, 

pesquisar mais, ir mais fundo sobre aquele artista. Que tem uma história, né? As vezes ele fez 

aquilo porque tem uma história, aí eu procuro ir mais fundo. Mas tem umas que me chocam 

mesmo. Tem uma que a professora lá na UFMG [Referindo-se à Universidade Federal de Minas 

Gerais] lá da Pós [Referindo-se à Pós-Graduação Lato Senso em Ensino de Artes Visuais/em 

curso] ela falou assim...é assim, meio...[tom inseguro de fala] foi feita com xixi, e eu não sei. 

Eu acho que quando choca que...é de religião. Por exemplo, a imagem de Jesus [inaudível], eu 

tenho... Por mais que às vezes eu tento inovar algumas coisas, tem umas que me chocam, ainda 

mais quando é algo assim, a gente fica um pouco assim... [adota tom mais baixo/inseguro de 

voz] Eu sou um pouco assim mais reservada, nesse sentido. Mas [silêncio], eu acho que eu 

tenho aceitação, mas essa aceitação que eu tenho, daí que eu penso... Eu quero que eles também 

sintam alguma coisa.  

Thalita: Hoje é mais voltado assim... 

Josi: Com outro olhar? 

Thalita: É. De uma outra forma, de quando você vê um quadro pela primeira vez? Você 

tem a primeira sensação, mas logo te remete à prática sua!? 

Josi: É, é.  

Thalita: Ou não?! 

Josi: Não. Remete à prática, mas não que eu, na minha vida eu fui sempre assim não. 

Eu acho que foi uma construção mesmo, mas eu estou tentando pensar assim, na arte 
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contemporânea, quando é que eu realmente “assustei”, fiquei visivelmente assustada sempre, 

não sei... Desde a Lagoa do Nado é que a gente já mexe nessa linguagem e então sempre eu já 

quis sair do óbvio. Entendeu?! Então, por isso que eu já fui construindo esse olhar desde aí. 

Acho que foi muito importante. Eu te falei do NET (?) depois foi para lá, então eu acho que a 

partir daí eu fui vendo; e a própria construção naqueles espaços [inaudível] À margem do Rio, 

você viu?! [Referindo-se à foto nas redes sociais] o cara lá... Então a partir daí que construiu, 

já foi uma coisa diferente. Então já veio diferente para mim. De fazer, da minha prática. Eu não 

vi e falei assim: “nossa, isso aí é estranho!” Eu já fui construindo isso dentro mesmo, de mim. 

Eu te falei que eu fiquei chocada com esse, quando ela me falou, mas... 

Thalita: Como que era a obra? 

Josi: Você acredita que eu, eu quero ainda perguntar para ela, porque eu já procurei e 

não achei. Eu fiquei até com medo de às vezes eu não ter entendido direito, eu sei que é feito 

com xixi. Eu já digitei e não aparece. Não aparece essa obra que ela cita, a que foi feita com 

xixi. Eu acho que era uma imagem de Jesus, agora eu não sei se eu entendi errado, se a imagem 

de Jesus foi outra coisa e o xixi foi com uma outra coisa. Mas eu associei os dois juntos e eu 

tentei procurar e eu não consegui. A professora é a Melissa e eu queria perguntar ela, porque 

eu procurei recente isso.  

[Dias após a entrevista eu mandei à professora um link da internet onde faz referências 

à obra citada por ela. Está disponível em: <http://www.tecnoartenews.com/esteticas-

tecnologicas/o-polemico-cristo-de-andres-serrano/>. Acesso em: 28 mar. 2015] 

Então quando fala de religião eu fico meio assim, apesar de que a gente inovou bastante 

algumas coisas, a gente inova no teatro, mas a história é a mesma, permanece. São poucas obras 

que conseguem me chocar mesmo, porque eu acho que eu construí isso internamente.  

Thalita: Chocar assim, de uma forma negativa que a gente tá falando, de assustar um 

pouco [vozes simultâneas/inaudível]. Porque esse conceito do ‘estranhamento’ é uma coisa 

positiva para a arte contemporânea.  

Josi: É, porque te faz/a arte contemporânea quer te incomodar mesmo... 

Thalita: Porque aí você vai refletir! 

Josi: É, de incomodar mesmo, as próprias sensações, né? Quando a gente vivenciou lá 

em Inhotim, porque eu também fui pela primeira vez em Inhotim, eu só conhecia mesmo porque 

eu entrava no site. Falava de uma obra...[Silêncio] mas não conhecia. Então agora...eu sei que 

eu falava com propriedade, mas agora por ter vivenciado é ainda mais diferente. De você entrar 

na sala do “Desvio do Vermelho” e falar, porque os meninos prestam muito mais atenção! Eu 

falei que a gente entra e é aquela sensação de vermelho, em uns causam encantamento, eu fiquei 

realmente muito encantada. Mas, uns ficaram com medo: _ “Nossa Josi!”. Cada um tem uma 

sensação, e aí é essas sensações que são legais que eu falo; eu via as sensações né! E a gente 

vai entrando lá, e está tudo escuro, e os meninos, uns tinham medo, uns não entraram, outros 

entraram. Essas sensações são legais né, de você ver os alunos sentindo. Mas eu sei falar com 

propriedade.  

Não sei se eu falei da outra vez [referindo-se à primeira entrevista] da Capela Cistina, 

da Itália, que é meu sonho ir. Eu falei isso? 

Thalita: Não, acho que não! 

Josi: Se eu tivesse oportunidade, o primeiro país que eu queria visitar era a Itália, para 

entrar na Capela Cistina. Eu falo da Capela Cistina, a gente vê em 3D [Três Dimensões] a 

Capela Cistina, mas imagina se você for. Olha que propriedade e emoção que você vai falar. 
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Então eu imagino, eu sei que eu vou chorar lá [Risos]. Mas, de ver a Basílica, de ir na França, 

ver também/de entrar no Museu do Louvre. E aí eu falo com eles: “então quando vocês entrarem 

no Museu do Louvre, um dia, quando vocês forem para Paris vocês não podem deixar de visitar 

o Museu do Louvre. Aí os meninos: _ “Ahh Josi! [Risos] Eu não vou não!” “Não, quem sabe 

vocês vão sim! Aí na hora de entrar, não vai se assustar com o tamanho do quadro da Monalisa!” 

Porque todo mundo fica decepcionado com a Monalisa, chega lá e acha que é um quadro 

enorme. É pequenininho, então vocês já vão [inaudível] e não vão se decepcionar com isso. 

Porque muita gente decepciona mesmo com a Monalisa, fica falando: _ “Ah, por causa dessa 

mulher...” 

Thalita:  Eu não sabia qual a dimensão do quadro! 

Josi: Não? Você imaginava que era enorme?  

Thalita: Não, assim né! [Faço gesto com as mãos] 

Josi: Ele é pequeninho, ele é setenta e poucos por cinquenta e poucos [Referindo-se à 

metragem em centímetros/faz gesto com as mãos]. Ele é curtinho, deste tamaninho, ele é 

pequeno! 

Thalita: Ó! 

Josi: É! Então todo mundo às vezes acha que ele é... 

Thalita: Engraçado, porque quando você vê foto, na internet, parece que ele é... 

Josi: Parece que é grande, mas não é não. Então muita gente decepciona! Fora que fica 

falando: _ “ai o que que significa?! Essa mulher...não sei que lá... A técnica que era feita 

também, isso que é importante, que é um marco mesmo, que é a técnica do esfumato (?), que 

foi uma passagem. Então não é só aquela mulher, é a técnica usada na Monalisa. Mas aí, eu fico 

imaginando que o Governo tinha que dar oportunidade dos professores [Risos] de Arte, de 

visitar mesmo os lugares, de falar, de estar ali e visitar, de vivenciar mesmo!  Mas, eu tenho 

esperança de ir ainda, eu penso que eu vou ainda [adota tom mais baixo de voz].  

O namorado da Camila [filha de Josi] mora na Inglaterra, ele é de São Tiago, mas ele 

mora na Inglaterra. Ele deve ficar um tempo lá ainda, mas a gente combinou: _ “aí nós vamos! 

Você já está na Inglaterra, e aí é tudo pertinho, a gente já vê [inaudível]...” Só falta ganhar na 

loteria! [Risos] [pausa/silêncio] 

Thalita: e agora da sua família assim... 

Josi: Pois é, te falei da importância do meu pai, na minha vida, na minha construção e 

da afinidade que a gente tinha. No tempo da [inaudível] agora que esta festa de setenta e cinco 

anos, mas a gente queria ter feito a festa de Bodas dos dois; mas ela ficou muito feliz. Foi uma 

oportunidade de juntar a família toda. Todo mundo estava lá! Não teve ninguém que faltou, dos 

sobrinhos. Foi uma festa surpresa, ela mora em Belo Horizonte. Tem muitos irmãos dela/ o 

Júnior [Referindo-se a seu irmão] nunca tinha vindo aqui em casa. E aí juntou todo mundo, ela 

pensou que estava em outro lugar na hora que ela viu...porque a gente...foi surpresa até no final 

mesmo, e ela, como vem muito para São João, a gente falou que ia ter uma festa de aniversário 

da tia do meu marido e ela ainda comprou presente. Ela foi na festa pensando que era da Marina, 

da tia do meu marido, com o presentinho na mão ela entrou. Aí quando ela entrou...que tem o 

banner, no fundo de capa meu, do Face [Referindo-se à foto na rede social Facebook]. Aí 

quando ela entrou, que viu o banner e viu a família dela inteira, eu acho que ela deu uma 

“viajada”; foi lá no Veredas; aí a gente abriu a porta, onde estava todo mundo escondido, daí 

saiu todo mundo. Estava todo mundo vestido com a camisa, todo mundo de preto. Ela falou que 

quando olhou aquilo ela pensou que estava em outro lugar [Riso]. Mas, foi muito bom! 
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Thalita: Ela teve um momento de... 

Josi: Foi, foi. Mas aí encontrou com todo mundo. Agora, todos nós temos habilidades 

e é...meu por exemplo, vou começar pela mais velha, a Patrícia.  

Thalita: São quantos mesmo? 

Josi: Eu sou a do meio, tem um casal acima de mim e um casal abaixo de mim. Eram 

para ser três casais, isso eu te falei, né?! Era para ser três casais, Pedro era o nome que meu 

irmão chamava, ele faleceu com oito meses. E a gente, eu e ele ficávamos com a mesma idade 

de cinco de março à dezoito de março, e ele faleceu, então eu fiquei no meio, com um casal 

acima e um casal abaixo.  

A minha irmã mais velha é evangélica e...mas, ela tem também habilidades; ela não 

desenha muito, mas algumas coisas ela faz. Eu acho assim, a criatividade está presente em tudo 

que ela faz. Igual a esta festa que a gente fez, deu para mostrar as habilidades de todo mundo. 

Ela, com coisas dentro da oração dela e com a criatividade dela, ela usa isso, tem muita 

noção...porque não é só no desenho e na pintura, eu acho que de lidar, de ser criativo. Eu falo 

com os meus alunos isso também, falo que hoje em dia a gente ter que ser criativo, isso é 

valorizado. Você tem que ter iniciativa, quem sabe dominar aquele espaço, lógico que não é 

ultrapassar, não é isso, mas de mostrar a criatividade. Então assim, ela tem os dons dela, teve 

uma época que ela pintava blusa, aquelas menininhas, usava Cola dimensional, Cola Puff. Aí 

eu fui e ensinei para ela e ela pegou rapidinho, tem a letra também de [(?) inaudível]. Então ela 

usa um pouco do que ela sabe para fazer o que ela precisa, mas não teve um destaque mesmo 

na arte. Mas eu sei que que aonde ela fica ela usa a criatividade dela, de certa forma. Mas ela 

também tem essas habilidades, mas ela não desenvolveu tanto. Se tiver que escrever uma faixa 

com letras ela escreve, ou outras coisas mesmo, ela não usa isso porque ela já foi para um outro 

lado. Ela tem uma igreja, ela participava da Varões de Guerra e agora ela tem uma igreja. O 

marido dela é pastor, as minhas três sobrinhas são evangélicas também, mas era tudo muito 

mais rígido, hoje não, está bem mais light e tal, hoje está mais tranquilo. Na época não pintava 

o cabelo, agora pinta; hoje tá mais tranquilo. É em Betim [Cidade metropolitana – Belo 

Horizonte] que ela mora, chama Jeová Jireh eu acho, que é a igreja dela. E as minhas sobrinhas, 

que são filhas, ela tem...a Patrícia que eu estou falando, que é a mais velha, no banner você vai 

ver todas [Referindo-se à foto no Facebook] é a Patrícia, então a gente organizou a festa assim, 

então dá para ver assim, pelo gosto das músicas; então eu estou te falando no geral né. Até 

questão de bom gosto mesmo, de montar o vídeo, porque é arte também, o audiovisual também, 

de montar. Eu acho que estas questões [silêncio] de gosto mais apurado, eu acho que ela tem. 

E aí ela ficou por conta de montar o vídeo e outras surpresas. Aí a minha sobrinha dançou lá na 

festa, ela dança mais é mais esta parte evangélica mesmo. Então deixa eu ver, a minha irmã tem 

a Paola, a Natani e a Raissa, a Natani, que é a do meio, que dançou. A Raissa, ela já não tem 

tantas habilidades assim não, e a Paola também não. A Paola tem uma padaria, mas se precisar 

de sair alguma coisa de arte todas elas fazem.  

Meu irmão Júnior, ela trabalha com silk screen, ele trabalha com serigrafia, então é 

também uma parte, apesar de ser reprodução, e às vezes ele não cria a obra, mas ele trabalha 

nesta área de arte também, de serigrafia. “Silca” em fita, em camisa, em outras...outros objetos 

também. 

O Júnio (ou Júnior?) né, depois sou eu e tem o Marco Aurélio.  

O Marco Aurélio é um dos que eu acho que puxou mais meu pai também, ele trabalha, 

faz qualquer tipo de letra, ele também é evangélico e aí ele...acho que só eu e o Júnior que não 

somos, o resto todo é. O Marco Aurélio, a maioria das igrejas que tem lá na redondeza ele vai 

e pinta paredes, faz o mundo e não sei o que. Qualquer desenho ele amplia, pinta, faz letra, ele 
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também faz muito trabalho assim, artístico, mas, de propaganda então e desenho artístico e nas 

paredes. Ele toca violão também e canta, ele cantou na festa também.  

E a Lú, ela tem também habilidades, mas não trabalha com isso, o Marco Aurélio já 

trabalha, ele toca na igreja; quem contrata ele..ele faz esse trabalho mais artístico. O Júnior 

pinta, mas se tiver que pintar ele pinta parede e tal, pinta e trabalha com a serigrafia.  

Agora a Luciane, ela tem também umas habilidades, mas ela é mais dona de casa, ela 

não trabalha com isso não. O dela acho que, se ela tivesse estudado acho que ela daria assim 

para Design de Interiores, ela tem um bom gosto de decorar. Eu já não fui muito por esse lado 

não, ela já tem esse bom gosto, ela já desenhou a casa da minha irmã, na casa dela ela projetou, 

mudou, reformou. A gente deu lembrancinha na festa da minha mãe, era uma caixinha e ela 

pintou, colocou renda, fitinha, um trabalho muito delicadinho. Ficaram lindas as caixinhas. Ela 

também tem essas habilidades, mas não usa isso para comércio, mas todos têm assim, eu acho 

que puxou muito essa veia artística. A Luciane que é a mais nova, ela tem dois filhos, o Caio e 

o Samuel, o Samuel tá desenhando muito bem, amplia...começa igual eu comecei, olhando 

história em quadrinho, ampliando, desenhando.  

[Neste momento houve uma pausa na gravação devido à entrada de uma professora na 

sala e uma conversa informal; logo após a sua saída retomamos] 

O caio ainda eu não vi não, depois vem o Marco Aurélio, que é esse que eu acho que 

tem mais habilidades assim e que usa mais, depois eu, depois o Junior e depois a Patrícia, que 

a gente chama ela de Tita (?). Mas, aí é isso, no geral acho que está todo mundo envolvido e eu 

ia falar dos filhos né?! Os filhos da minha irmã, o Samuel, ele está pintando, tem talento para o 

desenho. O Marco Aurélio tem um filho, mas não mora com ele e eu não conheço muito bem 

ele. O Junior também não tem [silêncio] e da minha irmã, as filhas dela...deixa eu ver aqui. 

[pausa na fala] 

Thalita: Eu vou fazer o seguinte, eu vou transcrever o que a gente fez hoje, vou juntar 

com a primeira entrevista, vou imprimir, daí eu te entrego as fotos e as entrevistas para você 

dar uma olhada. Para você ver: _ “Ah Thalita, isso aqui é tal nome”. Ou senão: _ “Põe isso 

assim que fica melhor!” E esse processo mesmo da escrita do que você me falou, de tudo que 

você me falou. Aí depois se você achar que: _ “Ah, deixa eu te falar de tal coisa!” Você também 

pode acrescentar. 

Josi: É, porque agora também eu vou pensar em umas coisas, até na questão das fotos, 

vou tentar ver se tem alguma coisa. Até ver a foto que está faltando e pensar em alguma coisa, 

no que está faltando mesmo e... 

Thalita: Mas, aí você vai ver que tem bastante coisa, acho que no primeiro dia você me 

falou bastante coisa e deu para separar coisas importantes, essa fala sua de hoje, acho que as 

fotos, já podem aparecer mais coisas. Aí eu vou fazer isso, vou fazer a transcrição... 

Josi: Igual a Lúcia falando... [Referindo-se à Prof. Dra. Lúcia Helena P. Pereira, com a 

qual conversamos na interrupção da entrevista], podia ter uma foto desse dia... 

Thalita: Foi uma disciplina do mestrado? 

Josi: Foi uma disciplina do mestrado, é, que eu fiz, eu só fiz uma, fiz com ela; que foi 

Corporeidade né?! As vezes tem uma foto legal, que a gente apresentou, e foi de arte 

contemporânea também, a gente contou história, a gente relembrou memórias com cheiros 

[Adota tom mais baixo de voz] Ela chorou até... [Referindo-se à Prof. Dra. Lúcia Helena P. 

Pereira]..lembrou assim né... Mas, foi com cheiros, foi uma dinâmica em que eu havia feito há 

muito tempo, quando eu fiz um curso e a gente contou uma história também, uma história que 
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eu também adorava, a gente dividiu, eu a (?) e a Elisa; história linda, e aí a gente apresentou, 

com a memória olfativa também. 
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D - RESULTADO DA ANÁLISE IDEOGRÁFICA-NOMOTÉTICA 

 

 

Formação – Ensino Básico (dificuldades/transições);  

Formação Inicial – Ensino Superior;  

 

 

Relações com a Igreja;  

Presença do Pai – histórias;  

Presença da mãe – histórias; Família;  

Hábitos pessoais/educação doméstica/rotina;  

Traços da personalidade; 

 

 

Início da carreira/trabalhos;  

Outros trabalhos;  

Outros anseios (para além da docência);  

Trabalho atual/ rotina atual; 

 

 

Sobre “ser professora...”;  

Teatro;  

Influências artísticas/gostos.  
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