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Resumo 

 

 

Esta pesquisa busca compreender os significados da experiência de ser professora nas 

narrativas da história de vida de uma professora leiga aposentada. Entendendo que para se ter 

acesso a estas experiências seria necessário um trabalho com história de vida, buscou-se apoio 

teórico em autores que concebem a história de vida como caminho para acessar a identidade 

docente. Assim, compreende-se que a identidade desse professor é constituída não somente 

por aspectos técnicos e curriculares, mas recebe influência de suas vivências e características 

pessoais. Este trabalho adota também uma abordagem fenomenológica de pesquisa pautada na 

filosofia hermenêutica de Paul Ricoeur. As considerações deste filósofo compõem o aparato 

teórico- metodológico desta pesquisa, juntamente com as contribuições da história de vida. 

Dessa forma, buscou-se, a partir do trabalho hermenêutico proposto por Ricoeur, identificar 

nas narrativas da história de vida de uma professora leiga aposentada, os significados que ela 

atribui à experiência de ser professora. Após o trabalho hermenêutico com as narrativas 

transcritas, identificou-se três dimensões que abrigam os significados da experiência de ser 

professora para esta docente: a dimensão dos sentimentos, do cuidado e do ser-com-o-outro. 

Os sentimentos dizem da gratidão aos pais e professores que contribuíram para a sua 

formação, da saudade que sente dos tempos de aluna e professora, do carinho pelos ex-alunos 

e do orgulho pela profissão. A dimensão do cuidado aparece principalmente relacionada ao 

zelo e respeito aos alunos. Ser professora significa ainda ser-com-o-outro uma vez que é na 

relação com pais, alunos e comunidade que se dá o fazer docente. Tendo em vista que, nesta 

pesquisa, a identidade docente é entendida como uma construção ao longo da carreira, nas 

diferentes relações e ambientes, sendo também marcada pelos valores e vivências pessoais, os 

sentidos de ser professora aqui apresentados possuem marcas das vivências desta docente 

enquanto filha, aluna, mãe e professora. Tais sentidos representam uma das perspectivas 

possíveis de análise, visto que, não existe uma única interpretação possível para um texto. 

Palavras-chave: experiência, narrativas, história de vida, professora leiga, filosofia 

hermenêutica de Paul Ricoeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

 

This research seeks to understand the meanings of the experience of being a teacher in the 

narratives of the life history of a retired lay teacher. Understanding that to have access to these 

experiences would require the work with a life history, theoretical support was sought in 

authors who conceive life narratives as a way to access the teaching identity. Thus, it is 

understood that the identity of the teacher is constituted not only by technical and curricular 

aspects, but is influenced by his/her experiences and personal characteristics. This work also 

adopts a phenomenological approach of research based on the hermeneutic philosophy of Paul 

Ricoeur. The considerations made by this philosopher make up the theoretical-methodological 

apparatus of this research, along with the contributions of the life history. Thus, it was sought, 

based on the hermeneutic work proposed by Ricoeur, to identify in the narratives of the life 

history of a retired lay teacher the meanings she attributes to the experience of being a 

teacher. After the hermeneutic work with the transcribed narratives, three dimensions were 

identified that carry the meanings of the experience of being a teacher for that particular 

teacher: the dimension of feelings, care and being-with-others. The feelings expressed tell of 

the gratitude to her parents and the teachers who contributed to her formation, her longing for 

the time she was herself a student and, later, a teacher, the affection for former students and 

the pride for her profession. The dimension of care appears primarily related to zeal and 

respect for the students. Being a teacher means also being-with-the-other, since it is in the 

relationship with parents, students and community that teaching takes place. Considering that, 

in this research, teacher identity is understood as constructed throughout the career, in 

different relationships and environments, being also marked by personal values and 

experiences, the meanings of being a teacher presented here have marks of the experiences of 

this teacher as a daughter, student, mother and teacher. These meanings represent one of 

possible perspectives of analysis, since there is no single possible interpretation of a text. 

Keywords: experience, narratives, life history, lay teacher, hermeneutic philosophy of Paul 

Ricoeur 
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Introdução 

 

Iniciando este trabalho de pesquisa, considero importante apresentar ao leitor um 

pouco da minha história de vida, em especial, aspectos de minha vivência escolar. Acredito 

que essas vivências possibilitam delinear os caminhos percorridos até o momento e, de certa 

forma, mostram-se como o pano de fundo de minhas inquietações. 

 Como aluna, fui, ao longo de minha vida escolar, marcada positiva ou negativamente 

nas relações com os professores. Estas marcas, juntamente com tantas outras, compõem a 

minha identidade pessoal e docente, já que parto do princípio de que a identidade é construída 

ao longo da vida, nas diferentes relações com o mundo e com os outros. 

 Iniciei meus estudos aos seis anos de idade na turma chamada pré-escolar, na Escola 

Estadual Carlos Pinheiro Chagas, na cidade de Oliveira, Minas Gerais. Meu primeiro olhar 

para a professora foi de grande admiração. Eu a achava linda! Lembro-me que era atenciosa, 

carinhosa e acolhedora. Adorava os carimbos com elogios que ela colocava nocaderno. 

Frequentei por pouco tempo essa turma, porque meu pai conseguiu um emprego na 

zona rural e precisamos nos mudar. Com a mudança, a realidade alterou-se profundamente e, 

diferentemente da escola da cidade, com uma turma na qual todos os colegas tinham a mesma 

idade, fui estudar em uma escola rural de turma multisseriada chamada Escola Estadual José 

Nunes de Avelar.  

Lembro-me que estudavam ali alunos de idades diferentes que eram agrupados na sala 

conforme o nível de escolarização. As carteiras eram de um modelo antigo, que possuía 

bancos mais longos e, por isso, sentávamos em duplas. Havia somente um colega com idade 

próxima à minha e os demais eram mais velhos. 

 A escola era simples, mas muito acolhedora. Divertíamo-nos muito no recreio e 

aprendi ali todas as brincadeiras tradicionais da infância rural: queimada, rouba-bandeira, “caí 

no poço”, chicotinho queimado, etc. Os alunos mais velhos adoravam me proteger por eu ser 

a menorzinha da classe. Lembro-me também de como era bom merendar e depois ir escovar 

os dentes na bica d’água que ficava no quintal da escola. 

 A professora era ótima. Lembro-me que era atenciosa e dedicada e, recordando hoje 

esses momentos, a partir da minha posição e formação atual, vejo que era uma grande 

guerreira que conseguia com recursos mínimos alfabetizar seus alunos. Em pouco tempo, 

cerca de dois anos de vida escolar, já conhecia assim duas professoras que me marcaram 

positivamente.  
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 Aos oito anos de idade, cursando a segunda série, retornamos para a cidade de Oliveira 

e ingressei novamente na escola onde havia frequentado parte da pré-escola. As escolas da 

rede estadual estavam em greve e demorou um pouco para que pudesse retomar os estudos. 

 Quando as aulas iniciaram, senti um misto de alegria e de medo. Estava feliz porque 

iria estudar na mesma turma que todas as amigas da vizinhança, mas, ao mesmo tempo, tudo 

era tão diferente, tão grande. A escola já não era mais composta por aquelas duas salinhas da 

zona rural, os alunos eram muitos e,em sua maioria, desconhecidos. 

 Fui para a escola levando na mochila, acima de tudo, uma timidez imensa. A 

professora me recebeu com indiferença e, logo nos primeiros dias, disse em alto e bom som o 

que pensava de mim: uma menina burra que veio da roça. 

 Descobri, naquele dia, que em uma boa relação entre aluno e professor, existe algo 

essencial: o respeito. Se existe respeito, de ambas as partes, a relação é prazerosa, o cotidiano 

é alegre, mas se não é ele que permeia a relação, as atitudes são frias e dolorosas.

 Algum tempo depois, essa professora precisou afastar-se por motivos de doença e foi 

substituída por outra completamente diferente. A escola voltou a ser, para mim, um lugar 

prazeroso e alegre. Felizmente, concluí os anos iniciais do ensino fundamental nessa escola, 

sem grandes contratempos. 

 Iniciei, logo em seguida, os estudos na Escola Estadual Mário Campos e Silva, que 

oferecia a educação da quinta série do fundamental (correspondente sexto ano, na 

nomenclatura atual) até o terceiro ano do ensino médio. Nessa escola, recordo-me com alegria 

de vários momentos, como, por exemplo, as peças teatrais das quais participei, as monitorias 

que oferecia para os colegas com dificuldades e as amizades que fiz. 

 Posso dizer que encontrei nessa escola vários professores que me marcaram 

positivamente, com os quais criei laços de amizade. Tive a oportunidade também de 

reencontrar a professora da zona rural, agora lecionando língua portuguesa para minha turma. 

Ela continuava a mesma: atenciosa e competente. 

 Durante os anos finais do ensino fundamental, e também no ensino médio, posso dizer 

que as relações escolares foram permeadas pelo respeito e não passei por nenhuma exposição 

dolorosa como aquela citada anteriormente. Porém, nunca esqueci aquele momento e as boas 

experiências posteriores me provaram que não existe somente um tipo de professor e que as 

relações escolares são singulares. 

 Nessa etapa de minha vida escolar, convivendo diariamente com um número maior de 

professores, ficava explícita a diferença entre as práticas. Alguns docentes exploravam ao 

máximo o tempo das aulas de maneira agradável e criativa, enquanto outros entravam na sala, 
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sentavam-se e simplesmente esperavam o sinal tocar para ir embora. Neste último caso, 

nãohavia propostas de atividades interessantes nem diálogo com os alunos. Recordando hoje 

esses momentos, é impossível não pensar em trabalhos como o de Goodson (1995), que 

mostra como aspectos da vida pessoal influenciam diretamente a prática docente fazendo de 

cada professor um profissional único.  

Cursei os três anos do ensino médio no curso noturno, pois já trabalhava o dia todo 

como vendedora em uma loja de artigos fotográficos. Ao concluí-lo, em 2002, tinha vontade 

de continuar estudando, mas na cidade não existia universidade pública e o único curso 

superior oferecido na rede particular era inacessível financeiramente.  

 Em 2005, a mesma escola onde concluí o ensino médio ofereceu um curso técnico em 

contabilidade, no qual me matriculei, mas cursei apenas um mês. Meu irmão havia prestado 

vestibular para o curso de Letras da Universidade Federal de São João del-Rei, no fim do ano 

de 2004, e foi aprovado. Meu pai, sabendo que seria difícil mantê-lo em São João del-Rei e 

ciente de que não poderia possibilitar-me a mesma oportunidade, assim como à minha irmã, 

decidiu mudar-se. 

 Foi assim que, em 2005, chegamos todos a São João del-Rei. Meu pai, com um 

emprego de serralheiro de alumínio, minha mãe, dona de casa, meu irmão, já aprovado na 

UFSJ, minha irmã cursando o ensino médio e eu, desempregada, mas muito animada com a 

oportunidade de retomar os estudos. 

 A partir daí, meu foco era ingressar na UFSJ. Dediquei horas e horas de estudos 

solitários. Como estava sem emprego, não tinha condições de pagar cursinho e os pré-

vestibulares comunitários já haviam encerrado o período de matrículas. 

 Em janeiro de 2006, veio a boa notícia: fui aprovada para o curso de Pedagogia da 

UFSJ. Começava assim uma nova etapa em minha vida. Novos amigos, novos horizontes, 

novos desafios. 

 Os anos de graduação exigiram de mim grande esforço, pois trabalhava o dia todo 

como atendente em uma vidraçaria e estudava à noite. Assim, tive uma trajetória típica do 

estudante-trabalhador1que não tem tempo para aproveitar as oportunidades de pesquisa e 

aprofundamento que a universidade oferece. Mas, mesmo assim, posso dizer que fiz um bom 

curso e que as horas dedicadas, mesmo poucas, foram muito bem aproveitadas. 

                                                           
1 Adoto o conceito de estudante-trabalhador conforme definido por ROMANELLI (2010). Para este autor o 
estudante-trabalhador é aquele que “trabalha, mas continua sendo parcialmente mantido pelos pais, mesmo que o 
auxílio familiar limite-se a fornecer moradia e alimentação” (ROMANELLI, 2010, p.108).  
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 Na universidade, pude novamente desfrutar de relações de aprendizado respeitosas e 

amigáveis. O contato com os professores era algo mais maduro e dialógico, o que me permitia 

refletir sobre que tipo de professora queria ser. 

 Concluí, em 2009, a graduação em Pedagogia, mas tive que esperar até 2013, quando 

fui aprovada em um concurso estadual, para iniciar a prática de professora. Nesse momento, 

já acumulava, além da função de professora, o papel de mãe e esposa. 

 O contato com a sala de aula reavivou as minhas reflexões sobre o tipo de profissional 

que eu queria ser e as relações que eu estabeleceria com todos naquele ambiente.  

Incomodavam-me as posturas desrespeitosas de alguns profissionais para com os alunos, pais 

e funcionários da escola. 

 No bojo dessas vivências, fui percebendo que o “ser professor” tem um sentido 

singular para cada profissional. Entendi que a identidade de cada docente é única e está 

diretamente ligada aos seus valores e experiências2. 

 Nesse sentido, devo dizer que as inquietações que deram início a esta pesquisa 

também estão diretamente ligadas às minhas vivências pessoais e profissionais. São frutos de 

relações que vivi enquanto aluna, professora e também das minhas relações familiares. Foi a 

partir desse entrelaçar de histórias que me propus a investigar o sentido de “ser professora” 

nas narrativas da história de vida de minha avó, uma professora leiga3 aposentada. Assim, 

desde o ingresso no Programa de Pós-graduação em Educação/Mestrado em Educação da 

UFSJ, na turma de 2015, tenho me dedicado às tarefas necessárias a esta pesquisa. 

Iniciei a caminhada aprofundando os conhecimentos sobre os trabalhos com histórias 

de vida, em especial as histórias de vida de professores, buscando relacioná-los com a 

abordagem fenomenológica de pesquisa adotada neste estudo. Essas informações compõem o 

capítulo I. 

 No capítulo II, apresento aspectos referentes à filosofia de Paul Ricoeur e as 

contribuições desse filósofo para esta pesquisa. Em seguida, ao longo do terceiro capítulo, 

descrevo o processo de registro das narrativas, sua transcrição, bem como um pouco da 

história de vida de minha avó. 

                                                           
2  O conceito de experiência adotado neste trabalho está pautado na fenomenologia e desse modo é entendido 
como experiência vivida. De acordo com Bicudo (2011) a experiência vivida é entendida como “ação que 
efetuamos, ou que nos acontece, mas que imprime suas marcas em nós, com maior ou menor intensidade, 
dependendo do significado que faz em nossa história de vida” (BICUDO, 2011, p.86). 
3 Adoto nesta pesquisa o conceito de professor leigo como sendo o profissional que exerce o magistério sem 
possuir a habilitação mínima exigida, conforme definido por Augusto (2010). De acordo com a autora este termo 
“é, de modo geral, empregado para designar os que trabalham nos anos iniciais do Ensino Fundamental e que 
não tem a formação em nível médio, na modalidade normal (antigo Magistério)” (AUGUSTO, 2010, s.p.). 
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 O quarto capítulo é dedicado à apresentação dos significados de ser professora, 

identificados nas narrativas de minha avó através de um trabalho hermenêutico. Para Paul 

Ricoeur o texto é mediação para a compreensão de nós mesmos, do outro e do mundo. Assim 

encerro este trabalho de dissertação relatando a experiência de autocompreensão mediada 

pelas narrativas de minha avó.  
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Capítulo I 

Narrar a vida, narrar a profissão 

 
O narrador é um mestre do ofício que conhece seu mister: 
ele tem o dom do conselho. A ele foi dado abranger uma 
vida inteira. Seu talento de narrar lhe vem da experiência; 
sua lição, ele extraiu da própria dor; sua dignidade é a de 
contá-la até o fim, sem medo. Uma atmosfera sagrada 
circunda o narrador. 

Ecléa Bosi 

  

As palavras de Bosi (1994) nesta epígrafe dão o tom de quão intenso é o ato de narrar. 

As narrativas são espaços ímpares de investigação por possuírem uma vivacidade e riqueza de 

detalhes inacessíveis em outras fontes. Ao longo deste capítulo, apresentarei as 

especificidades do trabalho com histórias de vida e as contribuições desta abordagem para as 

investigações no campo educacional. 

 

 

1.1 O universo das pesquisas com história de vida 

 

 As pesquisas com história de vida situam-se no campo das investigações de caráter 

qualitativo, “cujas estratégias de pesquisa privilegiam a compreensão do sentido dos 

fenômenos sociais para além de sua explicação, em termos de relações de causa-efeito” 

(MONTEIRO, 1998, p. 7). Em outras palavras, o sentido aferido às experiências é construído 

pelos sujeitos envolvidos na pesquisa e, por isso, possui alto grau de subjetividade. 

São pesquisas que buscam desconstruir a ideia do pesquisador como aquele que detém 

o poder de agir e interpretar, e do pesquisado como objeto passivo e isolado a ser interpretado. 

Ao romper com esses ideais, a pesquisa, na modalidade qualitativa, adota estratégias que 

reconhecem o pesquisado como sujeito ativo, participante e inserido em um contexto. 

 Outra informação importante sobre o campo das pesquisas qualitativas diz respeito, 

justamente, ao contexto no qual estes trabalhos são realizados. De acordo com Paulilo (1999), 

as pesquisas qualitativas são aquelas cujo universo não é passível de captação por hipóteses 

perceptíveis, sendo de difícil quantificação e nas quais os temas de pesquisa demandam um 

estudo fundamentalmente interpretativo. 
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Pode-se dizer que as metodologias ligadas à abordagem qualitativa de investigação 

buscam romper com a visão positivista de pesquisa e valorizam aspectos da subjetividade dos 

sujeitos sociais. Assim, estando inseridas neste universo, as pesquisas com histórias de vida 

fazem parte do movimento de mudança paradigmática que se inicia no campo das ciências 

sociais nos primeiros anos do século XX. 

Bogdan e Biklen (1994) elencam cinco características das pesquisas qualitativas, que 

contribuem para ampliar a compreensão do universo em que inserem as pesquisas com 

histórias de vida. Segundo os autores, as pesquisas qualitativas são descritivas e possuem o 

ambiente natural como fonte direta dos dados. Além disso, nessa modalidade, os 

investigadores interessam-se mais pelo processo de pesquisa que pelos resultados; os dados 

são analisados indutivamente e o significado é de importância vital nesta abordagem.  

Estando inseridas neste contexto, as pesquisas com histórias de vida possuem também 

as características que marcam as investigações qualitativas. A história de vida é uma 

modalidade de pesquisa que, ao ouvir o sujeito, busca compreender os acontecimentos e 

vivências que ocorreram ao longo de sua vida ou em algum recorte temporal específico. 

 Nas leituras realizadas, pude perceber que as histórias de vida aparecem como uma 

das modalidades investigativas da expressão polissêmica História Oral. Como apontam 

Amado e Ferreira (2006) é possível identificar três principais posturas a respeito do status da 

história oral: a história oral como uma técnica, como uma disciplina e ainda como uma 

metodologia.  

Entendida enquanto técnica, a História Oral é concebida como apenas um conjunto de 

procedimentos técnicos para a utilização do gravador em pesquisa e posterior conservação do 

material gravado, negando-lhe qualquer pretensão metodológica ou teórica (AMADO E 

FERREIRA, 2006). Aqueles que defendem o status de disciplina para a História Oral o fazem 

por entender que “a história oral inaugurou técnicas específicas de pesquisa, procedimentos 

metodológicos singulares e um conjunto próprio de conceitos” (AMADO E FERREIRA, 

2006, p. XIII), constituindo um corpus teórico distinto e por isso deve ser considerada uma 

disciplina. Os defensores da História Oral como metodologia argumentam que esta, como 

todas as metodologias, apenas estabelece e ordena procedimentos de trabalho funcionando 

como ponte entre teoria e prática. Neste sentido, a abordagem da História Oral enquanto 

metodologia é capaz de formular perguntas, mas não pode oferecer as respostas, sendo 

necessária uma interdependência entre prática, metodologia e teoria que produz o 

conhecimento histórico (AMADO E FERREIRA, 2006). 
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 Ao conceber as histórias de vida como inseridas no campo da História Oral, julgo 

necessário apresentar uma breve definição deste campo do conhecimento. De acordo com 

Queiroz (2008) 

 

História Oral é o termo amplo que recobre uma quantidade de relatos a 
respeito de fatos não registrados por outro tipo de documentação, ou cuja 
documentação se quer completar. Colhida por meio de entrevistas de forma 
variada, ela registra a experiência de um só indivíduo ou de diversos 
indivíduos de uma mesma cultura (QUEIROZ, 2008, p.42). 

 

A História Oral, ao trabalhar com relatos orais, propicia o acesso a informações, 

muitas vezes, não disponíveis em outros documentos. Como é possível observar em 

Thompson (1992), o advento da História Oral trouxe contribuições para as pesquisas em 

diversas áreas – história econômica, história política, história da religião, história operária, 

história social, história da educação, etc. – possibilitando uma mudança de enfoque em alguns 

campos, ou seja, a percepção de que os relatos orais podiam expor informações com maior 

clareza que os documentos, além de viabilizar a abertura de novas áreas de investigação. 

Souza (2006) afirma que o imbricamento da História Oral e a dinâmica da Escola dos 

Annales4 “toma as fontes orais e a pesquisa com os excluídos da história como 

potencializadores de uma nova forma de compreender o cotidiano e as vozes dos atores 

negada pela perspectiva histórica factual” (p. 27-28). Esta mudança de perspectiva proposta 

pela Escola dos Annales permitiu ouvir os vencidos, o que significa dizer que viabilizou 

estudar acontecimentos do cotidiano, bem como acessar a história de pessoas comuns e das 

minorias (negros, mulheres, índios, homossexuais). 

Concebidas como uma abordagem metodológica inserida no campo da História Oral, 

as histórias de vida desfrutam das contribuições deste campo. Uma destas contribuições é a 

vivacidade característica dos documentos pessoais. Encontro em Alberti (2004) considerações 

importantes que demonstram a vivacidade das entrevistas em História Oral: 

 

É da experiência de um sujeito que se trata; sua narrativa acaba colorindo o 
passado com um valor que nos é caro: aquele que faz do homem um 
indivíduo único e singular em nossa história, um sujeito que efetivamente 

                                                           
4 Denominação dada ao grupo de historiadores liderados por Marc Bloch e Lucien Febvre que surgiu na França 
durante a primeira metade do século XX. A Escola dos Analles se constituiu como um movimento com 
estratégias voltadas a combater o tipo de história que se fazia na França, por eles denominada historia 
historicizante. Segundo Vainfas (1997), Bloch e Febvre combatiam esta história por estar somente preocupada 
com os fatos singulares, sobretudo com os de natureza política, diplomática e militar. “Contra tal história 
historicizante, Febvre e Bloch opunham uma assim chamada história nova, uma história problematizadora do 
social, preocupada com as massas anônimas, seus modos de viver, sentir e pensar” (VAINFAS, 1997, p.130). 
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viveu – e, por isso dá vida a – as conjunturas e estruturas que de outro modo 
parecem tão distantes. E, ouvindo-o falar, temos a sensação de ouvir a 
história sendo contada em um contínuo, temos a sensação de que as 
descontinuidades são abolidas e recheadas com ingredientes pessoais: 
emoções, reações, observações, idiossincrasias, relatos pitorescos 
(ALBERTI, 2004, p.14). 

 

Ainda segundo a autora, a História Oral privilegia o conhecimento do passado 

conforme concebido por quem viveu, o que permite resgatar experiências que residem na 

memória do sujeito e cujo sentido atribuído é singular. Entendo o acesso a essas experiências 

como uma reelaboração do passado a partir de uma visão do presente, desse modo, no 

capítulo seguinte, apresentarei a noção de memória e esquecimento em Paul Ricoeur, que 

enriquecem esta perspectiva. 

 

 

1.2 As características da abordagem história de vida 

 

 Como exposto anteriormente, as histórias de vida são concebidas como pertencentes 

ao campo da História Oral, e dentro desta expressão polissêmica figuram ao lado de outras 

modalidades investigativas. Nos meus estudos, os termos mais encontrados são: 

autobiografia, biografia, depoimento oral e história de vida. 

Entendo como necessária uma diferenciação destes termos, de modo a esclarecer as 

especificidades de cada um. Pineau (1999) concebe a autobiografia como sendo o “escrito da 

própria vida” (p. 343) caracterizada pela ausência de mediação externa na escrita do vivido. Já 

a biografia é entendida “como escrito da vida do outro” (PINEAU, 1999, p. 343) e configura-

se como oposta à autobiografia, por se efetivar a partir da escrita, por outrem, de um 

acontecimento ou experiência vivida por alguém. 

História de vida pode ser definida como “[...] relato do narrador sobre a sua existência 

através do tempo, tentando reconstruir os acontecimentos que vivenciou e as experiências que 

adquiriu [...]” (QUEIROZ, 2008, p.43) e diferencia-se do depoimento oral pela postura do 

pesquisador no momento do recolhimento das narrativas.  

Segundo Queiroz (2008), nos depoimentos, a narrativa do sujeito pesquisado é 

direcionada pelo pesquisador de modo que os acontecimentos narrados contemplem o objeto 

de estudo do trabalho. Já nas histórias de vida, o narrador tem a liberdade de selecionar quais 

acontecimentos serão narrados, sem se preocupar com a cronologia dos mesmos e atendo-se 

apenas ao percurso vivido. Assim, nas histórias de vida, são relatados os acontecimentos e 
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experiências que o sujeito considerar significativos. Utilizando uma expressão de Queiroz 

(2008), pode-se dizer que quem decide o dizível e o “indizível”, na narrativa da história de 

vida, é o narrador.  

Cabe ressaltar que, por mais que o pesquisador busque não interferir na seleção dos 

acontecimentos a serem narrados, a sua presença já deve ser considerada como um fator de 

relevância nesta escolha. O narrador pauta sua narrativa naquilo que acredita que deve ou não 

ser dito ao pesquisador, assim, acontecimentos que foram importantes para o narrador, ao 

longo de sua vida, podem ser omitidos por timidez, medo de julgamento, dentre outros 

motivos. No caso desta pesquisa, em especial, preciso ter em mente que o grau de intimidade 

com minha narradora tanto pode ser um facilitador no momento da narração quanto uma 

barreira, visto que, podem existir experiências as quais ela não se sentirá à vontade para 

contar a uma neta. 

Essa autonomia do narrador ao escolher o acontecimento a ser narrado apresenta-se 

como a primeira característica das histórias de vida. Por isso, ao iniciar uma pesquisa nessa 

abordagem, é preciso ter em mente que os relatos construídos pelos sujeitos são marcados por 

descontinuidades, visto que o narrador é quem seleciona o que será dito de acordo com o grau 

de relevância estabelecido por ele próprio. Concordo com Bragança (2001) quando afirma que 

as histórias de vida se constituem como uma “memória-fragmento, porque representam uma 

seleção; dentre muitos acontecimentos que poderiam ser alvo de lembranças, alguns são 

especialmente mencionados e registrados” (p.112).  

Sobre os documentos utilizados nas histórias de vida, Souza (2006) afirma que essa 

modalidade investigativa comporta e adota uma variedade de documentos e procedimentos de 

recolha de dados que podem ser agrupados em duas dimensões: “os diversos ‘documentos 

pessoais’(autobiografias, diários, cartas, fotografias e objetos pessoais) e as ‘entrevistas 

biográficas’ que podem ser orais ou escritas” (p. 24).  

A outra especificidade das histórias de vida está justamente relacionada às entrevistas 

e diz respeito à relação entre pesquisador e narrador. Vários autores5corroboram a ideia de 

que a empatia entre os envolvidos é fator indispensável para a execução de um bom trabalho. 

O sujeito pesquisado precisa se sentir à vontade e confiar no pesquisador, pois só assim 

poderá narrar as experiências vividas. Essa relação de confiança é a porta de acesso às 

memórias e experiências que virão à tona nos relatos. 

                                                           
5
Como por exemplo, Spíndola e Santos, 2003; Paulilo, 1999; Bosi, 1994; Queiroz, 1983; Thompson, 1992. 
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 O trabalho de Bosi (1994), dedicado às lembranças de velhos da cidade de São Paulo, 

é uma contribuição importante para os estudos com histórias de vida e uma inspiração para 

nós, pesquisadores. A autora efetivamente se pôs a ouvir os esquecidos da sociedade, 

tratando-os com respeito e sensibilidade.  

Bosi (1994) ressalta a importância do vínculo estabelecido entre ela e seus 

recordadores6, e o concebe como sendo o principal esteio de seu método de abordagem. Esse 

vínculo, para a autora, permite que nasça, entre o ouvinte e o narrador, uma relação baseada 

no interesse comum de conservar o narrado que pode e deve ser reproduzido. Nessa 

perspectiva, narrador e ouvinte vão construindo, em conjunto, o processo de pesquisa. 

Cabe ao pesquisador uma escuta sensível e interessada. O momento da gravação dos 

relatos exige atenção, pois o narrador está contando a sua vida ao pesquisador e não ao 

gravador ou outro suporte tecnológico qualquer. Ele espera de seu ouvinte uma resposta, um 

gesto de afirmação, algo que possa expressar seu interesse. 

É preciso ter mente que ao rememorar os acontecimentos de sua vida, o narrador não o 

faz de maneira mecânica. Esse processo é permeado por emoções que precisam ser 

respeitadas. São experiências marcantes que estavam guardadas em sua memória e agora são 

expressas pela linguagem oral e gestual. Conforme aponta Bosi (1994): 

 

o narrador está presente ao lado do ouvinte. Suas mãos, experimentadas no 
trabalho, fazem gestos que sustentam a história, que dão asas aos fatos 
principiados pela sua voz. Tira segredos e lições que estavam dentro das 
coisas, faz uma sopa deliciosa das pedras do chão, como no conto da 
Carochinha. A arte de narrar é uma relação alma, olho e mão: assim 
transforma o narrador sua matéria, a vida humana (BOSI, 1994, p. 90). 

 

A autora afirma ainda que não lhe interessava confrontar as narrativas de seus sujeitos 

pesquisados com informações disponíveis em outros documentos, no intuito de confirmar a 

veracidade dos acontecimentos narrados. O seu interesse estava “no que foi lembrado, no que 

foi escolhido para perpetuar-se na história de sua vida” (BOSI, 1994, p.37 – itálicos da 

autora). 

A opção pelo trabalho com história de vida nesta pesquisa se dá pelo seu caráter 

abrangente e sensível exposto nas características acima. A história de vida torna possível a 

compreensão das aprendizagens construídas ao longo da vida, nas experiências em diferentes 

esferas de convívio. Compartilho da visão de Nóvoa (1995), Goodson (1995), Tardif (2010), 

entre outros, que acreditam que o sujeito aprende, se forma e se transforma ao longo da vida, 

                                                           
6 Termo utilizado por Bosi (1994) para se referir aos sujeitos que participaram de sua pesquisa. 
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nas experiências vividas em diferentes contextos. Assim, a história de vida mostra-se como o 

caminho viável na busca da compreensão desses processos de construção da identidade do 

sujeito, bem como, da identidade docente. 

 

 

1.3 Os estudos com histórias de vida: um breve histórico 

 

A pesquisa tida como pioneira na utilização de relatos da história de vida foi a dos 

sociólogos W. I. Thomas e F. Znaniecki, produzida em 1918, com o título “The Polish 

Peasant in Europe and América”, a qual ambicionava compreender o processo de organização 

e reorganização dos poloneses ao se integrarem na cultura americana (SILVA et al., 2007).  

 Thomas e Znaniecki pertenciam ao corpo de sociólogos da Escola de Chicago, uma 

universidade, fundada em 1895, que ficou conhecida por pesquisas diretamente ligadas aos 

problemas da comunidade local. Os sociólogos da Escola de Chicago empregaram largamente 

a perspectiva metodológica de histórias de vida como busca de alternativas à sociologia 

positivista, principalmente entre os anos 1920 e 1930 (BUENO, 2002). 

 Porém, como afirma Bueno (2002), após este período o método caiu em desuso devido 

à preponderância das pesquisas empíricas entre os sociólogos americanos, sendo utilizado 

somente na Polônia. As barreiras da língua fizeram com que estes trabalhos poloneses 

ficassem praticamente desconhecidos, e é só por volta dos anos 1980 que o método voltou a 

ser utilizado no campo da sociologia. 

 Nos estudos antropológicos, Silva et al. (2007) acrescentam que, no final dos anos 50 

e início dos anos 60, o trabalho do antropólogo norte-americano Oscar Lewis, intitulado “The 

Children of Sanchez” trouxe contribuições importantes para a ampliação dos estudos com 

histórias de vida. Nesse estudo, Lewis fez uso do recolhimento das histórias de vida de uma 

família mexicana visando apreender os aspectos da vida dessa família de forma abrangente. 

 Na Europa, segundo Silva et al. (2007) os trabalhos de Franco Ferraroti  na Itália, em 

1970, e Daniel Bertaux na França, em 1976, ofereceram novo fôlego ao método história de 

vida inspirando várias pesquisas. 

Para analisar o surgimento das pesquisas com esta abordagem no Brasil, em especial 

no campo educacional, encontro em Gatti (2012), informações nas quais é traçado um 

panorama da trajetória investigativa educacional brasileira. Segundo a autora nas décadas de 

1930 e 1940 as investigações tinham como foco o desenvolvimento de crianças e 

adolescentes, processos de ensino e mediação da aprendizagem. Nos anos de 1950, a cultura e 
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o desenvolvimento da sociedade eram os temas centrais das pesquisas. Já a década de 1960 

foi marcada pela evidência de trabalhos de cunho econômico, sob a ótica da ciência política. 

De acordo com Gatti (2012) nos anos de 1970 ampliaram-se as temáticas de estudo 

devido à expansão do ensino superior. Assim, currículo, financiamento da educação, 

avaliação de programas, perfil de alunos e famílias, estratégias de ensino, entre outros, 

tornam-se problemáticas de investigação. Na década de 1980, as pesquisas qualitativas 

ganharam relevo e consolidaram-se os grupos de investigação em áreas como alfabetização, 

currículo, educação pré-escolar, ensino superior, avaliação educacional, políticas educacionais 

e história da educação. Ganham força os estudos antropológicos e etnográficos, os estudos de 

caso, pesquisa ação e pesquisa participante, além das análises de discursos, de narrativas e de 

histórias de vida. No início da década de 1990, a maioria dos estudos emergia dos programas 

de pós-graduação stricto sensu das universidades e as reflexões giravam em torno da 

organização e da gestão das escolas. Foi nos anos 2000 que a formação de professores e o 

currículo passaram a receber destaque nas pesquisas. Estudos investigativos ganharam força 

com discussões sobre profissionalização docente, saberes docentes, identidade docente, 

formação inicial e continuada, autonomia de professores, direcionando a reflexão para a 

construção de currículos que qualifiquem a formação do professor. 

 Este panorama permite notar que as pesquisas com histórias de vida ganharam espaço 

nos estudos investigativos brasileiros a partir da década de 1980, iniciando um percurso de 

expansão que se instaurou nos anos seguintes da década de 1990 e anos 2000. Os dados 

encontrados no trabalho desenvolvido por Bueno et al. (2006) apresentam claramente esse 

crescimento ao investigar trabalhos na área da educação no período compreendido entre 1985 

e 2003. Ao analisar resumos de teses e dissertações (banco de teses da CAPES), textos 

completos de teses e dissertações defendidas nos programas de pós-graduação da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e da Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo (FEUSP), além de livros e periódicos científicos, as autoras constataram um 

aumento expressivo do uso de histórias de vida e estudos autobiográficos como metodologia 

de investigação dentro de dois eixos temáticos investigados: formação de professores e 

profissão docente. 

 De acordo com as autoras, as buscas dos trabalhos foram efetuadas por meio dos 

seguintes descritores: histórias de vida, autobiografias, memórias, lembranças, depoimentos 

orais e narrativas, entrecruzados com os eixos temáticos investigados. Desse modo, foram 

selecionados para análise 165 resumos de teses e dissertações (dos quais 155 foram obtidos no 

banco de teses da CAPES e 10 no banco de trabalhos da PUC-SP e catálogos da FEUSP); 39 
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textos completos de teses e dissertações defendidas nos programas de pós-graduação da PUC-

SP e da FEUSP; 11 livros selecionados mediante pesquisa em catálogos de algumas das 

principais editoras da área da Educação; e 30 artigos publicados em 8 periódicos científicos, 

dentre os mais expressivos da área da Educação. 

 A análise desse corpus permitiu as autoras constatar um crescimento dos estudos com 

abordagem autobiográfica e histórias de vida ao longo dos anos, bem como, a tendência de 

crescimento nos anos seguintes. 

 O trabalho de Souza et al. (2008) apresenta dados que podem compor indícios da 

confirmação dessa tendência. Ao analisar os trabalhos apresentados em duas edições do 

Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)biográfica(CIPA), os autores constataram um 

aumento significativo nas produções, quando comparadas a primeira edição ocorrida em 2004 

e a segunda ocorrida em 2006. 

 A primeira edição do congresso buscou sistematizar experiências com pesquisas que 

discutem dimensões ligadas às histórias de vida, memória, narrativas e às (auto)biografias 

como práticas de formação e investigação, apresentando 76 trabalhos, divididos em seis eixos 

temáticos.Na segunda edição,com o tema Tempos, narrativas e ficções: a invenção de si,os 

trabalhos foram divididos também em seis eixos temáticos que pretenderam sugerir as várias 

possibilidades de investigação vindas de dentro e de fora do campo da educação. Nessa 

edição, como aponta Souza et al. (2008) foi inegável o crescimento do interesse e da 

participação de professores e pesquisadores, totalizando 654 propostas enviadas, das quais 

apenas 68 trabalhos foram recusados por não atenderem às orientações estabelecidas. 

Apresento estes dados como indícios de crescimento das pesquisas com histórias de 

vida no campo investigativo educacional brasileiro, por considerar que se tratam de trabalhos 

investigados em apenas uma esfera – os trabalhos apresentados nos CIPAs– entendendo que, 

para uma confirmação efetiva desse crescimento, seriam necessárias pesquisas em outras 

esferas de divulgação de trabalhos acadêmicos, como o proposto pela pesquisa de Bueno et al. 

(2006), já mencionada anteriormente. Contudo, vale dizer que o trabalho de Souza et al. 

(2008) pode ser considerado uma das peças necessárias para compor o grande mosaico que é 

o cenário investigativo da educação brasileira. 

Em um trabalho posterior, Passegi, Souza e Vicentini (2011) confirmam a tendência 

de crescimento das investigações com abordagem autobiográfica no país ao longo dos anos 

2000 e, concordando com Bueno et al. (2006), reforçam que a expansão dos estudos se dá 

pela leitura de trabalhos de autores tido como pioneiros no movimento das histórias de vida 

em formação: Gaston Pineau, no Canadá, Bernadette Courtois e Guy Bonvalot, na França, 
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Marie-Christine Josso e Pierre Dominicé, na Suíça, Guy de Villers, na Bélgica e António 

Nóvoa, em Portugal. Em especial, as coletâneas Vidas de professores e Profissão professor, 

organizadas por Nóvoa em 1995, que tiveram grande repercussão no Brasil e permitiram aos 

leitores brasileiros ter acesso a produções de autores estrangeiros como Ivor Goodson e 

Michäel Huberman, dentre outros. 

Bueno (2002) explica ainda que as abordagens autobiográficas na área da Educação 

têm sido utilizadas, majoritariamente, na formação contínua de professores, como é o caso 

dos trabalhos desenvolvidos por Denice Bárbara Cattani, Elizeu Clementino Souza, Maria da 

Conceição Passeggi, dentre outros, figurando em número menor os trabalhos com aspectos da 

vida de ex-professores. 

Com intuito de verificar as produções mais recentes que se valem dessa abordagem 

investigativa, especialmente as histórias de vida de professores, empenhei-me na busca de 

trabalhos no banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). 

Neste acervo, em busca feita com o termo “histórias de vida professores” foram 

encontrados 109 registros. Realizei também uma busca com o termo “histórias de vida 

docente”, sendo encontrados 69 registros. Propus-me, então, a verificar quais trabalhos 

constavam nos registros das duas buscas a fim de que fossem contabilizados uma única vez. 

Desse modo, posso dizer que existem registrados, no acervo da CAPES, 122 trabalhos ligados 

aos termos pesquisados. 

Como a intenção era verificar a existência de trabalhos com histórias de vida de 

professores, passei à leitura dos resumos destes 122 trabalhos e pude concluir que, dentre 

estes, 53 registros (15 teses e 38 dissertações) tratavam-se de trabalhos com a referida 

temática, produzidos nos anos de 2011 e 2012, o que representa aproximadamente 43% do 

total de trabalhos encontrados. A partir da leitura dos resumos, foi possível constatar que se 

tratam de pesquisas que utilizam a histórias de vida de professores como material 

investigativo em diversas áreas do conhecimento e abordam a temática com o emprego de 

diferentes recursos (entrevistas, escrita autobiográfica, narrativa oral), estando a sua maioria 

vinculada às histórias de vida de professores em exercício  ou em formação – 51 registros. 

Os trabalhos com histórias de vida de ex-professores, como é o caso da presente 

pesquisa figuram em número inferior, sendo identificados apenas 02 registros. Cabe ressaltar 

ainda que destes dois registros encontrados, um trabalho refere-se a professores universitários 

aposentados e outro a professoras aposentadas que atuaram nos anos iniciais de educação, não 

sendo encontrado nenhum registro de pesquisa com história de vida de professores leigos 
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aposentados, como é o caso desta pesquisa que me proponho a desenvolver. Na seção 

seguinte, apresentarei maiores informações sobre pesquisas com histórias de vida de 

professores. 

 

 

1.5 As histórias de vida de professores como objeto de estudo 

 

No campo educacional, as escolas, os elementos e os sujeitos que as compõem 

(professores, alunos, políticas públicas voltadas para o ambiente escolar, currículo, material 

didático, etc.) têm sido objeto de estudo de várias pesquisas ao longo dos últimos anos. São 

inúmeras as possibilidades e abordagens de investigação.  

 Tratando especificamente dos professores, Goodson (1995) afirma que muito se tem 

falado de professores e sobre o professor sem se atentar para a necessidade de ouvi-los. As 

pesquisas, em sua maioria, tratam da profissão docente sob a perspectiva de um olhar externo, 

de um olhar de observador, sem trazer à tona a voz desses sujeitos. Daí advém o discurso do 

autor:  

 

o que afirmo, aqui e agora, é que, particularmente no mundo do 
desenvolvimento dos professores, o ingrediente principal que vem faltando é 
a voz do professor. Em primeiro lugar, tem-se dado ênfase à prática docente 
do professor, quase se podendo dizer ao professor enquanto “prático”. 
Necessita-se agora de escutar acima de tudo a pessoa a quem se destina o 
“desenvolvimento”. Isto significa que as estratégias a estabelecer devem 
facilitar, maximizar e, em sentido real, surpreender a voz do professor 
(GOODSON, 1995, p. 69 – negrito do autor). 

 

As palavras do autor vêm alertar para a necessidade de ouvir o professor e concebê-lo 

como pessoa e não somente como um profissional reprodutor de técnicas que em nada se 

ligam a sua identidade. Assim, os trabalhos com história de vida de professores são uma 

possibilidade de ouvir esse sujeito.   

De acordo com Nóvoa (1995), a vida dos professores ficou, por bastante tempo, fora 

das investigações educacionais, acreditando-se ser possível investigar o ensino para além da 

subjetividade do professor, como se as ações deste profissional não estivessem relacionadas à 

sua identidade, suas vivências e características pessoais. 

Os estudos consideravam apenas o eu professor, operando uma separação entre o 

mesmo e o eu pessoal. Nóvoa (1995) mostra ainda que essa separação estendeu-se às 
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instituições de ensino, contribuindo para um processo de crise identitária docente que se 

alongou do pós-guerra aos anos iniciais da década de 1980. 

Segundo este autor, a emergência de trabalhos que valorizam investigações sobre as 

vidas de professores, suas condições de trabalho e a construção da identidade docente, se deu 

a partir de 1984 com a publicação do livro O professor é uma pessoa, de Ada Abraham. Essa 

obra estimulou estudos que permitiram conceber a impossibilidade de separação entre o eu 

profissional e o eu pessoal, valorizando o professor em sua integralidade. 

Acerca da importância de se reconhecer a indissociabilidade dos aspectos pessoais e 

profissionais docentes, são pertinentes as palavras de Nias (1991) citadas por Nóvoa (1997), 

ao afirmar que “o professor é a pessoa. E uma parte importante da pessoa é o professor” (p. 

25). Este fragmento reforça a importância dos trabalhos com histórias de vida, nos quais as 

dimensões do eu pessoal e eu profissional são nitidamente contempladas. 

Goodson (1995) tece um trabalho em torno da necessidade do estudo das histórias de 

vida dos professores nas investigações ligadas à análise do currículo e da escolaridade – eixos 

temáticos a que se dedica em suas pesquisas educacionais–que, a meu ver, são pertinentes 

também às investigações que buscam compreender aspectos da constituição do professor. O 

autor elenca sete argumentos em prol da utilização dos dados sobre histórias de vidas dos 

professores nas investigações educacionais: 

1-Os discursos dos professores sobre suas próprias vidas relativos às suas condutas e práticas 

são consistentes e precisam ser valorizados. 

2-“As experiências de vida e o ambiente sociocultural são obviamente ingredientes-chave da 

pessoa que somos” (p. 71). Assim, se concebemos o eu pessoal como intimamente ligado ao 

eu profissional, tais os aspectos incidem diretamente nas práticas do professor. 

3-“O estilo de vida do professor dentro e fora da escola, as suas identidades e culturas ocultas 

tem impacto sobre os modelos de ensino e sobre a prática educativa” (p. 72 – itálicos do 

autor). 

4-“A incidência no ciclo de vida ajudará a compreender os elementos únicos do processo de 

ensino” (p. 73 – itálicos do autor), ou seja, os elementos referentes às escolhas que direcionam 

a carreira do professor e só podem visualizados a partir das histórias de vida.  

5-Os “estádios referentes à carreira e decisões relativas à carreira só podem analisados no 

seu próprio contexto” (p. 74 – itálicos do autor). A vida de cada professor é única e os 

motivos que o levaram a tomar determinada decisão só dizem respeito ao seu contexto, não 

podendo ser generalizados para todos os profissionais da categoria. 
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6-“O fato de que há incidentes críticos nas vidas dos professores e, em especial, no seu 

trabalho, que podem, decididamente afectar a sua percepção e prática profissionais” (p. 74 – 

itálicos do autor). Como por exemplo, a cobrança por resultados e o stress a que são 

submetidos estes profissionais são grandes causas do adoecimento docente.  

7-“Os estudos referentes às vidas dos professores podem ajudar-nos a ver o indivíduo em 

relação com a história do seu tempo, permitindo-nos encarar a intersecção da história de vida 

com a história da sociedade” (p. 75 – itálicos do autor) e assim esclarecer as escolhas e 

desafios que se deparam ao indivíduo. 

 Os argumentos de Goodson (1995) permitem perceber claramente as contribuições dos 

estudos com histórias de vida de professores para o campo investigativo educacional.  

Trabalhar com histórias de vida é ter a consciência de que para investigar aspectos do 

trabalho docente não basta analisar as técnicas, as legislações, o ambiente escolar. É conceber 

o professor em sua integralidade, reconhecendo que suas atitudes estão relacionadas à sua 

identidade, suas vivências e valores. Desse modo, considero pertinentes as contribuições de 

Dominicé (2010) ao afirmar que 

 

a história de vida é outra maneira de considerar a educação. Já não se trata 
de aproximar a educação da vida, como nas perspectivas da educação nova 
ou da pedagogia ativa, mas de considerar a vida como espaço de educação. 
A história de vida passa pela família. É marcada pela escola. Orienta-se para 
uma formação profissional, e em conseqüência beneficia-se de tempos de 
formação contínua. A educação é assim feita de momentos que só adquirem 
seu sentido na história de uma vida (DOMINICÉ, 2010, p.201- 202). 

 

Em consonância com as afirmações de Dominicé, estão os apontamentos de Nóvoa 

(1997), ao reforçar que a formação dos professores não se constrói por acumulação de cursos, 

conhecimentos e técnicas, mas se dá através de um trabalho de reflexividade crítica sobre suas 

práticas e na (re)construção permanente de sua identidade pessoal, reconhecendo como 

aspectos constituintes da sua formação, os saberes adquiridos na experiência.Corroboram 

esses apontamentos os dizeres de Tardif (2010), ao conceber o saber do professor como sendo 

construído ao longo de sua vida nas diferentes esferas de convivência: 

 

[...] o saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito 
de realizar um objetivo qualquer. Além disso, o saber não é uma coisa que 
flutua no espaço: o saber dos professores é o saber deles e está relacionado 
com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua 
história profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e 
com os outros atores escolares na escola, etc (TARDIF, 2010, p. 11). 
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As afirmações de todos esses autores permitem reconhecer que a identidade e os 

saberes docentes são construídos de forma contínua ao longo de sua vida. Assim, só se pode 

compreender a constituição do professor, suas práticas e valores, através da sua história de 

vida. As histórias de vida tornam visíveis os sonhos, os processos de escolhas, o contexto de 

trabalho e os desafios vividos pelo professor, entendidos como aspectos que contribuem para 

a construção de sua identidade docente. 

Neste trabalho, contemplo a vertente de pesquisas com histórias de vida de professores 

aposentados, também concebidas como memórias docentes. Entendo que resgatar a memória 

de professores é resgatar a história da profissão e dar visibilidade ao trabalho de educadores 

que muito contribuíram para as comunidades onde viveram e para o campo educacional em 

geral. 

Geralmente, os trabalhos com ex-professores situam-se no campo da história da 

educação, como é o caso dos estudos apresentados na obra Refúgios do eu: educação, 

história, escrita autobiográfica, organizada por Mignot, Bastos e Cunha (2000). Os trabalhos 

apresentados nessa obra abordam os escritos autobiográficos como fonte de investigação no 

campo da história da educação e valem-se de cartas, diários íntimos, obras literárias de cunho 

autobiográfico produzidas por mulheres, agendas, além do arquivo pessoal de Armanda 

Álvaro Alberto, contendo fotos, recortes de jornais, relatórios escolares, cadernetas de 

anotação, cartas, bilhetinhos, textos inéditos, livro, livros de ouro e livros-caixa. 

Trata-se de uma publicação que traz grandes contribuições para os estudos que 

privilegiam aspectos da subjetividade dos atores sociais e suas histórias de vida. Dentre os 

textos que compõem a obra, chamo a atenção para o trabalho de Ana Chrystina Venancio 

Mignot, intitulado Editando o legado pioneiro: o arquivo de uma educadora, no qual a fonte 

utilizada para desvelar aspectos da história de vida de Armanda Álvaro Alberto foi o seu 

arquivo pessoal. 

Armanda Álvaro Alberto participou ativamente do movimento de renovação 

educacional no Brasil, como demonstram os cargos por ela ocupados ao longo de sua vida: 

professora, diretora da Escola Regional de Meriti, em Duque de Caxias (1921-1964),sócia 

fundadora da Associação Brasileira de Educação, ABE (1924), signatária do Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova7 (1932), presidente da União Feminina do Brasil, UFB (1935), 

prisioneira política (1936/37).  

                                                           
7 O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932 foi um documento escrito para atender a uma solicitação 
do Presidente Getúlio Vargas aos educadores reunidos na IV Conferência Nacional de Educação da Associação 
Brasileira de Educação, o qual catalisou a luta de um grupo de educadores me prol da aprovação de um plano 
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Como afirma Mignot (2000) o arquivo pessoal de Armanda permitiu reconstruir sua 

trajetória, expondo suas inquietações, sua experiência inovadora (a criação da Escola 

Regional de Meriti, uma escola particular sem fins lucrativos, instalada na zona rural de 

Duque de Caxias- RJ), seu posicionamento nos debates do processo de renovação da 

educação brasileira, a dor da perda de entes queridos e o lugar da mulher na sociedade de seu 

tempo. 

O arquivo de Armanda possibilitou que sua trajetória fosse conhecida, retirando das 

sombras, o papel da presença feminina no processo de renovação educacional brasileiro, 

dedicando-lhe o devido lugar. Como afirma Mignot (2000), Cecília Meireles e Noemy da 

Silveira, as outras duas intelectuais signatárias do Manifesto dos Pioneiros, também ficaram 

distantes dos interesses de estudo. O despertar para as investigações sobre a presença 

feminina neste e em outros movimentos só ocorreu ao longo dos últimos anos, com o advento 

das pesquisas que priorizam questões de gênero. 

Outro texto cuja menção é pertinente para os estudos a que se refere esta pesquisa é o 

trabalho de Cunha (2000), intitulado Diários íntimos de professoras: letras que duram. Nesse 

trabalho, Maria Teresa Santos Cunha investigou as memórias escritas, em diários íntimos de 

duas normalistas catarinenses, entre 1964 e 1974 e buscou, nesses diários, as experiências 

vividas no âmbito educacional das professoras em questão. 

Os trechos selecionados pela autora abordam o ingresso na carreira profissional, as 

inquietações, desafios, alegrias e celebrações da vida estudantil e profissional das normalistas. 

Na leitura desses relatos cheios de emoções, é possível vislumbrar o cotidiano destas 

personagens com todas as suas dúvidas e inseguranças. O resgate destes diários permite ainda 

observar no cotidiano das personagens a sua constituição como professoras, fazendo do 

trabalho de Cunha (2000) um importante contributo aos estudos sobre identidade e memória 

docente. 

As histórias de vida de professores permitem visualizar quão singular é a identidade de 

cada professor. Exercem a mesma profissão, mas chegaram a ela por caminhos diversos e em 

contextos distintos, o que faz de sua identidade docente única.  

O livro organizado por Geni A. Nader Vasconcelos (2003), intitulado Como me fiz 

professora, é um importante trabalho neste âmbito. A obra traz textos produzidos por oito 

                                                                                                                                                                                     
nacional de educação. Maiores informações sobre o Manifesto podem ser encontradas no livro “A reorganização 
do campo educacional no Brasil: manifestações, manifestos e manifestantes” organizado por Ana Maria Magaldi 
e José G. Gondra, publicado pela editora 7Letras em 2003. 
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educadores, sendo sete mulheres e um homem, todos tecidos a partir da questão que dá nome 

ao livro. 

A leitura dos textos permite perceber quão distintos são os caminhos que levam à 

profissão docente. Para alguns, uma escolha que já se apresentava como certa, devido ao 

universo familiar repleto de professores, como é o caso de Paulo Sgarbi (2003): “ser 

professor, portanto, já era quase certo, e nenhuma novidade numa família de tantos 

professores. Mas ainda faltava saber de quê” (p.94). 

Para outros, uma mudança brusca de vida é que possibilita os primeiros passos em 

direção à profissão, como o caso de Maria Zita Ferreira (2003), nordestina, negra que vivia as 

margens do Rio Parnaíba, localizado na cidade de Floriano, estado do Piauí. A autora mostra 

em sua história a importância que o rio sempre teve em sua vida e de sua família, sendo fonte 

de sustento, lazer, informação e até de mudança, pois ela atribui ao rio a mudança brusca no 

percurso de sua vida que permitiu dar passos que levaram à sua profissão de professora: 

 

Foi decretado estado de calamidade pública na Cidade de Floriano no ano de 
1960. Era época chuvosa e o rio começou a encher e transbordar, inundando 
toda a cidade. Era muita chuva e ventania à noite. Fomos dormir muito cedo. 
Certa hora acordamos com a água dentro de casa, tudo estava tomado pelas 
águas. Procuramos mesmo na escuridão e com água pela cintura encontrar a 
saída. A sorte é que todos sabíamos nadar e ninguém foi embora nas águas. 
Saímos a nado do lugar e levamos simplesmente a roupa do corpo. [...] Com 
isto o Rio Parnaíba muda o percurso de nossa vida para sempre. [...] Não 
voltamos para o mesmo lugar que morávamos antes, e isto nos fez capazes 
de lutar no mundo da sociedade; mesmo em condições humildes, demos 
conta de lutar pelo objetivo maior de meus pais, a afirmação de nossa 
cidadania pelos estudos (FERREIRA, 2003, p. 49-50). 

 

A fala dos educadores, expressas nos textos, reafirma a visão de Nóvoa (1997) e 

Tardif (2010), ao demonstrarem que o saber docente e os aspectos referentes ao constituir-se 

professor são construídos ao longo da vida e perpassam o contato com diferentes situações e 

espaços. Também compartilho dessa visão e é isso que me impulsiona a investigar a história 

de vida de uma professora leiga aposentada, com o intuito de compreender o sentido que ela 

atribui ao ser professor, em sua história de vida. Tendo em vista que em buscas realizadas no 

portal CAPES, cujo resultado foi apresentado na seção anterior, não foi encontrado no período 

pesquisado nenhum trabalho com professores-leigos, esta pesquisa busca também voltar o 

olhar para esta categoria de professores que por muitos anos predominou no Brasil e cuja 

presença ainda é identificada em escolas de várias regiões do país. 
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1.6 História de vida e fenomenologia: caminhos que se cruzam 

 

 As histórias de vida buscam recuperar o vivido conforme concebido por quem o viveu, 

ou seja, interessa ao pesquisador o sentido atribuído pelo sujeito à sua experiência. Esta 

característica também é a essência das abordagens fenomenológicas. 

 Para esclarecer em que consiste a abordagem fenomenológica de pesquisa, inicio, 

buscando o significado da palavra fenomenologia, em suas raízes. De acordo com Esposito 

(1994), o termo fenomenologia tem origem nas palavras gregas Phainomenon que significa 

“aquilo que se mostra” e Logos que nos remete “àquilo que é transmitido pela fala”. Desse 

modo, completa a autora, “phainestai e logos, enquanto fenomenologia, significam deixar que 

as coisas se manifestem como o que são, sem que projetemos nelas as nossas próprias 

categorias” (p.82). Em outras palavras, é deixar que o fenômeno se mostre como é.  

A fenomenologia é, portanto, uma modalidade de pesquisa que busca descrever 

fenômenos a partir das vivências do sujeito e compreendê-los a partir dos significados que 

esse sujeito atribui a suas experiências. Cabe esclarecer que em uma abordagem 

fenomenológica a “experiência é compreendida como experiência vivida” (BICUDO 1994, 

p.21) o que significa dizer que, ela é entendida como fenômeno intersubjetivo que se dá na 

interseção do homem com o mundo. Neste sentido, são pertinentes as palavras de Fini (1994) 

ao afirmar que 

 

nesta maneira de pesquisar, não existem fatos ou acontecimentos em si, 
como realidades objetivas exteriores ao sujeito que as vivencia pois, não se 
admite dicotomizar mundo interior x mundo exterior como realidades em si, 
ou seja, o fenômeno a ser pesquisado não pode ser tratado como um objeto 
físico com existência própria. (FINI, 1994, p.24-25). 

 

Assim, na pesquisa fenomenológica, os dados não existem a priori, mas se constituem 

nas experiências do sujeito que os vivencia. O trabalho do pesquisador é, então, buscar os 

significados atribuídos pelo sujeito às suas vivências através da análise das descrições que o 

mesmo fornece delas. A busca dos sentidos atribuídos pelo sujeito se dá pela via da 

compreensão e não por uma explicação causal. 

Em fenomenologia busca-se nas descrições experienciais fornecidas pelo sujeito, 

identificar os significados atribuídos por ele a uma determinada experiência. Assim como na 

história de vida, a abordagem fenomenológica pressupõe o estabelecimento de um vínculo 

entre pesquisador e pesquisado e concebe a pesquisa como uma construção conjunta. 
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A partir desta breve apresentação sobre a abordagem fenomenológica de pesquisa é 

possível perceber as semelhanças entre esta abordagem e a história de vida, o que me permite 

estabelecê-las como caminhos para a investigação a que me proponho fazer. Dessa forma, 

adotarei as narrativas da história de vida de minha avó como sendo as descrições que 

posteriormente serão analisadas sob a perspectiva fenomenológica, em especial, a 

hermenêutica ricoeuriana, que será assunto do próximo capítulo. 
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Capítulo II 

A hermenêutica ricoeuriana 

 
... a linguagem não constitui um mundo para ele próprio. 
Ela não é sequer um mundo. Porque estamos no mundo e 
somos afetados por situações, tentamos nele nos orientar 
por meio da compreensão e temos algo a dizer, uma 
experiência a levar à linguagem e partilhar. 

Paul Ricoeur 

  

Neste capítulo, apresento a proposta hermenêutica de Paul Ricoeur e as suas 

contribuições para o trabalho com histórias de vida. Inicio com uma breve apresentação do 

pensamento do autor, situando-o dentro da esfera da tradição hermenêutica. Essa apresentação 

encaminhará os passos seguintes em direção à proposta hermenêutica deste filósofo, seus 

conceitos e as contribuições para esta pesquisa. 

 

 

2.1 Um pouco da biografia de Paul Ricoeur 

 

 Julgo necessária uma breve apresentação biográfica de Paul Ricoeur por se tratar de 

um filósofo pouco conhecido na área de pertencimento desta pesquisa – a Educação. A meu 

ver, nossas escolhas estão intrinsecamente ligadas aos valores que compõem a nossa 

identidade, neste sentido, acredito que esta breve exposição auxilia no entendimento de suas 

posições filosóficas e dos temas por ele abordados. 

Paul Ricoeur, filósofo francês nascido em 1913 em Valence, ficou órfão muito cedo e 

foi criado pelos avós protestantes. Alguns autores atribuem a essa formação religiosa recebida 

dos avós o seu interesse por temas ligados à religião e seu profundo conhecimento da Bíblia e 

da teologia cristã. As marcas dessa formação religiosa podem ser claramente identificadas nas 

palavras do Papa João Paulo II, pronunciadas em 2003 na entrega do Prêmio Internacional 

Paulo VI ao filósofo: 

 

O prestigioso Prêmio que, precisamente, em seu nome (Paulo VI) é 
conferido de cinco em cinco anos a uma personalidade ou Instituição que se 
distinguiu de maneira significativa no âmbito da cultura de inspiração 
religiosa, representa um indubitável reconhecimento do interesse perene 
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suscitado pela pessoa do Papa Montini. Até agora, ele foi conferido a 
estudiosos nos campos da teologia, da música, do ecumenismo e da 
promoção dos direitos humanos. Desta vez, ele é entregue ao famoso 
investigador francês, o Prof. Paul Ricoeur, a quem transmito uma cordial e 
respeitosa saudação, agradecendo-lhe as amáveis e sentidas palavras que 
acabou de me dirigir. Ele é reconhecido inclusivamente pela contribuição 
generosa para o diálogo ecumênico entre os católicos e os reformados. A sua 
investigação realça a fecundidade da relação entre a filosofia e a teologia, 
entre a fé e a cultura; trata-se de uma contribuição que, como desejei 
recordar na Carta Encíclica Fides et ratio, deve realizar-se sob o sinal da 
‘circularidade’. Para a teologia, o ponto de partida e a fonte original deverá 
ser sempre a palavra de Deus... Uma vez que a palavra de Deus é a verdade, 
em ordem à sua melhor compreensão, não deixará de contribuir a 
investigação humana da verdade, ou seja, a filosofia. Por conseguinte, é mais 
oportuna do que nunca a escolha por parte do Instituto Paulo VI, de honrar 
um filósofo e, ao mesmo tempo, um homem de fé, comprometido na defesa 
dos valores humanos e cristãos (SILVA, 2012, p.164). 

 

Ricoeur formou-se em filosofia em Rennes e trabalhou como professor em 

Estrasburgo (1950-1955), em Paris-Sorbone (1956-1965), em Nanterre (1966-1978) –onde foi 

reitor de março de 1969 a março de 1970– e em Chicago a partir de 1978.  

Durante a Segunda Guerra Mundial, foi preso e traduziu, no próprio campo de 

prisioneiros, a obra LesIdéens (As Ideias) de Husserl. Essa tradução, com uma ampla 

introdução, foi publicada nos anos de 1950. 

Entre suas principais obras estão: A filosofia da vontade I - O Voluntário e o 

Involuntário (1950); História e Verdade (1955); Filosofia da Vontade II - Finitude e 

Culpabilidade que é dividido em dois livros I - O homem falível. II - A simbólica do Mal 

(1969); Da Interpretação. Ensaio sobre Freud (1965); Ensaios Políticos e Sociais (1974); O 

conflito das Interpretações (1969), Do texto à ação (1986) traduzida parcialmente no Brasil 

com o título Interpetação e Ideologias; Metáfora Viva (1975); Teoria da Interpretação: O 

Discurso e o Excesso de Sentido (1976); Tempo e narrativa - tomos I, II e III (1983 e 1985); 

Leituras I - À volta da Política. (1991); Leituras II – A região dos filósofos (1996); Leituras 

III – Nas fronteiras da Filosofia (1996);Si mesmo como um outro (1991) e A memória, a 

história e o esquecimento (2000).As obras de Ricoeur são marcadas por um constante retorno 

aos temas de seu interesse, os quais são aprofundados e ampliados. 

Paul Ricoeur faleceu em 20 de maio de 2005, aos 92 anos, mas continua sendo objeto 

de pesquisa e referencial teórico para dissertações de mestrado e teses de doutorado. Suas 

obras têm sido amplamente utilizadas nas áreas da Filosofia, Teologia e Estudos Literários, 

figurando em número menor a utilização em outros campos de pesquisa. 
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2.2 A tradição hermenêutica e o pensamento de Paul Ricoeur 

 

 A proposta hermenêutica de Ricoeur carrega em si as marcas da tradição filosófica a 

qual o autor pertence. Seu trabalho “está na linha de uma filosofia reflexiva; permanece na 

esfera da influência da fenomenologia husserliana; deseja ser uma variante hermenêutica 

desta fenomenologia” (RICOEUR, 19--, p.36). 

 O autor deixa claro, em suas obras, as influências dos trabalhos de Schleiermacher, 

Dilthey, Heidegger e Gadamer, a partir dos quais se pode traçar um panorama da tradição 

hermenêutica.  Proponho-me assim a apresentar brevemente os caminhos dessa tradição 

buscando situar o pensamento de Paul Ricoeur dentro da mesma. 

Segundo Gentil (2004), é com Friedrich D. E. Schleiermacher (1768-1834) que surge, 

no início do século XIX, o movimento da “desregionalização”, considerado por Ricoeur um 

dos movimentos que caracterizam a história recente da hermenêutica.  Antes deste movimento 

“o modo de estudos dos textos era, ou filologia dos textos clássicos, ou exegese dos textos 

bíblicos. Variando os padrões de interpretação conforme a variedade dos textos” (SANTOS, 

2004, p.161). Cabe acrescentar às categorias apresentadas por Santos (2004) a hermenêutica 

jurídica, visto que no campo do Direito a hermenêutica possui uma longa tradição. 

Gentil (2004) esclarece que Schleiermacher desenvolveu o projeto de uma 

“hermenêutica geral” que tinha por objetivo final a compreensão do autor e não do texto 

enquanto tal. Nessa hermenêutica, as possibilidades de interpretação seriam duas: uma 

gramatical, que se apóia nos caracteres do discurso que são comuns a uma cultura, e outra 

técnica ou psicológica, que se dirige à singularidade do autor (SOUZA, 2015). 

Em Wilhelm Dilthey (1833-1911), a hermenêutica se torna histórica. A invenção da 

história como ciência de primeira grandeza, pelos historiadores alemães, provocou mudanças 

no campo hermenêutico, fazendo com que antes da questão de compreensão de um texto do 

passado, se coloque a questão do encadeamento histórico.  “O texto a interpretar, a partir daí, 

é a própria realidade e seu encadeamento (Zusammenhang)” (RICOEUR, 19--, p.89).     

 Além do aspecto histórico, o trabalho de Dilthey insere-se em um contexto fortemente 

marcado pelo Positivismo, no qual a legitimidade do conhecimento era dada por uma espécie 

de explicação empírica utilizada nas ciências da natureza. Tendo em vista que tais modelos 

empíricos não se aplicavam ao trabalho histórico, Dilthey busca “dotar as ciências do espírito 

de uma metodologia e de uma epistemologia tão respeitáveis como as das ciências da 

natureza” (RICOEUR, 19--, p. 90). 
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 É neste movimento que surge a distinção metodológica de Dilthey entre explicar e 

compreender. A explicação seria o método ligado às ciências da natureza, o qual busca 

“relações regulares de causa e efeito entre elementos distintos, externos uns aos outros, 

estabelecendo com isso as leis que regem o funcionamento da natureza” (GENTIL, 2004, 

p.38). Já a compreensão abarcaria a produção de conhecimento nas ciências do espírito 

através de métodos que se adéquem as especificidades dos objetos de estudos por elas 

abordados. Nesse sentido, compreender significa apreender o significado da expressão de 

outro homem (GENTIL, 2004). 

  Para Dilthey, toda a ciência do espírito, ou seja, toda modalidade de conhecimento do 

homem que implica uma relação histórica, pressupõe uma capacidade de se transpor para a 

vida psíquica de outro homem e compreendê-lo (RICOEUR, 19--). Em Ricoeur, a reflexão 

hermenêutica vai se afastar desta perspectiva dando outro lugar ao sujeito, o qual se 

compreende através do texto. 

 Com Martin Heidegger (1889-1976) ocorrerá o que Ricoeur considera o segundo 

movimento característico da hermenêutica contemporânea, a passagem da epistemologia à 

ontologia. Este movimento rompe com a problemática do sujeito e do objeto e interroga-se 

sobre o ser, mais especificamente sobre o Dasein, o “ser-aí”. Se, antes, a questão era “como 

sabemos?”, agora, a pergunta a ser feita é “qual o modo de ser deste ser que só existe 

compreendendo?” (RICOEUR, 19--). 

 A questão da compreensão deixa de ser epistemológica e passa a ser um “modo de ser 

no mundo ou, mais precisamente, o modo do ‘ser-no-mundo’ estar ‘aí’: compreendendo” 

(GENTIL, 2004, p.39). Com esse movimento, Heidegger deixa de lado a questão da distância 

entre as ciências do espírito e as da natureza, bem como as distinções entre explicar e 

compreender propostas por Dilthey e recua a questão da compreensão para um plano anterior 

ao debate epistemológico (GENTIL, 2004). Desse modo, Heidegger faz uma passagem direta 

da epistemologia para a ontologia, sem resolver a questão metodológica. Ricoeur reconhece 

os avanços deste movimento em direção à ontologia, mas opta por um caminho diferente, no 

qual a reflexão é levada ao plano da ontologia de maneira gradual. 

Hans-George Gadamer (1900-2002) vai retomar a reflexão sobre as ciências do 

espírito a partir da ontologia heideggeriana para discutir a questão do que ele denomina 

distanciamento alienante. Gadamer, fazendo uma crítica à proposta hermenêutica de Dilthey, 

afirma que a metodologia das ciências do espírito implica uma distanciação que destrói nossa 

relação primordial de pertença, sem a qual não há relação com o histórico.  
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 A esse distanciamento alienante o autor contrapõe a experiência de pertencimento – ao 

mundo, à história e à linguagem – o que significa, ainda segundo Gentil (2004), uma 

contraposição entre o método e a verdade que advém da experiência, especificamente a 

experiência hermenêutica. Como aponta Ricoeur (19--), esse debate entre distanciamento 

alienante e experiência de pertença vai prosseguir nas três esferas pelas quais se reparte a 

experiência hermenêutica: esfera estética, esfera histórica e esfera da linguagem.  

Segundo Ricoeur (19--), esta oposição entre distanciação alienante e pertença é o 

motor da obra de Gadamer e caracteriza-se como uma antinomia por suscitar uma alternativa 

insustentável: 

 

por um lado, dissemos nós, a distanciação alienante é a atitude a partir da 
qual é possível a objectivação que reina nas ciências do espírito ou ciências 
humanas; mas esta distanciação que condiciona o estatuto científico das 
ciências é, ao mesmo tempo, a degradação que destrói a relação fundamental 
e primordial que nos faz pertencer e participar na realidade histórica que 
pretendemos erigir em objecto. Daí a alternativa subjacente ao próprio título 
da obra de Gadamer Verdade e Método ou praticamos a atitude 
metodológica, mas perdemos a densidade ontológica da realidade estudada, 
ou praticamos a atitude de verdade, mas, então, teremos que renunciar à 
objectividade das ciências humanas (RICOEUR, 19--, p.109- itálicos do 
autor). 

 

Paul Ricoeur (19--) recusa esta alternativa e busca ultrapassá-la ao articular 

pertencimento e distanciamento a partir da noção de texto (que será detalhada em seção 

posterior). O autor reconhece ainda que a hermenêutica de Gadamer contenha uma série de 

sugestões para se pensar uma dialética da participação por pertença e do distanciamento. Os 

conceitos de consciência da história eficiente, fusão de horizontes e a filosofia da linguagem 

apresentada por Gadamer, nessa obra, já apontam indícios desta dialética ou, pelo menos, 

indicações de uma interpretação menos negativa do distanciamento alienante. 

Nesta breve apresentação da tradição hermenêutica, busquei situar sucintamente o 

pensamento de Paul Ricoeur, de modo a introduzir aspectos que marcam a sua proposta 

hermenêutica, a qual passo a descrever com maior riqueza de detalhes nas seções seguintes. 
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2.3 A fenomenologia hermenêutica de Paul Ricoeur 

 

 Durante muito tempo, o trabalho hermenêutico consistiu em um esforço de 

interpretação de textos – principalmente religiosos – e na definição de regras a serem seguidas 

para a sua correta compreensão (ALBERTI, 2004). Posteriormente, passou a designar também 

uma postura filosófica.  

 De acordo com Ricoeur (1988b), o problema hermenêutico constituiu-se muito antes 

da fenomenologia e se colocou, primeiramente, nos limites da exegese, ou seja, no quadro 

desta disciplina que ambiciona compreender os textos a partir de sua intencionalidade. O 

problema hermenêutico, isto é, um problema de interpretação, surge devido ao fato de que 

toda a leitura de texto é feita no interior de uma comunidade, de uma tradição, e seguindo 

pressupostos específicos como, por exemplo, “a interpretação do Antigo Testamento à luz do 

acontecimento crístico, pela geração dos apóstolos, dá uma leitura dos acontecimentos, das 

instituições, das personagens da Bíblia, completamente diferente da dos rabinos” (RICOEUR, 

1988b, p.6). 

 Reconhecendo a polissemia dos textos que são objeto de interpretação, Ricoeur 

(1988b) entende como necessárias as contribuições da filosofia ao trabalho interpretativo: 

 

se um texto pode ter vários sentidos [...] é preciso recorrer a uma noção de 
significação muito mais complexa do que a dos signos ditos unívocos que 
uma lógica da argumentação requer. [...] Por conseqüência, a hermenêutica 
não poderia permanecer uma técnica de especialistas [...] ela põe em jogo o 
problema geral da compreensão (RICOEUR, 1988b, p.6). 

 

Concebendo a interpretação de textos como uma atitude filosófica e não meramente 

técnica e reconhecendo a constituição do problema hermenêutico como sendo anterior à 

fenomenologia de Husserl, Ricoeur propõe o enxerto do problema hermenêutico no método 

fenomenológico. Essa fundamentação da hermenêutica na fenomenologia pode dar-se de duas 

maneiras, as quais denomina “via curta” e “via longa”. 

 Para definir a via curta, Ricoeur (1988b) a apresenta como sendo a de uma ontologia 

da compreensão, adotada por Heidegger: 

 

Chamo “via curta” a uma tal ontologia da compreensão porque, rompendo 
com debates de método, se aplica imediatamente no plano de uma ontologia 
do ser finito, para aí encontrar o compreender, já não como um modo de 
conhecimento, mas como um modo de ser.  Não se entra pouco a pouco 
nesta ontologia da compreensão; não se chega a ela gradualmente, 
aprofundando as exigências metodológicas da exegese, da história ou da 
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psicanálise: transportamo-nos até ela através de uma súbita inversão da 
problemática. A questão: em que condição um sujeito que conhece pode 
compreender um texto, ou a história? é substituída pela questão: o que é um 
ser cujo ser consiste em compreender? O problema hermenêutico torna-se 
assim uma província da Analítica desse ser, o Dasein, que existe ao 
compreender (RICOEUR, 1988b, p.8 – itálicos do autor). 

 

Paul Ricoeur (1988b) reconhece que essa ontologia da compreensão propõe uma 

revolução do pensamento que rompe com o “círculo encantado da problemática do sujeito e 

do objecto” (p.9) e interroga-se sobre o ser, mais precisamente, sobre o Dasein, isto é, “sobre 

este ser que existe no modo de compreender o ser” (p.9). Acrescenta ainda que esta ontologia 

encontra na fenomenologia deHusserl um duplo contributo: a crítica ao objetivismo levada às 

últimas consequências na fase final desta fenomenologia e a articulação desta crítica à 

problemática da Lebenswelt, ou seja, o mundo da vida.  

Ricoeur não desqualifica essa via adotada por Heidegger, mas coloca em dúvida a 

possibilidade de se fazer uma ontologia direta que abra mão da exigência metodológica e, por 

consequência, do círculo de interpretação. Assim, propõe uma articulação do problema 

hermenêutico à fenomenologia por outra via, por ele denominada “via longa”, a qual tem 

também a ambição de levar a reflexão ao nível de uma ontologia, mas de maneira gradual, 

seguindo os requisitos sucessivos da semântica, depois da reflexão (RICOEUR, 1988b). 

Reconhecendo que as indicações que apresentam a compreensão como modo de ser, podem 

ser encontradas no plano da linguagem, ele propõe 

 

substituir a via curta da Analítica do Dasein pela via longa preparada pelas 
análises da linguagem; assim , conservaremos constantemente o contacto 
com as disciplinas que procuram praticar a interpretação de maneira 
metódica e resistiremos à tentação de separar a verdade,  própria da 
compreensão, do método usado pelas disciplinas provenientes da exegese. 
Portanto, se uma nova problemática da existência deve poder ser elaborada, 
isso só pode ser a partir e sobre a base da elucidação semântica do conceito 
de interpretação comum a todas as disciplinas hermenêuticas (RICOEUR, 
1988b, p.12-13 – itálico do autor). 

 

A proposta é que se faça o caminho de busca da compreensão como modo de ser, 

através de uma abordagem semântica e reflexiva, já que “é primeiro e sempre na linguagem 

que vem exprimir-se toda a compreensão ôntica ou ontológica” (RICOEUR, 1988b,p.13) e, 

por isso, a semântica seria o eixo de referência para todo o campo hermenêutico (exegese, 

história, psicanálise). O autor salienta que o trabalho hermenêutico realizado por todas essas 
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disciplinas consiste numa arquitetura do sentido, que pode ser duplo ou múltiplo e mostra-se 

escondendo. 

Alguns conceitos são essenciais, nessa abordagem semântica: os conceitos de símbolo, 

interpretação e metáfora. Ricoeur (1988b) denomina as expressões multívocas, ou seja, 

aquelas que possuem, além do sentido aparente, outros sentidos secundários, como sendo 

simbólicas e atribui à palavra símbolo um sentido mais restrito que outros autores: 

 

Chamo símbolo a toda a estrutura de significação em que um sentido 
directo, primário, literal, designa por acréscimo um outro sentido indirecto, 
secundário, figurado, que apenas pode  ser apreendido através do 
primeiro(RICOEUR, 1988b, p. 14 -itálicos do autor). 

 

O conceito de interpretação também possui uma acepção determinada, na qual o autor 

procura dar-lhe a mesma extensão dada ao símbolo: 

 

a interpretação, diremos, é o trabalho de pensamento que consiste em 
decifrar o sentidoescondido no sentido aparente, em desdobrar os níveis de 
significação implicados no significado literal; mantendo assim a referência 
inicial à exegese, isto é, à interpretação dos sentidos escondidos (RICOEUR, 
1988b, p.14-15 -itálicos do autor). 

 

Assim definidos, símbolo e interpretação tornam-se conceitos correlativos, ou seja, há 

interpretação onde existe sentido múltiplo e é através da interpretação que estes múltiplos 

sentidos tornam-se aparentes (RICOEUR, 1988b, p.15).  

Ao conceito de símbolo, Ricoeur (1999) acrescenta posteriormente o conceito de 

metáfora e afirma já não estar tão certo de que o problema do duplo sentido possa ser 

abordado tão diretamente pela semântica sem se levar em consideração a linguística. Segundo 

o autor, o símbolo abriga em seu interior algo de semântico e algo de não semântico. 

Com a metáfora acontece algo semelhante, uma vez que, para Ricoeur (1999) ela 

possui em seu interior um duplo sentido verbal e um duplo sentido não verbal. Assim, a teoria 

da metáfora pode servir de análise preparatória que conduz à teoria do símbolo e a teoria do 

símbolo proporcionará estender a teoria de significação da metáfora. 

A metáfora em Ricoeur (1999) é considerada como o resultado da tensão entre dois 

termos numa enunciação metafórica, tensão esta que ocorre entre duas interpretações opostas 

da enunciação metafórica. Desse modo a metáfora, não existe em si mesma, ela surge numa e 

por uma interpretação. 
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Cabe ressaltar que Ricoeur (1999) trabalha com o conceito de metáfora viva, a qual ele 

define como sendo as “metáforas de invenção, em cujo interior a resposta à discordância na 

frase é uma nova extensão do sentido, embora seja certamente verdadeiro que tais metáforas 

inventivas tendem a tornar-se metáforas mortas com a repetição” (p.100). Para o filósofo, 

metáforas como “o pé da cadeira” ou “pé de uma montanha” são metáforas mortas, pois 

devido à sua repetição, já não produzem uma nova extensão de sentido. 

Ao aproximar-se do conceito de metáfora, Ricoeur (1999) busca promover uma 

comunicação entre a teoria do símbolo e a teoria metafórica visto que, para o autor, tais 

teorias possuem características que permitem um auxílio mútuo. Pode-se dizer que os 

conceitos de símbolo e metáfora se complementam sendo necessário admitir que 

 

Há mais na metáfora do que no símbolo, no sentido de que ela traz à 
linguagem a semântica implícita do símbolo, o que permanece confuso no 
símbolo – a assemelhação de uma coisa a outra e a de nós às coisas; a 
infinda correspondência entre os elementos – é clarificada na tensão da 
enunciação metafórica. Mas há mais no símbolo do que na metáfora. A 
metáfora é o procedimento lingüístico – forma bizarra de predicação – 
dentro do qual se deposita o poder simbólico. [...] As metáforas são 
precisamente a superfície lingüística dos símbolos e devem o seu poder de 
relacionar a superfície semântica com a superfície pré-semântica nas 
profundidades da experiência humana à estrutura bidimensional do símbolo 
(RICOEUR, 1999, p.115). 

 

Visando clarificar os sentidos múltiplos das expressões simbólicas, a proposta de 

Ricoeur (1988b) consiste em uma análise semântica, que permita mostrar os sentidos ocultos 

destas expressões e avançar para o plano da reflexão, considerada a etapa intermediária em 

direção à existência, onde se situa o vínculo entre a compreensão dos signos e a compreensão 

de si. 

Toda interpretação propõe romper com o distanciamento da época cultural a que 

pertence o texto e o próprio intérprete. O exegeta, ao aproximar-se do texto e tornar-se 

contemporâneo deste, apropria-se do sentido, tornando próprio o que antes era estranho e, 

assim, através da compreensão do outro, compreende-se a si mesmo. Esse trabalho de 

compreensão de si através da compreensão do outro é, para Ricoeur (1988b), o trabalho de 

toda hermenêutica. 

 Cabe ressaltar que o encadeamento da abordagem semântica à reflexão, articulando os 

múltiplos sentidos das expressões simbólicas ao conhecimento de si, transforma a 

problemática do Cogito, visto que 
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o sujeito que se interpreta ao interpretar os sinais já não é o Cogito: é um 
existente que descobre, pela exegese da sua vida, que está posto no ser 
mesmo antes de se pôr e de se possuir. Assim a hermenêutica descobriria 
uma maneira de existir que permaneceria de ponta a ponta ser-interpretado 
(RICOEUR, 1988b, p.13- itálicos do autor). 

  

É assim, por essa “via longa”, que Ricoeur (1988b) propõe enxertar a hermenêutica à 

fenomenologia e propiciar o conhecimento de si mediado pela linguagem. Para o filósofo, 

“não há compreensão de si que não seja mediatizada por signos, símbolos e textos; a 

compreensão de si coincide, em última análise, com a interpretação aplicada a estes termos 

mediadores” (RICOEUR, 19--, p.40). 

 

 

2.3.1 A noção de texto em Paul Ricoeur 

 

Na hermenêutica ricoeuriana, o texto é o objeto central de estudo. É o texto que, 

através do trabalho de interpretação, torna-se mediação para a compreensão de nós mesmos. 

Paul Ricoeur (19--) inicia sua reflexão sobre a noção de texto a partir da antinomia 

suscitada pela oposição entre distanciamento alienante e pertença, apresentados na obra 

Verdade e Método, de Gadamer. Ricoeur (19--) recusa as alternativas suscitadas por essa 

oposição e busca ultrapassá-las com a noção de texto.  

Para o filósofo, é possível adotar uma função produtiva do distanciamento sem 

precisar romper com a noção de pertencimento. Assim, ele vê no texto a capacidade de 

abarcar uma função positiva e produtora do distanciamento no interior da historicidade da 

experiência humana. 

Essa proposta dialética também pode ser entendida como uma conexão entre verdade e 

método, visto que, em Gadamer, a oposição entre os conceitos de distanciamento alienante e 

pertença refere-se diretamente à oposição entre método e verdade, respectivamente (GENTIL, 

2004). Fonseca (2009) reforça essa ideia de conexão entre verdade e método, ao afirmar que a 

hermenêutica ricoeuriana, ao adotar a via longa da compreensão, como exposto 

anteriormente, expressa sua preocupação com a questão metodológica e assim resiste à 

tentação de separar o conceito de verdade do conceito de método. 

 Segundo Ricoeur (19--), o texto escapa, por natureza, à alternativa entre distanciação 

alienante e pertencimento e reintroduz uma noção positiva e produtora da distanciação: “o 

texto é, para mim, muito mais que um caso particular de comunicação; a este título, ele revela 
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um aspecto fundamental da própria historicidade da experiência humana, a saber, que ela é 

uma comunicação na e pela distância” (p. 109-110). 

A noção de texto proposta pelo filósofo perpassa cinco temas, os quais, tomados em 

conjunto, constituem os critérios da textualidade. São eles: 1- a realização da linguagem como 

discurso; 2- a realização do discurso como obra estruturada; 3- a relação da fala e da escrita 

no discurso e nas obras do discurso; 4- a obra de discurso como projeção de um mundo; 5- o 

discurso e a obra de discurso como mediação da compreensão de si. 

  De acordo com o autor, o discurso, mesmo oral, já apresenta um traço absolutamente 

primitivo de distanciamento, intitulado a dialética do evento/acontecimento e da significação. 

Mas para que o discurso se efetive como evento, é necessário romper com algumas barreiras 

impostas pela linguística estrutural. 

Segundo Ricoeur (1988b), o modelo estrutural aplicado à categoria dos textos excluiu 

da linguagem a sua característica de ato de fala, mantendo-se no interior do universo dos 

signos8.  Isso significa dizer que, no modelo estruturalista, os elementos que compõem a 

linguagem não fazem referência ao mundo externo, mas apenas a outros elementos dentro 

deste mesmo sistema.  

 A tarefa a que se propõe Ricoeur (1988b) é justamente recuperar a dimensão da 

linguagem enquanto discurso através de uma linguística que tem por unidade de base a frase9. 

É essa linguística da frase que suporta a dialética do evento e da significação. 

Buscando elaborar uma hermenêutica do acontecimento e do discurso, o filósofo 

apresenta quatro características da linguística da frase. A primeira diz respeito à 

temporalidade, ou seja, “o discurso realiza-se sempre temporalmente e no presente” 

(RICOEUR, 19--, p.186). Como segunda característica, Ricoeur (19--) nos mostra que o 

discurso remete para o seu locutor, através de mecanismos como os pronomes pessoais. A 

terceira característica diz respeito ao objeto do discurso, do que se fala, o que significa dizer 

que o discurso é sempre acerca de qualquer coisa. Como afirma Ricoeur (19--), o discurso 

“refere um mundo que pretende descrever, exprimir, representar” (p.186). O discurso 

enquanto acontecimento possui ainda uma quarta e última característica: é no discurso que são 

trocadas as mensagens, é nele que o diálogo acontece. 

Cada uma destas características da linguística da frase possui desdobramentos 

específicos quando o discurso é oral ou escrito. Na linguagem oral, a característica do 

                                                           
8 Sobre este assunto consultar também Ricoeur (1999) página 54 e seguintes. 
9 Informações sobre a recuperação da linguagem enquanto discurso, podem ser encontradas também em Ricoeur 
(1999) página 54 e seguintes e Ricoeur (19--) página 111 e seguintes.  
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discurso enquanto temporal e presente, ou seja, enquanto acontecimento, é algo fugidio, ele 

aparece e desaparece. Daí a necessidade de fixação do discurso através da escrita. Cabe 

ressaltar que se busca fixar a significação do acontecimento de fala – o dito – e não o 

acontecimento enquanto tal – o dizer.  

No discurso, a frase remete para o seu locutor através de indicadores de subjetividade 

e de personalidade. Conforme aponta Ricoeur (19--), no discurso oral, a devolução do 

discurso ao sujeito falante apresenta um caráter de imediatidade, ou seja, a intenção subjetiva 

do sujeito falante e a significação do discurso coincidem. Desse modo, compreender o que o 

locutor quer dizer é a mesma coisa que compreender o que quer dizer o seu discurso. No 

discurso oral, a intenção do autor e a significação do discurso coincidem, diferentemente do 

que acontece com o texto escrito, quando importa mais o que o texto diz. 

O discurso é o que se refere ao mundo, a um mundo. No discurso oral, esse mundo é, 

em última análise, a situação comum aos interlocutores. De acordo com Ricoeur (19--), essa 

situação que rodeia, de algum modo, o diálogo e as suas referências, pode ser apontada a 

dedo, por exemplo, ou designadas de forma ostensiva pelo próprio discurso através do uso de 

pronomes demonstrativos, advérbio de tempo e de lugar, tempos verbais etc. Por isso, no 

discurso oral, a referência é ostensiva.O discurso escrito, por sua vez, não possui uma situação 

comum entre o autor e o leitor, o que não quer dizer que o texto não possua uma referência. 

Para Ricoeur (19--), o texto liberta “a sua referência dos limites da referência ostensiva” 

(p.190) e ganha um mundo.  

Dissemos que o discurso se dirige a alguém. No discurso oral, o interlocutor é alguém 

presente na situação do diálogo, a minha fala é dirigida unicamente a ti, segunda pessoa. No 

discurso escrito, essa situação se modifica amplamente, visto que um texto tem como 

destinatário qualquer indivíduo que saiba ler.  

 O outro pólo do par constitutivo do discurso é o da significação, que Ricoeur (1999) 

designa como sendo o conteúdo proposicional por ele descrito como a síntese de duas 

funções: a identificação e a predicação.  Nesse sentido, não é o evento, enquanto ato 

transitório que se quer compreender, mas a sua significação que permanece. “É na dialética do 

evento e da significação que o discurso surge como portador de um sentido, colocado na 

proposição pelo locutor” (GOMES, 1999, p. 25). 

De acordo com Ricoeur (1988b), a teoria do “Speech-Act” encontrada em Austin e em 

Searle traz contribuições para a dialética do evento e do conteúdo proposicional10. De acordo 

                                                           
10 Ricoeur traz informações sobre a teoria dos atos de fala também nas obras Teoria da interpretação (1999) 
página 63 e seguintes e Do texto a acção (19--) páginas 113 e 114. 
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com esses autores, o ato de falar é constituído por uma hierarquia ordenada, distribuída em 

três níveis: o nível do ato locucionário ou proposicional, que é o ato de dizer, ou seja,a 

organização da fala seguindo regras gramaticais que permitem que se faça referência a algo; o 

nível do ato ou da força ilocucionária, que representa o que fazemos ao falar,são aqueles atos 

executados pelo sujeito a partir da fala (ordens, desejos, promessas); e, por fim, o nível do ato 

perlocucionário, que diz respeito ao o que fazemos pelo fato de dizer, ou seja, são aqueles que 

produzem efeito no ouvinte. Por exemplo: 

 
se digo a alguém para fechar a porta, faço três coisas: a) refiro o predicado 
da ação (fechar) a dois argumentos (alguém e a porta): é o ato de dizer; b) 
mas eu digo esta coisa a alguém com a força de uma ordem, e não de uma 
constatação, de um desejo ou de uma promessa: é o ato ilocucionário; c) 
enfim, posso provocar certos efeitos, tais como o medo, pelo fato de dar uma 
ordem a alguém; esses efeitos fazem do discurso uma espécie de estímulo 
que produz certos resultados: é o ato perlocucionário (RICOEUR, 1988a, 
p.48). 

 

Ricoeur (19--) mostra que estes atos de linguagem têm a capacidade de se exteriorizar 

e fixarem-se pela escrita. Segundo o autor, o ato locucionário exteroriza-se pela frase, que 

pode ser identificada e reidentificada como sendo a mesma. O ato ilocucionário também pode 

ser exteriorizado através dos paradigmas gramaticais (modos imperativo, indicativo, 

conjuntivo) tornando possível a sua identificação e reidentificação. Ricoeur (19--) ressalta que 

é preciso admitir que a força ilocucionária seja inscrita de maneira menos completa na 

gramática já que no discurso falado ela assenta-se na mímica e no gesto.  

O filósofo afirma ainda que o ato perlocucionário seja o aspecto do discurso mais 

difícil de inscrever e que caracteriza preferencialmente a linguagem falada. Segundo Ricoeur 

(19--), o ato perlocucionário é o discurso enquanto estímulo e opera não pelo reconhecimento 

da minha intenção pelo meu interlocutor, mas pela influência direta deste estímulo nas 

emoções e disposições afetivas do meu interlocutor. Para o autor, os atos locucionário ou 

proposicional, a força ilocucionária e o ato perlocucionário, numa ordem decrescente, são 

passíveis de exteriorização intencional tornando possível a inscrição na escrita.  

Desse modo, a significação do ato de linguagem não deve ser entendida como apenas 

a frase no sentido restrito do ato proposicional, mas também a força ilocucionária e o ato 

perlocucionário, na medida em que todos esses aspectos do ato de linguagem são passíveis de 

codificação podendo ser identificados e reidentificados como tendo a mesma significação. 
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A linguagem como discurso revela-se, assim, como uma dialética, entre acontecimento 

e significação, que ocorre tanto no discurso oral quanto no discurso escrito, apresentando 

desdobramentos específicos em cada uma destas esferas.  

O outro critério de textualidade diz respeito ao discurso enquanto obra e deve conter 

três traços distintivos. Primeiramente, “uma obra é uma sequência mais longa que a frase que 

suscita um novo problema de compreensão relativo à totalidade finita e fechada, que a obra 

como tal constitui” (RICOEUR, 19--, p. 115). Além disso, filia-se a um gênero comportando 

as características de composição deste (ensaio, relato, poema etc.) e, por fim, uma obra é uma 

configuração única que assimila o estilo individual. Em suma, composição, pertença a um 

gênero e estilo individual são o que caracteriza um discurso como obra. 

 O autor vai dizer também que estas características ligam-se às categorias de produção 

e de trabalho, já que, ao se “impor uma forma à matéria, submeter a produção a gêneros, 

finalmente, produzir um indivíduo, eis outros tantos modos de considerar a linguagem como 

um material a trabalhar e a formar” (RICOEUR, 19--, p. 115). 

 A relação entre fala e escrita também é considerada um critério de textualidade. A 

escrita torna o texto autônomo em relação à intenção do autor, pois a significação do texto não 

coincide mais com o que o autor quis dizer. Ricoeur vê nessa modalidade autônoma uma 

significação positiva, pois é através da escrita que a distanciação alienante apresentada por 

Gadamer pode ter uma conotação menos negativa. É a partir dessa autonomia do texto que 

será possível uma recontextualização do texto pelo leitor. 

 Na escrita, o discurso chama a si um público que já não é o mesmo da situação 

dialogal, ou seja, aquele que está frente a frente nesta situação. O discurso escrito está 

acessível a qualquer indivíduo que saiba ler e assim estende-se a um público expressivamente 

maior. 

 A autonomia proporcionada pela escrita permite perceber que a distanciação não é o 

produto da metodologia (como concebida em Gadamer), mas é, sim, constitutiva do fenômeno 

do texto como escrita e configura-se como condição da interpretação, sendo a distanciação 

alienante não apenas aquilo que a compreensão deve vencer, mas também aquilo que a 

condiciona. 

Paul Ricoeur (19--), percorrendo os temas que caracterizam o texto como obra, vai, ao 

longo desse percurso, distanciando a sua proposta hermenêutica da hermenêutica romântica 

(incluindo a de Dilthey), bem como do estruturalismo. Assim, distancia a sua tarefa 

hermenêutica tanto da genialidade quanto da estrutura e liga-se à noção de mundo do texto, 

que prolongará a referência do discurso. 
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Esta distanciação é que possibilita a quarta característica de textualidade que consiste 

justamente na obra de discurso como projeção de um mundo. O discurso enquanto obra e 

atendendo a todas as características apresentadas anteriormente, distancia-se da intenção do 

autor tornando-se capaz de projetar um mundo, mais precisamente, o mundo do texto. 

Como afirma Ricoeur (19--), o mundo do texto é o mundo próprio aberto pelo texto, é 

um mundo o qual o leitor pode habitar e projetar nele os seus possíveis mais próximos. Ainda 

segundo o filósofo, o que se deve interpretar em um é texto é justamente esta proposta de 

mundo.  

A noção de mundo do texto prolonga a referência do discurso. De acordo com o 

filósofo, a referência do discurso é a sua pretensão de atingir a realidade, sendo, desse modo, 

a característica pela qual o discurso opõe-se à língua. O discurso, ao tornar-se texto, altera a 

sua estrutura e também a sua referência, tornando-a problemática. 

 No discurso oral, a referência se resolve na possibilidade de mostrar uma realidade 

comum aos interlocutores. Com a escrita a situação é diferente, pois não há uma realidade 

comum ao leitor e ao escritor, nem às condições concretas do ato de mostrar. 

Essa abolição da realidade dada, ou seja, uma realidade de primeiro nível é, para 

Ricoeur (19--), a condição para o surgimento de uma realidade de segundo nível que atinge o 

mundo não somente no plano dos objetos manipuláveis, mas no plano da Lebenswelt, na 

expressão husserliana e do ser-no-mundo na expressão heidggeriana.  É essa dimensão 

referencial absolutamente original que permitirá uma nova visão do problema hermenêutico. 

Assim, “interpretar é explicitar o modo de ser-no-mundo exposto diante do texto” 

(RICOEUR, 19--, p. 121 – itálico do autor). 

Na esteira destas considerações, o filósofo concebe o texto como mediação para a 

compreensão de nós mesmos, estando a autonomia da escrita dialeticamente ligada à 

apropriação do texto pelo leitor e assim permitindo a compreensão de si mesmo a partir do 

texto. Essa possibilidade de compreensão rompe com a ideia de conhecimento imediato de si: 

 

contrariamente à tradição do Cogito e à pretensão do sujeito de se conhecer a 
si mesmo por intuição imediata, é preciso dizer que nós apenas nos 
compreendemos pela grande digressão dos signos de humanidade 
depositados nas obras de cultura. Que saberíamos nós do amor e do ódio, dos 
sentimentos éticos e, em geral, de tudo aquilo a que nós chamamos o si, se 
isso não tivesse sido trazido à linguagem e articulado pela literatura? 
(RICOEUR, 19--, p.123 – itálicos do autor). 
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É importante acrescentar ainda que essa noção de texto proposta pela hermenêutica 

ricoeuriana demanda uma mudança na abordagem dualista entre explicação e compreensão, 

estabelecendo uma relação de reciprocidade e complementaridade, ultrapassando a antinomia 

existente no trabalho de Dilthey. Ricoeur coloca explicação e compreensão (interpretação) em 

um mesmo arco hermenêutico no qual se integram numa concepção de leitura como retomada 

de sentido.  

Desse modo, “explicar é destacar a estrutura, quer dizer, as relações internas de 

dependência que constituem a estatística do texto; interpretar é tomar o caminho de 

pensamento aberto pelo texto, pôr-se em marcha para o oriente do texto” (RICOEUR, 19--, p. 

159). A partir destas considerações, é possível notar que na explicação o texto é considerado 

como uma unidade estrutural fechada, produzindo um apagamento do mundo, enquanto a 

interpretação (compreensão) inclui a referência, que possibilita ao texto ganhar um mundo e 

sujeito humanos (ALMEIDA, 1998). O arco hermenêutico, enquanto movimento que vai da 

explicação à compreensão e desta última à primeira, permite uma leitura que consiste na 

abertura em direção ao mundo, superando a ideia de leitura como uma relação entre duas 

subjetividades, a do leitor e a do autor. 

Cabe ressaltar que o texto é, assim, entendido como um todo “composto por partes 

inter-relacionadas que, depois de desdobradas e apresentadas, exigem, para sua interpretação, 

serem reconstruídas em seu todo” (ANDRADE, 2014, p.39). O trabalho no arco hermenêutico 

consiste então num processo de leitura e análise das partes com vistas a aceder o todo, seguido 

de um movimento de retorno do todo (desvelado pelo exame das partes) às partes (cujo exame 

revelou o todo).  

 Tendo explicitado na seção anterior as características da fenomenologia hermenêutica 

de Ricoeur, as quais foram enriquecidas pela noção de texto apresentada nesta seção, é 

possível notar o papel substancial atribuído pelo filósofo à linguagem. É a linguagem com seu 

caráter mediador que permite a compreensão de si no trabalho hermenêutico. É pela 

linguagem que  

 

a experiência privada se faz pública. A linguagem é a exteriorização graças à 
qual uma impressão é transcendida e se torna uma expressão [...]. A 
exteriorização e a comunicabilidade são uma só e a mesma coisa, porque 
nada mais são do que a elevação de uma parte da nossa vida ao logos do 
discurso (RICOEUR, 1999, p. 69).  

 

A linguagem enquanto discurso tem como referente o mundo. Fixado pela escrita, este 

discurso distancia-se da intencionalidade do autor e remete-se ao mundo do leitor, 
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possibilitando a apropriação, que é o caminho para a compreensão de si por meio do texto. 

Desse modo, a linguagem para Ricoeur é caminho para o arco hermenêutico, no qual a 

interpretação projeta um mundo para além do texto e faz deste a mediação para a 

compreensão de si.   

 

 

2.4 Memória e esquecimento em Paul Ricoeur 

 

 Paul Ricoeur, na obra A memória, a história, o esquecimento, retomando os dizeres de 

Platão, discute o processo de recordação. O autor utiliza os escritos platônicos que têm como 

problema central a discussão sobre os sofistas e traz informações acerca da possibilidade de 

tornar presente algo ausente. A correlação entre esses escritos e a memória permite a Ricoeur 

tecer considerações acerca da lembrança. 

 A lembrança é a representação presente de uma coisa ausente, o que significa dizer 

que a lembrança de um acontecimento, por exemplo, traz à nossa mente a imagem daquele 

acontecimento, das pessoas e do lugar, através de uma representação criada pela imaginação. 

Devido ao fato de esta representação ser criada pela imaginação, Ricoeur (2007) 

salienta que é preciso distinguir imaginação e memória, de modo a reafirmar a capacidade 

veritativa da memória. A imaginação está voltada para a ficção, para o fantástico, o irreal. É 

também uma imagem presente de algo ausente, com a diferença de que este ausente abordado 

pela imaginação está ligado à fantasia. 

 A memória, porém, é a representação de uma realidade anterior, possui uma ligação 

com o passado. Na memória, a lembrança traz a imagem de algo que realmente aconteceu, 

sendo então uma representação presente de algo ausente, que efetivamente esteve presente no 

passado.   

Nesse sentido, uma recordação está presente no espírito como uma coisa passada. A 

realidade apresentada pela imagem na lembrança não está ali novamente em nossa frente. Ela 

está registrada em nossa memória porque só podemos lembrar daquilo que um dia vivemos, 

experienciamos. De acordo com Ricoeur (2007), “não temos nada melhor que a memória para 

significar algo que aconteceu, ocorreu, se passou antes que declarássemos nos lembrar dela” 

(p.40). 

A memória representa para o sujeito a possibilidade de uma experiência de 

(re)significação da realidade passada e também de si mesmo. Desse modo, o ato de relembrar 

é entendido não como uma recuperação idêntica da realidade anterior tal como ela aconteceu, 
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mas sim como uma reconstrução, uma reconfiguração do passado pela experiência presente. 

Como afirma Bloch (2001), pode ocorrer de um “conhecimento do presente ser diretamente 

ainda mais importante para a compreensão do passado” (p.66). 

 Essas considerações de Ricoeur (2007) são extremamente pertinentes para os estudos 

desta pesquisa, em especial. Assim como o autor credita à memória um grande potencial de 

registro do vivido, confio também nesta capacidade e considero que será a partir da 

reelaboração dos acontecimentos passados, através da construção narrativa feita por minha 

avó, que poderei identificar os sentidos que ela atribui à experiência de ser professora em sua 

história de vida. 

É necessário apresentar também os apontamentos que o filósofo faz acerca do 

esquecimento, já que neste trabalho com narrativas preciso ter em mente a presença desta 

dimensão. Os acontecimentos narrados não englobam a totalidade de experiências vividas por 

minha avó, alguns certamente serão omitidos. 

 Ricoeur (2007) nos lembra que, inicialmente, é como dano à confiabilidade da 

memória que o esquecimento é sentido. Nessa perspectiva, a memória se define, em uma 

primeira instância, como luta contra o esquecimento.  

 Paul Ricoeur (2007) dedica as primeiras partes de seu trabalho sobre o esquecimento à 

polaridade entre duas grandes figuras do esquecimento profundo: o esquecimento por 

apagamento dos rastros e o esquecimento de reserva. No que diz respeito ao conceito de 

rastros, o filósofo os distingue em três espécies: o rastro escrito, o rastro psíquico e o rastro 

cerebral, cortical. 

 Os rastros escritos são os documentos, livros, diários, que no plano da operação 

historiográfica, tornaram-se os rastros documentais. De acordo com o autor, é no intuito de 

preservar estes rastros que surgem os arquivos. Os rastros psíquicos englobam as impressões, 

“no sentido de afecção, deixada em nós por um acontecimento marcante ou, como se diz, 

chocante” (RICOEUR, 2007, p.425). Por fim, o rastro cerebral, cortical, que é aquele tratado 

pelas neurociências. 

 No âmbito do esquecimento por apagamento dos rastros, Ricoeur (2007) nos mostra 

que este é amplamente estudado pela medicina, sendo evocado na fronteira entre o normal e o 

patológico. O filósofo, porém, alerta que o esquecimento não pode ser classificado 

simplesmente entre as disfunções ao lado da amnésia, nem entre as distorções da memória que 

afetam a sua confiabilidade. Segundo o autor, o “esquecimento pode estar tão estreitamente 

confundido com a memória, que pode ser considerado uma de suas condições” (RICOEUR, 

2007, p.435). 
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 Ricoeur (2007) dedica a maior parte de seu trabalho sobre o esquecimento aos rastros 

psíquicos, ou seja, às marcas deixadas em nosso espírito por um acontecimento que nos 

marcou, tocou, afetou. O filósofo busca esclarecer a ideia de esquecimento onde há 

persistência dos rastros. É nessa relação que o filósofo insere o conceito de reconhecimento 

aliado ao esquecimento. 

 Para o autor, a ideia de reconhecimento é o que torna possível a confirmação da 

hipótese da sobrevivência de impressões-afecções deixadas em nosso espírito por 

acontecimentos marcantes. De acordo com Ricoeur (2007), algumas vezes julgamos terem 

sido apagados os rastros de um determinado acontecimento, mas o aparecimento de uma 

imagem em nosso espírito faz com que nosso coração diga: é ele, eu reconheço! Para o 

filósofo, esse reconhecimento pode ocorrer tanto como um processo de aparecer, desaparecer, 

reaparecer, de modo espontâneo quanto apoiado por algum suporte material, como as 

fotografias, por exemplo. 

 Ricoeur (2007) salienta que o esquecimento por apagamento dos rastros não esgota o 

problema do esquecimento, afirmando que muitos esquecimentos se devem “ao impedimento 

de ter acesso aos tesouros enterrados da memória” (p.452). Nessa perspectiva, o filósofo 

recorre à Psicanálise, concebendo-a como o aliado mais confiável a favor da tese do 

inesquecível. Assim, podemos dizer que o fato de não conseguirmos nos lembrar de 

determinado acontecimento não significa um esquecimento por apagamento dos rastros, mas 

sim um impedimento de acesso devido a alguma psicopatologia. 

 Além do nível psicopatológico da memória impedida, o esquecimento pode apresentar 

também formas espalhadas entre um pólo de passividade e atividade. Um bom exemplo são as 

narrativas. Como afirma Ricoeur (2007) 

 

Assim como é impossível lembrar-se de tudo, é impossível narrar tudo. A 
ideia de narração exaustiva é uma ideia performativamente impossível. A 
narrativa comporta necessariamente uma dimensão seletiva. [...] As 
estratégias do esquecimento enxertam-se diretamente nesse trabalho de 
configuração: pode-se sempre narrar de outro modo, suprimindo, deslocando 
ênfases, refigurando diferentemente os protagonistas da ação assim como os 
contornos dela (RICOEUR, 2007, p.455- itálicos meus). 

  

 Essas considerações de Ricoeur (2007) contribuem em muito para esta pesquisa uma 

vez que a dimensão do esquecimento deve ser considerada, juntamente com a memória. Por 

ser um trabalho pautado na reelaboração de experiências passadas, expostas por meio de 

narrativas, o esquecimento certamente se fará presente, seja por apagamento dos rastros, por 
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impedimentos da memória ou por uma questão ativa ligada ao não querer se lembrar. Assim, 

as narrativas não representarão a totalidade das experiências vividas, mas sim as impressões-

afecções deixadas por estas experiências e cuja rememoração foi possível, naqueles 

momentos, diante de mim. 

 

 

2.5 A identidade em Paul Ricoeur 

 

Pensar em identidade pessoal é pensar em sujeito. A identidade pessoal está ligada a 

alguém e é a resposta às perguntas: quem é você? Quem sou eu?  Porém esta resposta não 

pode dar-se apenas através da menção ao nome do indivíduo, e sim pela narrativa de sua vida 

que compõe as suas ações e as situações que vivenciou, visto que a pessoa é aquilo que ela fez 

e o que ela sofreu (DARTIGUES, 1998). 

 Para entender o que é identidade pessoal é preciso recorrer a dois usos do conceito de 

identidade: identidade como mesmidade, respondendo ao latim idem, e identidade como 

ipseidade, respondendo ao latim ipse (RICOEUR, 1991). A identidade enquanto mesmidade 

está ligada à face objetiva da identidade, recobrindo duas significações que se entrecruzam: “a 

identidade numérica, opondo-se à pluralidade e a identidade qualitativa, indicando uma 

semelhança extrema, mas compatível com a pluralidade” (DARTIGUES, 1998, p. 8). Nesse 

sentido, a identidade enquanto mesmidade consistiria na permanência de um substrato ao 

longo do tempo. Já ipseidade diz respeito ao aspecto subjetivo desta permanência no tempo, 

ou seja, é a manutenção de si através do tempo pelo caráter e pelas promessas, engajamentos e 

ações do indivíduo, o que Ricoeur (1991) denomina a “palavra considerada”. 

 Em suma, a identidade pessoal só pode ser compreendida através da permanência no 

tempo. A proposta de Ricoeur (1991) é uma dialética entre mesmidade e ipseidade através da 

noção de identidade narrativa. 

 A identidade pessoal só pode ser compreendida através da narração, já que é a história 

de vida que dá singularidade ao sujeito. Para que esta identificação aconteça, é preciso que a 

história de vida seja narrada, estabelecendo uma conexão entre acontecimentos heterogêneos 

de modo a uni-los em um todo homogêneo.  

 Ricoeur (19--) recupera de Aristóteles a expressão muthus e a traduz como intriga. A 

intriga é “o conjunto das combinações pelas quais há acontecimentos que são transformados 

em história ou – correlativamente – uma história é tirada de acontecimentos” (RICOEUR, 19-

-, p. 26). É devido ao caráter inteligível da intriga que ingredientes da ação humana que 
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permanecem dispersos na experiência cotidiana são conjugados. Essa dialética entre 

discordância e concordância na intriga estende-se à dialética entre mesmidade e ipseidade.  

O tecer da intriga possibilita ainda uma articulação do mundo da ação à dimensão 

ética. A narrativa, na medida em que descreve as ações ao longo de uma sequência, atribui a 

elas um significado e um valor.  

Entendendo a compreensão de si como sempre mediada pelo texto, a narrativa é 

também caminho privilegiado para esta hermenêutica, visto que busca integrar experiências e 

memória de maneira inteligível (SALLES, 2012). “Narramos histórias porque as vidas 

humanas não só tem a necessidade de ser narradas como merecem ser ditas, dando sentidos às 

experiências do cotidiano que podem ser lidas e consequentemente interpretadas por outros” 

(SALLES, 2012, p. 276). 

 A narrativa contribui para reafirmar a ideia apresentada no capítulo anterior e que 

sustenta a noção de identidade adotada nesta pesquisa, a qual é entendida como constituição 

contínua dentro das diversas esferas de convivência do sujeito. Nesse sentido, “compreendida 

de forma narrativa, a identidade humana não cessa de se construir e reconstruir por meio da 

narrativa que articula as diversas experiências vividas” (SALLES, 2012, p.276). 

 Todas as informações apresentadas ao longo do presente capítulo buscam expor as 

contribuições da filosofia de Paul Ricoeur para esta pesquisa. O importante papel da 

linguagem, enquanto discurso, na proposta hermenêutica desse filósofo,sustenta este trabalho, 

visto que se trata de uma pesquisa com história de vida. É a partir do discurso de minha 

entrevistada que terei acesso às suas reelaborações de experiências vividas.  

 No que tange à memória, as reflexões de Ricoeur (2007) contribuem para assegurar a 

capacidade veritativa da memória, distinguindo lembrança de imaginação. Esta é uma 

pesquisa que se alicerça na memória de minha entrevistada, sendo suas lembranças a principal 

fonte de dados.  

 Cabe ressaltar ainda que este trabalho encontra-se na esfera dos estudos que abordam 

questões relativas à identidade docente e, assim, são grandes as contribuições trazidas pela 

filosofia ricoeuriana, ao entender que a identidade pessoal só pode ser compreendida a partir 

da narrativa de vida. O professor, como qualquer outro ser humano, constitui sua identidade 

nas suas vivências em diversos espaços e no contato com outras pessoas. Assim, para falar de 

identidade docente, não basta citar a formação escolar, cursos e especializações, é preciso 

contar a história de vida deste professor. 

 No próximo capítulo, apresentarei o meu caminhar de pesquisa, os procedimentos de 

gravação e transcrição das narrativas, bem como um pouco da história de vida de minha avó. 
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2.6 A proposta hermenêutica de Paul Ricoeur e suas implicações nesta pesquisa 

 

 Tendo apresentado as características do trabalho hermenêutico proposto por Ricoeur, 

cabe esclarecer suas implicações nesta pesquisa, em especial. O trabalho de Paul Ricoeur tem 

por objeto central de estudo o texto. Como já citado nas seções anteriores, o filósofo concebe 

o texto como sendo “um discurso fixado pela escrita” (RICOEUR, 19--, p. 142). Nesse 

sentido, as narrativas que compõem o objeto de estudo desta pesquisa podem ser consideradas 

como texto, uma vez que foram transcritas e assim o discurso oral foi fixado pela escrita. No 

entanto, é preciso ressaltar que os textos utilizados por Paul Ricoeur, em seus trabalhos, 

consistiam em textos literários, filosóficos e religiosos, os quais possuem um distanciamento 

entre autor e leitor bem maior que as narrativas aqui utilizadas. 

 As narrativas de minha avó foram produzidas em uma situação dialogal, na qual a 

relação estabelecida era de narrador e ouvinte, e não autor e leitor. É evidente que, após o 

trabalho de transcrição, essas narrativas estão abertas à leitura podendo ser acessadas por 

qualquer sujeito leitor, o que proporciona um distanciamento da intenção da narradora e abre 

novas possibilidades de apropriação. 

 Apesar de Ricoeur (19--) afirmar que o discurso, mesmo oral, já apresenta um traço 

primitivo de distanciação – a dialética do acontecimento e da significação – é preciso 

reconhecer que este distanciamento ocorre em menor grau. No discurso escrito, o grau de 

distanciamento é maior, o que possibilita, por consequência, uma maior autonomia do texto 

em relação ao que o autor quis dizer. 

 Nesta pesquisa, a transcrição das narrativas, visa fixar o discurso através da escrita e 

assim possibilitar o trabalho hermenêutico de leitura e identificação dos sentidos de ser 

professora nas narrativas de minha avó. 

 Terra (2007) desenvolveu trabalho semelhante, no qual buscou identificar os 

significados da sensibilidade para o ser-docente-enfermeiro através de um trabalho no qual se 

valeu da proposta hermenêutica de Paul Ricoeur como suporte metodológico para a 

organização das descrições experienciais de seus entrevistados. A pesquisadora colheu, por 

meio de entrevistas orais, descrições experienciais de 19 docentes-enfermeiros da 

Universidade Federal de Santa Catarina, as quais foram transcritas e tornaram-se objeto do 

trabalho hermenêutico de leitura e identificação dos significados da sensibilidade para estes 

docentes. 

 Como é possível observar no trabalho de Terra (2007), os níveis de leitura, propostos 

por Ricoeur para o trabalho hermenêutico, foram aplicados com êxito possibilitando à 
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pesquisadora a identificação dos sentidos. Desse modo, pode-se perceber que a adaptação da 

hermenêutica ricoeuriana a uma categoria de textos diferente daqueles utilizados pelo filósofo 

é perfeitamente aplicável. 

 Assim como Terra (2007), utilizo a hermenêutica ricoeuriana adaptada a uma 

categoria de textos diferenciados daqueles que o filósofo utilizou. Proponho-me a analisar as 

narrativas transcritas sob a ótica da hermenêutica de Paul Ricoeur, através do arco 

hermenêutico proposto pelo filósofo e explicitado em detalhes na seção anterior.  
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Capítulo III 

Caminhando ao encontro das narrativas 

 
A minha narrativa penetra na minha paisagem e a 
paisagem age na minha narrativa. Retomando a pergunta 
abandonada: quem sou eu?, eis a minha resposta: o 
florescimento da minha narrativa entre a frondosidade das 
minhas paisagens, a externa e a íntima. 

Michel Serres  
 

  

Ao longo deste capítulo, descrevo o meu caminhar em direção às narrativas da 

professora entrevistada nesta pesquisa. Apresento um pouco da sua história de vida, sua 

carreira e uma síntese das narrativas gravadas em nossos encontros.  

 

 

3.1 O início da caminhada 

 

Como apresentado no capítulo I, a presente pesquisa adota a abordagem 

fenomenológica e, portanto, possui características específicas dessa modalidade. Uma das 

especificidades diz respeito à motivação da pesquisa, a qual surge de uma interrogação, ou 

seja, uma inquietação do pesquisador. Desse modo, o fenômeno investigado faz parte do 

mundo-vida do pesquisador. 

A interrogação que move esta pesquisa é fruto de minhas vivências enquanto aluna, 

professora e também nas relações familiares. Busco compreender os sentidos do “ser 

professor” nas narrativas de minha avó, Ormandina Vieira de Jesus, Dona Mandica, como 

gosta de ser chamada, uma professora leiga aposentada.  

No caminhar norteado por essa questão, entendi que só poderia me aproximar da 

compreensão desses sentidos através de um trabalho com história de vida, já que a identidade 

docente e os aspectos que podem figurar como sentidos dessa experiência permeiam toda a 

vida desse profissional. Não basta analisar o seu fazer docente, os relatos de suas rotinas 

escolares e suas técnicas. É preciso ouvir também sobre suas vivências individuais, coletivas e 

conhecer seus valores. Sendo assim, iniciei por ouvir e registrar em áudio as narrativas de 

minha avó, ao longo de três encontros previamente agendados.  
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Na abordagem história de vida, o narrador possui autonomia para decidir quais 

acontecimentos devem ou não ser narrados. Isto posto, estabeleci somente a temática de cada 

encontro e propus-me a ouvi-la sem uma limitação de tempo, dando-lhe a liberdade de narrar 

os acontecimentos que julgasse significativos, sem propor uma ordem cronológica. Busquei 

ainda intervir oralmente o mínimo possível, colocando perguntas somente quando se fez 

necessário algum esclarecimento.   

Todos os encontros ocorreram na casa de minha avó, na cidade de Oliveira, MG. No 

primeiro deles, dia 13 de fevereiro de 2016, a temática abordada foi a sua história de vida, e 

assim, ao longo de 47 minutos ela narrou acontecimentos sobre a sua infância, casamento, 

trabalho, nascimento dos filhos e a alegria ao ver a família reunida em sua casa.   

O segundo encontro ocorreu no dia 09 de julho de 2016 e propus que ela me relatasse 

experiências vividas enquanto professora. Foram 51 minutos de encontro permeados de 

lembranças emocionadas. Em sua maioria, lembranças felizes do convívio com os alunos, a 

comunidade e a família. Ao relatar as dificuldades vivenciadas no âmbito profissional, minha 

avó buscou passar por elas rapidamente, sempre reforçando que “graças a Deus deu tudo 

certo”.  

No terceiro encontro, ocorrido no dia 15 de agosto de 2016, levei duas questões para 

nortear as narrativas: “para a senhora, qual o sentido de ser professora? O que significou esta 

experiência em sua vida?”. Obtive como resposta um relato emocionado, de aproximadamente 

10 minutos, sobre a importância que a profissão de professora teve e ainda tem em sua vida, 

seja no âmbito financeiro ou da realização profissional. 

Apesar de organizadas por temáticas, as narrativas se entrecruzam e se 

complementam, já que a vida profissional é parte da história de vida de minha avó e o seu 

fazer docente é marcado pelas vivências e valores pessoais. Em seção posterior, apresentarei 

com mais detalhes o conteúdo das narrativas e o processo de transcrição das mesmas. 

 

 

3.2 A professora entrevistada 

 

 Como mencionado anteriormente, a professora entrevistada nesta pesquisa é minha 

avó, Dona Ormandina Vieira de Jesus. Dona Mandica, como gosta de ser chamada, nasceu em 

01 de junho de 1936, na zona rural do distrito de Morro do Ferro. Tal distrito pertence ao 

município de Oliveira - MG, cidade da região do Campo das Vertentes, que possui 
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aproximadamente 41.000 (quarenta e um mil) habitantes, conforme estimativa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE do ano de 2016. 

 Hoje com 80 anos de idade, minha avó é uma pessoa lúcida e ativa, que sente grande 

prazer em contar as experiências do passado. Recorda-se com facilidade de datas e nomes e 

tem se mostrado muito feliz em partilhar sua história de vida. 

Filha de Bertolino Francisco Neto e Maria José Sobrinho, D. Mandica é a mais velha 

dos nove filhos do casal. Como de costume na época, ajudou a cuidar dos irmãos menores, 

aprendendo, desde cedo, os afazeres domésticos. Ao lembrar-se da infância, cita a relação 

com os irmãos e primos e as brincadeiras de roda. Recorda-se das bonecas de pano feitas pela 

tia, em especial, da primeira boneca, a qual deu o nome de Ilma Nadir. 

A única foto que possui de sua infância é datada de 1944 e, de acordo com seus 

relatos, foi provavelmente um registro feito durante as festividades de São João Batista, 

padroeiro do distrito de Morro do Ferro. Segundo Dona Mandica, os fotógrafos só 

compareciam à localidade na época dessas festividades. 

 

Figura 1- Dona Mandica aos oito anos de idade. 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Dona Mandica, foto de 1944.  

 

Os pais de Dona Mandica nasceram e viveram a maior parte de sua vida na zona rural. 

Sua mãe cresceu nas proximidades da cidade de Carmo da Mata - MG e, devido à dificuldade 
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de acesso às escolas, era analfabeta. O pai cresceu na zona rural de Morro do Ferro e foi 

alfabetizado por uma professora particular. 

Segundo Dona Mandica, os seus avós paternos contrataram uma professora chamada 

Antônia (“Dona Antônia mestra”, como o pai dizia) para alfabetizá-lo. Senhor Bertolino 

aprendeu rapidamente a ler, escrever e calcular. Era altamente letrado11, o que lhe permitiu 

desempenhar atividades importantes na comunidade onde vivia, chegando a ser delegado da 

localidade.  Era um homem muito conhecido na região e bastante procurado para auxiliar em 

questões de ordem burocrática, como documentação de partilha de terrenos, compra e venda 

de imóveis. Desempenhou por muitos anos a profissão de tropeiro, transportando produtos da 

zona rural e cidades vizinhas até Oliveira, onde eram vendidos. 

A mãe dedicava-se aos afazeres domésticos, subsistência da família e cuidado com os 

filhos. Como relata Dona Mandica, naquela época comprava-se somente sal, macarrão e 

querosene. Os demais alimentos eram produzidos na própria propriedade e assim a rotina era 

bastante pesada, exigindo a participação precoce dos filhos nas tarefas de casa e da lavoura. 

Ela conta que desde bem pequena, juntamente com os irmãos, ajudava no preparo dos 

alimentos para o consumo. O arroz colhido na propriedade precisava ser descascado no pilão, 

o açúcar era obtido através da moagem da cana no engenho e depois levado ao fogo por várias 

horas. A lenha para abastecer o fogão era recolhida nas redondezas e até o sabão era fabricado 

em casa. 

Apesar da necessidade de participação dos filhos na rotina de trabalho da família, 

senhor Bertolino valorizava muito os estudos e empenhou-se para que todos os filhos 

frequentassem a escola. Dona Mandica iniciou os estudos aos sete anos de idade, em uma 

escola da zona rural na comunidade da Lontra, onde vivia, próxima ao distrito de Morro do 

Ferro. Cursou, nessa escola, o primeiro, segundo e terceiro ano de ensino, conforme 

denominação da época. Em seguida, matriculou-se na Escola São João Batista, em Morro do 

Ferro, onde cursou o quarto e último ano de escolarização. Naquela época o curso ginasial era 

oferecido somente na cidade de Oliveira e, devido à distância e escassez de meios de 

transporte, era necessário residir nesta cidade, fato que, segundo Dona Mandica, tornou 

inviável o acesso a esta etapa de escolarização. 

Dona Mandica recorda-se do período escolar e tem registrados na memória os nomes 

de vários colegas de classe, entristecendo-se ao lembrar que vários deles já faleceram. 

Lembra-se com carinho da última professora, Dona Iraci, a quem fez uma visita em dezembro 

                                                           
11

Adoto aqui o conceito de letramento conforme exposto por Soares (2004) o qual considera como letrado, o 
indivíduo que consegue fazer uso da função social da escrita.  
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de 2014. Ela conta, alegre, que um de seus filhos descobriu que Dona Iraci ainda estava viva e 

residindo também em Oliveira, o que lhe despertou a vontade de revê-la. 

 

Figura 2 – Dona Mandica (à direita) e Dona Iraci, sua última 
professora.  

 

Fonte: Arquivo pessoal de Dona Mandica. Foto de dezembro de 2014. 

 

Em 16 de abril de 1955, aos 19 anos de idade, Dona Mandica casou-se com Sebastião 

Gonçalves Pereira, lavrador, também residente na zona rural do distrito de Morro do Ferro. 

Assim como Dona Mandica, senhor Sebastião cursou até o quarto ano de ensino.  

O casal teve oito filhos, sendo uma mulher e sete homens, que tiveram acesso à 

escolarização em níveis variados. A filha mais velha, Maria Geralda, nascida em 02 de janeiro 

de 1956 cursou o primeiro, segundo e terceiro anos de escolarização (1964 a 1966) na Escola 

de Engenho, onde a mãe trabalhava, e posteriormente morou por um ano na casa dos tios na 

cidade de Oliveira para cursar o quarto ano de ensino. Concluída esta etapa, Maria Geralda 

retornou para a zona rural e só retomou os estudos depois de casada, quando concluiu o 

ensino fundamental por meio de um supletivo à distância.   

O segundo filho, Geraldo Sebastião, nascido em 11 de outubro de 1958, também 

frequentou a Escola de Engenho de 1966 a 1971. Ele conta que ao concluir o terceiro ano em 

1968, era ainda muito pequeno para mudar-se para a casa dos avós paternos e ir sozinho da 

comunidade da Lontra, onde viviam, até Morro do Ferro e, por isso, os pais o mantiveram na 

Escola de Engenho por mais três anos repetindo o terceiro ano de ensino. Em 1972, ele 

mudou-se para a casa dos avós e cursou o quarto ano de ensino na Escola São João Batista em 

Morro do Ferro. Para isso, precisava caminhar da casa dos avós até o distrito ou ir de carona 
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nos caminhões que recolhiam o leite nas propriedades rurais da região. Concluído o quarto 

ano de ensino, Geraldo passou a dedicar-se somente ao trabalho, tendo retomado os estudos 

somente em 1978, quando a família mudou-se para Oliveira. Nessa cidade, cursou a quinta 

série, conforme denominação da época, e parte da sexta série, quando abandonou 

definitivamente os estudos e mudou-se para o Triângulo Mineiro a trabalho.  

O terceiro filho do casal, Ananias Salvador, nascido em 09 de outubro de 1961, assim 

como os irmãos mais velhos cursou o primeiro, segundo e terceiro ano de ensino (1969 a 

1971) na Escola de Engenho. Concluído o terceiro ano, foi trabalhar de ajudante no caminhão 

leiteiro e só retomou os estudos em 1978, quando cursou o quarto ano de ensino. Em seguida, 

deu continuidade aos estudos, possuindo formação em nível médio técnico em contabilidade. 

Mário Aparecido, o quarto filho do casal, nasceu em 30 de janeiro de 1964 e é o único 

que possui curso superior. Iniciou os estudos também na Escola de Engenho, em 1973, 

quando cursou o primeiro ano de ensino. Em seguida, cursou o segundo ano de ensino e 

afastou-se da escola durante os anos de 1975 e 1976 para fazer um tratamento de saúde. Em 

1977 cursou o terceiro ano de ensino.  Com a mudança da família para Oliveira em 1978, 

retomou os estudos cursando o quarto ano e a etapa final do ensino fundamental. Em fevereiro 

de 1985, ingressou no Seminário da Ordem dos Agostinianos Recoletos, em São Paulo, 

capital, onde cursou Magistério. Ainda no seminário, cursou Filosofia, de 1988 a 1990, e 

Teologia, de 1992 a 1995, para se ordenar frei.  Anos mais tarde, já ordenado frei agostiniano, 

cursou Mestrado em Teologia Espiritual na Universidade Gregoriana, em Roma, Itália, no 

período de 2004 a 2006. 

O quinto filho do casal, Bertolino Nilson, nascido em 22 de dezembro de 1967, 

também cursou os três primeiros anos de ensino na Escola de Engenho (1975 a 1977) e com a 

mudança da família para a cidade de Oliveira em 1978, deu continuidade aos estudos 

cursando até a oitava série, conforme denominação da época. 

O sexto filho do casal, João Batista, nascido em 12 de janeiro de 1972, chegou a 

frequentar a Escola Municipal de Engenho por alguns meses durante o ano de 1978, porém 

não como aluno regular. Segundo ele, apenas acompanhava a mãe e os irmãos para a escola 

por achar divertido. Depois da mudança para Oliveira, neste mesmo ano, João Batista foi 

matriculado em uma escola estadual no ano de 1979, quando deu início aos estudos de forma 

regular, possuindo hoje formação de nível médio técnico em contabilidade.   

Fábio Marcos, o sétimo filho do casal, nascido em 30 de agosto de 1975, iniciou sua 

vida escolar já na cidade de Oliveira e cursou até a oitava série do ensino fundamental, 

conforme denominação da época. 
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O filho caçula, Ricardo Alexandre, nascido em 07 de dezembro de 1977, também 

cursou todos os anos de escolarização na cidade de Oliveira e possui formação em nível 

médio técnico em contabilidade. 

Buscando contextualizar a família em seus aspectos escolares, cabe ainda dizer da 

escolarização dos doze netos de Dona Mandica. Os filhos de Maria Geralda possuem 

formação em nível superior. Danilo Tiago é formado em Administração pela Universidade 

Federal de São João del Rei. Diogo Tadeu possui graduação em Letras e Direito pela 

Universidade Federal de Minas Gerais e Maria de Fátima é engenheira agrônoma formada 

pela Universidade Federal de Lavras. 

Os três filhos (nos quais me incluo) de Geraldo Sebastião também possuem nível 

superior de escolarização. Eu, a mais velha, possuo graduação em Pedagogia, meu irmão 

Lucas Leonel possui graduação e mestrado em Letras e Maria Isabel é também pedagoga, 

todos formados pela Universidade Federal de São João del-Rei. 

O filho mais velho de Ananias Salvador, Samuel Ananias está cursando o 4º período 

do curso de Comunicação Social- Jornalismo e Relações Públicas, na Universidade Federal de 

Minas Gerais e o filho mais novo Saulo Antônio cursa o 3º ano do ensino médio. 

Raul Alexsander, filho de João Batista, cursa o 1º período do curso de Educação Física 

na Universidade pertencente à rede particular de ensino. O pequeno Davi Renan está cursando 

o segundo ano de ensino do ciclo inicial de alfabetização. 

A filha mais velha de Ricardo Alexandre, Gabriela Cristina, concluiu no fim de 2016 o 

ensino médio e aguarda uma vaga na universidade. Sua irmã Ana Laura cursa os anos finais 

do ensino fundamental. 

A apresentação do contexto de formação escolar dos filhos de Dona Mandica ajuda a 

tecer o pano de fundo de suas vivências enquanto mãe e professora, já que o início da 

escolarização de seis dos seus oito filhos se deu na mesma escola em que trabalhava e assim 

ela foi também professora dos filhos.  A valorização da educação é aspecto marcante na fala 

de Dona Mandica, representado, principalmente, pela gratidão ao pai que sempre incentivou 

seus estudos e de seus irmãos. Essa valorização herdada do pai, compartilhada pelo marido e 

vivenciada ao longo da profissão, influenciou a escolarização dos filhos e, principalmente, dos 

netos. Pode-se notar que, mesmo os filhos mais velhos, que não concluíram os estudos em 

nível médio, têm filhos com formação em nível superior. Observadas as diferenças no que diz 

respeito ao contexto de vida dos netos e a maior facilidade de acesso ao ensino superior, é 

preciso também considerar o ambiente familiar de valorização dos estudos como 

influenciador dessa realidade. 
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3.3 A carreira de professora 

 

Tendo cursado somente até o quarto ano de ensino, Dona Mandica iniciou, com essa 

formação, sua carreira como professora em 15 de abril de 1957, na Escola Municipal João 

Pinheiro, em Lontra, mesma comunidade onde viveu e estudou.   

Por não possuir formação específica para o magistério, ela e tantas outras professoras 

na mesma situação eram denominadas professoras leigas. A existência de professores leigos, 

na década de 1950, período que marca os primeiros anos de trabalho de minha avó, era 

maciça, especialmente no ensino municipal. De acordo com dados do Ministério da Educação 

e Cultura, referentes ao Ensino Primário Fundamental Comum, do ano de 1958, as escolas 

municipais mineiras possuíam um número expressivo de professores leigos em seu quadro de 

funcionários. Conforme esses dados, no ano de 1958, o estado de Minas Gerais possuía sob a 

responsabilidade dos municípios 7.602 unidades escolares e um corpo docente composto de 

8.309 professores. Desses, 655 eram normalistas, o que representa 7,88% do total de 

professores e 7.504 não normalistas, representando 90,32% dos docentes, atuando na regência 

de classes, além de 69 normalistas e 81 não normalistas atuando como auxiliares. 

Assim como Dona Mandica, a maioria das professoras que atuavam na zona rural não 

possuía formação para o magistério, apesar de já existir na região, especificamente na cidade 

de Oliveira, um colégio que oferecia o Curso Normal.  A Escola Normal Nossa Senhora de 

Oliveira foi fundada em 1905 pela professora D. Manoelita da Costa Chagas, carinhosamente 

chamada pela população de “Tia Lilita”. A escola funcionava no regime de internato, semi-

internato e externato, oferecendo educação para as jovens da cidade de Oliveira e região, 

preparando-as para o magistério.  

Como consta no livro “Recordações de Oliveira” escrito por José Demétrio Coelho em 

1950, após anos de dedicação ao colégio, Dona Manoelita aposentou-se e passou a direção do 

estabelecimento à D. Maria P. Chagas e, sucessivamente, às senhoras Luiza Santa Cecília, 

Manoelita Rabelo e Maria Luiza Barcelos.  Durante a direção de Maria Luiza Barcelos, a 

instituição passou por dificuldades financeiras que foram solucionadas com a ajuda do 

Provedor da Santa Casa, a quem o colégio foi doado pelo povo de Oliveira através de 

subscrição pública.  

Com a chegada ao Brasil das primeiras religiosas da Congregação das Escolápias, 

vindas da Espanha, em setembro de 1933, surgiu o convite para que a Congregação assumisse 

a direção da Escola Normal Nossa Senhora de Oliveira.   O convite foi feito pelo Provedor da 

Santa Casa, juntamente com o Padre Martín, professor do Seminário de Belo Horizonte, em 
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visita às religiosas na capital mineira e, em janeiro de 1934, as religiosas que estavam no 

Brasil, receberam um telegrama da Madre Geral, aprovando a aceitação da Escola Normal 

Nossa Senhora de Oliveira.    

Sob a direção das religiosas, a escola continuou funcionando em regime de internato e 

externato para moças da cidade de Oliveira e região, e segundo relatos obtidos através de 

entrevista com Irmã Maria José, religiosa da Congregação, a instituição chegou a abrigar até 

120 moças no regime de internato, formando cerca de 40 professoras por ano. Ainda segundo 

a religiosa, o Curso Normal oferecido pelo colégio mantinha a tradição do trabalho com artes 

manuais proposto por Madre Paula em sua primeira escola fundada em Figueiras, na Espanha, 

a qual pretendia “com rendas, fazer redes para atrair as meninas e ensiná-las a ler e escrever” 

(Madre Paula). Desse modo, faziam parte do currículo, aulas de bordado, pintura e tricô e, 

como afirma Irmã Maria José, as moças eram preparadas para serem professoras, mas também 

para serem mães.  

Cabe ainda dizer que o colégio funcionava como instituição filantrópica, ofertando 

bolsas de 50 e até 100% para as moças cujas famílias alegassem não possuir condições 

financeiras para arcar com os custos das mensalidades. Segundo Irmã Maria José, grande 

parte das alunas possuía esse benefício. 

A Escola Normal Nossa Senhora de Oliveira funcionou até o fim dos anos 1980 e 

atualmente parte do prédio é alugada para uma escola particular. Outra parte das instalações 

abriga a residência das irmãs, capela, refeitório e um memorial. 

Dona Mandica relata que, ao longo da carreira, precisava ir mensalmente à cidade de 

Oliveira para as reuniões com inspetoras de ensino, nas quais ela e as outras professoras 

recebiam orientações sobre os conteúdos a serem trabalhados. Segundo seu relato, era nessas 

reuniões que elas tinham contato com as normalistas, formadas pela Escola Normal Nossa 

Senhora de Oliveira, que lecionavam nas escolas da zona urbana. 

Depois de lecionar por quatro anos na escola da comunidade da Lontra, Dona Mandica 

permaneceu um período sem emprego, retornando à função, em seguida, na Escola de 

Engenho, situada na comunidade de mesmo nome, também na zona rural do município de 

Oliveira. Foi nessa escola que ela lecionou a maior parte de sua carreira, de 1961 a 1977, 

totalizando 16 anos de trabalho. Durante esse período, a escola, que funcionava sob a 

responsabilidade do município, passou a ser de responsabilidade do governo estadual e assim 

as professoras foram efetivadas no cargo de professora regente, vinculadas à Secretaria de 

Estado de Educação de Minas Gerais. 
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Dona Mandica refere-se ao local da escola como “a casa de escola” devido ao fato de 

abrigar a sala de aula e a residência da professora. Segundo ela, era assim que todos se 

referiam ao imóvel, que existe até hoje ao lado da capela da comunidade.  

 

Figura 3 – Instalações da Escola Estadual de Engenho, conhecida na 
comunidade como “casa de escola”. 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Dona Mandica. Fotografia sem data.  

 

A escola funcionava nos turnos da manhã e da tarde e Dona Mandica dividia a 

regência das turmas com outra professora leiga chamada Dona Maura. Essa professora 

lecionava no turno da manhã e residia na própria escola. 

Dona Mandica e sua família residiam em outra casa na mesma comunidade e cabia a 

ela as aulas do turno da tarde. Anos depois, a professora que residia na escola mudou-se e a 

casa passou a ser habitada por Dona Mandica e sua família. 

Além de companheiras de profissão as duas professoras foram grandes amigas e 

comadres. O contato entre as duas estendeu-se ao longo dos anos e as lembranças desses 

momentos são carregadas de emoção. 
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Figura 4 – Dona Mandica e Dona Maura 
(ambas já aposentadas). Registro fotográfico 
feito em uma das visitas de Dona Maura à casa 
de Dona Mandica, na cidade de Oliveira, MG. 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Dona Mandica. Fotografia sem data. 

 

 Depois de lecionar por 16 anos na comunidade de Engenho, Dona Mandica mudou-se 

com a família, em 1978, para a cidade de Oliveira, onde trabalhou em uma escola estadual 

como auxiliar. Nesse período de trabalho na função de auxiliar educacional, Dona Mandica 

exerceu atividades variadas, como por exemplo, acompanhar alunos ao dentista, auxiliar na 

secretaria e fazer serviços externos, dentre eles, ir ao banco e correios.  Depois de sete anos 

nessa função, conseguiu completar o tempo necessário para a aposentadoria e assim, em 

agosto de 1984, com 48 anos de idade e 27 anos de carreira, aposentou-se.   

 As informações aqui sucintamente apresentadas buscam fornecer ao leitor o contexto 

de formação e atuação docente que compõem a história de vida de minha avó. Observa-se que 

a valorização da educação é algo marcante em sua vida. Tal valor foi transmitido aos filhos e, 

pode-se dizer que, influenciou a trajetória de sucesso escolar dos netos.  
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3.4 O processo de transcrição das narrativas 

 

  Registradas em áudio, as narrativas de minha avó figuram como o principal material 

de pesquisa. Desse modo, tendo em vista a proposta de realização de um trabalho 

hermenêutico ancorado na filosofia de Paul Ricoeur, as narrativas orais foram transcritas. 

 O procedimento de transcrição exige do pesquisador atenção e respeito à fala do outro, 

que deve ser transcrita cuidadosamente, de modo a evitar distorções de sentido. De acordo 

com Queiroz (1983), por transcrição se entende “a reprodução, num segundo exemplar, de um 

documento, em plena e total conformidade com sua primeira forma, em total identidade, sem 

nada que o modifique; é aplicado tanto a documentos escritos, quanto a documentos orais” 

(QUEIROZ, 1983, p. 80-81). 

 Ainda segundo a autora, recomenda-se que as transcrições sejam feitas pelo próprio 

pesquisador, visto que o ato de transcrever significa  

 

uma nova experiência da pesquisa, um novo passo em que todo o 
processamento dela é retomado, com seus envolvimentos e emoções, o que 
leva a aprofundar o significado de certos termos utilizados pelo informante, 
de certas passagens,  de certas histórias que em determinado momento foram 
contadas, de certas mudanças na entonação da voz (QUEIROZ, 1983, p. 83). 
 

 Busquei ainda no processo de transcrição das narrativas de minha avó respeitar as 

características e variações linguísticas presentes em sua fala, as quais dizem muito de sua 

origem e da comunidade onde viveu e trabalhou a maior parte de sua carreira. Encontrei em 

Whitaker et al (1995)um suporte metodológico para a transcrição que busca respeitar a fala de 

entrevistados da zona rural e de camadas menos privilegiadas da sociedade através de um 

trabalho pautado na fidelidade do discurso.  As sugestões apresentadas por Whitaker et al 

(1995) são fruto de suas experiências com pesquisas sociológicas realizadas na zona rural e 

cabem também neste trabalho. 

 De acordo com os autores, a fala do homem do campo tem sido muitas vezes 

desrespeitada por pesquisadores que, ao tentar reproduzir uma pronúncia original, cometem 

erros ortográficos que levam a uma transcrição com caráter caricatural: 

Tomemos, a titulo de exemplo, a frase: “O homem chegou e não deu para 
falar.” Transcrita dessa forma ela não traz consigo qualquer preconceito seja 
de classe ou grupo social ou étnico. Porém, se ela for transcrita da seguinte 
maneira: “O home chegô e num deu prá falá.”, carrega consigo o 
pressuposto de que o falante se encontra em uma condição precária – ou 
mesmo nula- de escolaridade (WHITAKER et al, 1995, p.67). 
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 Na perspectiva de trabalho proposta por Whitaker et al (1995) e adotada nesta 

pesquisa, busca-se respeitar as formas peculiares de articulação do discurso sem produzir uma 

caricatura do entrevistado. São apresentadas pelos autores dez sugestões para as transcrições, 

as quais foram utilizadas como parâmetro no procedimento de transcrição das narrativas 

utilizadas nesta pesquisa. 

 A primeira sugestão reforça as ideias já apresentadas aqui, as quais visam à produção 

de um discurso fidedigno, porém não caricatural. Assim, meu primeiro desafio no processo de 

transcrição foi justamente o de valorizar a fala de minha avó sem expô-la de maneira 

desrespeitosa e caricatural. Para tanto, a sintaxe do discurso foi preservada, não sendo 

corrigidos erros de concordância ou regência verbal.  Durante toda a transcrição, as palavras 

foram grafadas ortograficamente corretas, admitindo-se a contração “pra” na utilização da 

preposição “para”. No entanto, como ressalva Whitaker et al (1995), quando emergiram 

palavras e expressões características da pessoa ou do grupo ao qual ela faz parte, a transcrição 

foi feita de maneira fiel à pronúncia e colocada entre aspas. 

 Os gestos, expressões e risos, aparecerem entre parênteses na sequência da entrevista. 

Descrever as emoções do entrevistado é importante para situar minimamente, ao leitor, o 

contexto de sua fala. 

 Seguindo as orientações de Whitaker et al (1995), a expressão “NÉ” aparece neste 

trabalho da seguinte forma: N/É seguida de interrogação quando aparecer no final da frase. Se 

a expressão for utilizada no meio da frase, a interrogação será seguida de reticências e a frase 

continuará com letra minúscula. As pausas no discurso, por hesitação ou interrupção no 

pensamento, aparecem seguidas de reticências e as interrupções por terceiros serão 

explicitadas em nota de rodapé. 

 Além dessas medidas, as páginas de transcrição possuem um cabeçalho contendo a 

temática do encontro, a data em que ocorreu e sua duração. Os três encontros foram 

transcritos e encontram-se disponíveis para leitura nos apêndices deste trabalho. 

 

 

3.5 As narrativas de Dona Mandica 

 

Como já explicitado em seção anterior, as narrativas foram gravadas na casa de minha 

avó e organizadas por temáticas que se complementam. A apresentação que faço a seguir traz 

uma síntese dessas narrativas, produzida a partir da escuta dos áudios e leitura das 
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transcrições. Busquei agrupar temas semelhantes que se fizeram presentes em mais de um 

encontro, organizando o conteúdo de todas as narrativas na forma de texto de modo a facilitar 

a leitura. 

Conforme aponta Ricoeur (1999), é pela linguagem que a experiência privada se torna 

pública. É através da linguagem que cada ser humano pode trazer ao conhecimento do outro 

suas experiências, desejos e sentimentos. Nesse sentido, as experiências vividas por minha 

avó, Dona Mandica, só se abriram para a pesquisa através de suas narrativas orais. 

Foram relatados momentos vividos na infância, como, por exemplo, as brincadeiras 

com irmãos e os primos que moravam próximos e, por isso estavam sempre juntos. Os 

brinquedos simples eram confeccionados na própria casa. Ela conta, com ar de admiração, 

sobre as bonecas que a Tia Rosinha fazia com muito capricho. 

 Dona Mandica alegra-se ao lembrar dos “serões” feitos nas casas da comunidade onde 

vivia. Segundo ela, os vizinhos se reuniam com frequência para conversar, “passar anel” e 

recitar versos à noite, tudo regado a café e quitandas caseiras: 

 

E na roça tinha isso também, a gente saía à noite. Sempre de noite a gente 
tinha um passeio a fazer. No escuro a gente passava no córrego, passava 
debaixo de arame, até as pedras... a gente acostumava com as pedras no 
caminho. Ia longe.[...] 

 Ficava conversando, passando anel. Isso que era gostoso. Juntava os rapazes 
e as moças pra passar anel e falar verso. Passava o anel e deixava com uma 
pessoa n/é? Aí: _com quem está o anel? Perguntava uma pessoa e aí falava, 
está com fulano mas não era. Aí perguntava outra: _com quem está o anel? 
Falava: _está com o Tião... se fosse na casa do meu sogro. Então por causa 
do Tião fala um verso. Aí falava um verso. (risos)[...] 

Era aquela beleza! Os versos... os mais velhos ia ensinando. Porque os mais 
velhos às vezes entrava no meio, aí eles ia ensinando e a gente ia 
aprendendo. Era muito bom, saía aquela turma, os vizinho, aquela turma de 
moça, de rapaz ia passear em outra casa e ficava até tarde. Aí a dona da casa 
fazia café, fazia bolo, servia outras vezes um doce, o que tinha na casa 
servia. 
 

Eram também nestas ocasiões que surgiam os primeiros namoros. Ela conta 

emocionada o versinho que recitou para o Sr. Sebastião, meu avô, quando ainda eram 

namorados: “A folha da bananeira de tão verde amarelou, a boca do meu benzinho de tão 

doce açucarou.” 

Além das conversas e brincadeiras os “serões” eram espaços de contação de histórias, 

como ela relembra alegre: 
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Eu lembro até... igual eu estava falando para você de quando a gente ia 
passear à noite, das história. Contava história, era uma beleza! O meu sogro 
contava história, a gente ficava todos caladinho ouvindo. Era uma beleza! E 
hoje quase que... acho que nem tem isso mais n/é? Ninguém conta história. 
Ele contava coisas que ele ouviu dos mais velhos, aquelas histórias que eles 
contava antigamente. Aí ele contava. Era uma beleza! Tinha o Sr. Henrique 
Mateus também que contava, fazia aqueles gesto tudo, deitava... (risos) uma 
hora deitava, outra hora caminhava, do jeito que estava contando na história. 
(risos) Era uma beleza! A gente gostava. Ficava até meia noite na casa dos 
outros ouvindo história. 
 

Recordou-se também do contato com os livros manuscritos que o pai possuía e que 

infelizmente se perderam. Dona Mandica afirma que gostava de lê-los e relembra uma das 

histórias chamada “O castelo em papas”: 

 

Até ainda lembro de uma parte de um menino falando que ele ia juntar os 
ovos, ia vender  e que não ia dar dinheiro pro irmão dele. (risos) [...] ele 
pegou nos ovos: _a hora que eu vender o ovos não vou dar dinheiro pro meu 
irmão. Eu vender esses ovos vou arrumar um dinheirinho. Fez com o braço 
assim (faz o gesto abaixando o braço) deixou o “balainho” cair e quebrou os 
ovos. (risos) A historinha... chamava um castelo em papas a história. O 
castelo em papas. Aí o castelo virou em nada n/é? (risos). 
 

 As lembranças sobre a rotina na zona rural também se fazem presentes nos relatos de 

Dona Mandica.  Recorda-se que, naquele tempo, a maioria dos alimentos era produzida na 

propriedade e que só se comprava macarrão, sal, querosene - para as lamparinas- e fósforo. 

Arroz, feijão, café, milho, batatas, inhame e cana-de-açúcar (para a produção de açúcar e 

melado) eram cultivados no próprio sítio. Todos participavam da rotina de processamento dos 

alimentos para o consumo. O café, por exemplo, depois de colhido e seco, era socado no pilão 

para descascar. Já descascado, era torrado e novamente levado ao pilão. As carnes vinham da 

criação de porcos e galinhas. Dona Mandica fica alegre ao recordar-se da comida gostosa que 

a mãe fazia, sempre com alimentos fresquinhos, além da fartura de doces na casa. 

 Dona Mandica lembrou-se também do seu casamento, com Sebastião Gonçalves 

Pereira, em 16 de abril de 1955 e das festividades nesse dia. Segundo ela estava em época de 

missões12 no distrito de Morro do Ferro e por isso não houve baile de casamento, havendo 

somente a festa durante o dia. Segundo Dona Mandica, era de costume fazer a festa com 

almoço, licores, doces e café com quitandas e à noite o baile. No seu casamento, o baile não 

foi possível, mas as festividades diurnas aconteceram. O relato sobre o marido, com quem 

                                                           
12 De acordo com Dona Mandica, as missões eram períodos em que vários padres instalavam-se na comunidade 
para fazer trabalhos de catequização. Segundo ela, nesses períodos, havia missas na igreja todas as noites e 
durante o dia os padres visitavam as casas da comunidade.  
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ficou casada por 56 anos e 8 meses, foi emocionado e pautado pela saudade. É difícil lembrar-

se de sua perda, há 6 anos, mas ressalta o conforto e a alegria que a companhia da família lhe 

traz. 

 O processo de lembrar o passado é sempre uma reconstrução desses momentos vividos 

a partir de um olhar do presente e assim, ao longo dos relatos, foram feitas comparações entre 

os dias e costumes atuais e os passados. Ao falar sobre o casamento, Dona Mandica ressalta 

as diferenças sobre os preparativos e também sobre os presentes. Ela conta que foi ela mesma 

quem arrumou o cabelo para a cerimônia, diferentemente de hoje, quando as noivas vão ao 

salão de beleza. Lembrou-se que no dia de seu casamento não havia fotógrafo no distrito e por 

isso não possui um registro fotográfico daquele dia. Fala ainda sobre os presentes que 

ganharam e estabelece comparações com os dias atuais: 

 

Mas naquela época nem uma foto não tem de casamento, porque não tinha 
fotógrafo no Morro do Ferro. Hoje em dia como que é bonito as coisas, 
arruma muito bem.[...] Mas era bonito também. Arrumava bonitinho. A 
gente nem alugava vestido. O meu vestido foi feito em casa. Não ia no salão, 
arrumava em casa.( risos) Eu mesma é que penteei o cabelo no dia do 
casamento. Era natural, normal. Vestido branco comprido e manga 
comprida. Gola e manga comprida. (risos) Na época tudo era bonito. [...]  

Também não ganhava presente igual hoje não. Hoje a cama enche de 
presente e nem cabe n/é? Eu ainda lembro dos presente que eu ganhei. 
Ganhei pouco presente. O Tião ganhou uma colcha que os padrinho deu e 
um bule esmaltado. Eu ganhei um ferro de brasa dos padrinho e meia dúzia 
de xícaras. Ganhei uma toalha, ganhei uns sabonete e dois prato. Até aqui 
em casa ainda tem um de lembrança. Eu guardei porque eu fiquei... eu falei 
assim, tenho estima nesse prato porque o foi o Tio Dedé que me deu. A 
gente tinha que comprar de tudo, as panela, prato, tudo tinha que comprar.  
 

 Dona Mandica fala também sobre o cotidiano da comunidade onde vivia e observa as 

mudanças na estrutura das casas e nos hábitos:  

 

[...] não tinha as coisas que tem hoje não. Ninguém pensava não. A gente 
nem pensava na televisão, no telefone. Lá no Morro do Ferro quando a gente 
foi criado não tinha luz, não tinha o conforto que tem agora. De certa forma 
melhorou as coisas n/é? Melhorou muito, mas também de certa forma piorou 
porque hoje tem muita coisa ruim, muita coisa errada. 

Mas de uns 40 anos pra cá evoluiu muito, demais mesmo. A gente tem mais 
facilidade, porque tinha muita dificuldade, igual na roça minha mãe buscava 
lenha na cabeça, todo mundo ia no mato, buscar lenha no mato pra acender o 
fogão. Agora hoje ninguém... até na roça tem fogão a gás, energia elétrica. 
Antes era lamparina com querosene. Até à noite a gente tinha que trabalhar 
socando arroz no pilão para adiantar para o outro dia. (risos).  
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Não tinha geladeira... mas era gostoso porque cozinhava o feijão para o 
almoço, para fazer o almoço, aí era muita gente na casa, comia aquela 
comida quentinha feita na hora e depois colocava o feijão cozinhar pra janta. 
Na janta fazia aquele feijão todo. Depois da janta às vezes punha para 
cozinhar de noite para adiantar para o almoço porque o almoço era muito 
cedo. O almoço era nove e meia, por aí. (risos) A janta quatro horas. O café 
era meio dia. Falava café de meio dia. Tudo era cedo n/é? Aí de noite tinha 
que tomar café com biscoito. Fazia café, biscoito e tinha que comer bastante 
para poder dormir porque jantava muito cedo. (risos) Todo mundo fazia café, 
biscoito pra comer à noite. E hoje a gente já janta de noite e depois nem 
come de novo. Muitos nem janta, toma um lanche n/é?..., e fica. Mudou 
muito. 
 

 Sobre o início de sua carreira de professora, Dona Mandica lembra-se que começou a 

trabalhar depois que uma professora desistiu da vaga na Escola João Pinheiro, na comunidade 

da Lontra e, estimulada por alguns conhecidos, assumiu a função. Observa a diferença dos 

procedimentos para a ocupação da vaga afirmando que o processo foi muito fácil, sem a 

necessidade de qualquer teste ou concurso. 

 As condições de trabalho nesta primeira escola eram precárias, como pode ser 

observado em seu relato: 

 

Lá era Lontra.  Escola de Lontra. Essa foi a primeira. Comecei no dia 15 de 
abril de 1957, eu estava com dois anos de casada. Aí era muito diferente 
porque água tinha que buscar longe, uma latinha d’água para os meninos 
tomar, não tinha filtro, não tinha nada. Era uma latinha d’água pra poder 
tomar. Era muito difícil. Merenda escolar não tinha. As crianças é que 
levava, cada uma levava a sua merendinha. 
 

 Depois de lecionar por quatro anos nesta escola, Dona Mandica ficou sem emprego 

por dois anos e retornou à função de professora em 1961, na Escola de Engenho, localizada na 

comunidade de mesmo nome. Os desafios ainda eram grandes, mas essa escola já possuía 

melhor infraestrutura. O imóvel conhecido na comunidade como “casa de escola” (figura 4 

página 67) possuía um salão onde funcionava a sala de aula e a casa ocupada por uma das 

professoras. 

 Dona Mandica relembrou as dificuldades enfrentadas durante a carreira, como, por 

exemplo, o período em que ficou sem receber salário: 

 

[...] passei muita dificuldade porque ficou um ano e meio sem eu receber. Aí 
tinha o rapaz aqui em Oliveira, [...] ele emprestava o dinheiro a gente, mas 
era com juro muito alto, mas a gente precisava, pegava. Aí foi ficando, 
ficando o pagamento, de vez em quando tinha que arrumar dinheiro 
emprestado, depois foi indo e saiu, que a gente deu um controle. 
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[...] Suponhamos se emprestava a gente 50 reais, mas a gente devia ele era 
100. Com o juro. Mas era bem garantido, tinha que assinar promissória, ele 
emprestava também pra gente que ele tinha confiança, tinha testemunha, pra 
não fintar.  Aí a gente recebia, ia lá e pagava. Mas era um juro bravo. Era 
com juro. 
 
 

 Vivendo e lecionando na zona rural, os esforços para comparecer aos cursos, na cidade 

de Oliveira, eram grandes, como é possível notar no relato a seguir: 

 

[...] A gente ... naquela época era muito difícil, a gente tinha muita 
dificuldade. Às vezes vinha na cidade, pra chegar em casa tinha que andar 
mais de ... ah não sei quantos quilômetros da casinha do creme até no 
Engenho. Às vezes pegava chuva na estrada, era aquela dificuldade. O 
córrego enchia, lá tinha o córrego pra atravessar. Ainda bem que tinha um 
desvio passando lá perto da casa do Mário Coelho, tinha um desvio que dava 
certo. Eu e a comadre Maura, coitada. 

 

 Mãe de oito filhos, Dona Mandica precisava conciliar os cuidados com a família e as 

exigências de sua profissão, para isso contou com a ajuda das irmãs mais novas e do marido: 

 

Sempre ficava uma irmã minha junto comigo. A comadre Niguita é que 
ficou primeiro. Depois ela cresceu, ficou maior e tinha que ajudar a mãe, aí a 
comadre Nívea é que foi  ficar comigo. Minhas irmãs ficavam em casa com 
os meninos, cuidando. [...] Sempre os menino pequeno e tinha que ter uma 
pra ficar em casa. 
 
[...] Nós viemos fazer um curso na cidade, a gente ficou uns três dias aqui 
em Oliveira nesse curso. [...] Tinha menino pequeno, mas o Tião ficava com 
eles em casa. Era pequeno, mas não tinha bebezinho. Já tinha desmamado. 
(risos) Quando já tinha desmamado eu deixava. Mas era bem difícil ficar 
assim. Mas ele cuidava, o Tião sabia fazer comida. [...] Ele cuidava tão bem 
dos meninos que até bolo ele fazia, assado com brasa n/é? 
 

 Os relatos sobre as dificuldades são poucos, quando comparados aos demais, e Dona 

Mandica buscou passar por eles brevemente sempre acrescentado ao final, um agradecimento 

a Deus: “Mas graças a Deus que deu tudo certo”. Tal situação remete às considerações de 

Ricoeur (2007) acerca do esquecimento, nas quais o filósofo mostra que muitas vezes o ato de 

esquecer é voluntário, o que significa dizer que, o sujeito opta por não acessar determinada 

lembrança, por se tratar de algo doloroso. 

 Ao falar da carreira, a alegria e realização profissional são marcantes em suas 

narrativas. Emociona-se ao lembrar a relação com os alunos e sua dedicação a eles. Sobre o 

cotidiano escolar, Dona Mandica lembrou-se das turmas multisseriadas e dos piqueniques que 
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fazia com os alunos. É possível notar que, apesar dos poucos recursos, o trabalho era 

desenvolvido com muita dedicação e carinho. 

Por várias vezes, Dona Mandica, demonstrou especial admiração pelo pai que foi 

alfabetizado por uma professora particular durante um curto período de tempo:  

 

 E ele era inteligente, tinha a letra tão bonita... escrevia bem e ficou pouco 
tempo porque os pais não pagava assim um ano, dois anos não. Em menos 
de um ano ele aprendeu e aprendeu bem mesmo. Fazia conta muito bem, 
escrevia bem.[...] 

Ele estudou, mas nem escola não tinha, não tinha grupo no Morro do Ferro. 
Tinha uma dona, o pai falava que ela chamava Antônia, que até o pessoal 
falava Dona Antônia mestra. Aí os pais dele, do meu pai, pagou para ele seis 
meses de aula e ele sabia ler e escrever muito bem, fazer conta. 

[...] Ele escrevia bem, mas muito bem e foi só seis meses de aula. Ele sabia 
ler muito bem, escrever muito bem, fazer conta. Ele era muito inteligente. 
[...] O pai foi delegado. Ele era um homem ativo, desenvolvido. Mas eu 
admiro o prazo de aula que ele teve. [...] É de admirar de aprender em seis 
meses do jeito que ele aprendeu. 
 

 Segundo Dona Mandica, esse curto período de acesso aos estudos foi de grande valia 

na vida de Senhor Bertolino, influenciando também a sua escolarização e de seus oito irmãos. 

Ela observa que, na época em que estudava, conheceu várias pessoas que viviam bem mais 

próximas à escola e não estudavam, enquanto ela e os irmãos caminhavam cerca de uma hora 

do sítio onde viviam até o distrito de Morro do Ferro para frequentar a escola. Ela se mostra 

muito grata aos pais e emociona-se ao relatar essas lembranças. 

Dona Mandica falou ainda sobre o desejo de ser professora e o quanto se sente 

realizada profissionalmente. Orgulha-se de possuir vários netos professores, situação que a 

coloca em lugar de honra na família, sendo a primeira professora da geração. 
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Figura 5 – Segundo encontro para a gravação das narrativas. 

 

Fonte: Arquivo de pesquisa. Foto de 09 de julho de 2016. 

  

 As narrativas, aqui brevemente apresentadas em síntese, foram transcritas e figuram 

como o texto base do trabalho hermenêutico ancorado na filosofia ricoeuriana que será 

apresentado no capítulo seguinte. 
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Capítulo IV 

Desvelando os sentidos da experiência de ser professora 

 

É digna de nota a capacidade que tem a experiência 
pedagógica para despertar, estimular e desenvolver em nós 
o gosto de querer bem e o gosto da alegria sem a qual a 
prática educativa perde o sentido. 

Paulo Freire 

 

 Compõem este capítulo o relato dos procedimentos de identificação dos sentidos da 

experiência de ser professora, nas narrativas de minha avó, bem como os significados 

identificados a partir do arco hermenêutico. 

 

 

4.1 A busca pelos sentidos 

 

 A hermenêutica ricoeuriana coloca o texto como objeto central de estudo, 

considerando a linguagem, configurada num texto, como reveladora não somente do mundo 

do texto propriamente dito, mas também como abertura ao mundo e ao outro. Nesse sentido, a 

tarefa hermenêutica proposta por Paul Ricoeur demanda um trabalho de complementaridade 

entre explicação e compreensão (interpretação), colocando essas duas tarefas em um mesmo 

arco hermenêutico. 

 Na explicação, o texto é visto como uma unidade estrutural fechada em si mesma, ao 

passo que, na compreensão (interpretação), o texto ganha uma referência e assim pode abrir-

se ao mundo. É a partir do arco hermenêutico que surge a possibilidade de leitura como 

retomada de sentidos. 

 Nesta pesquisa, o texto base do trabalho hermenêutico foi construído a partir das 

narrativas da história de vida de minha avó. Como já explicitado no capítulo II, a 

hermenêutica ricoeuriana concebe a linguagem como mediação para a compreensão de si, do 

outro e do mundo. É pela linguagem que o sujeito pode comunicar as experiências vividas. 

Como aponta Salles (2012), todo discurso “é rememoração de uma experiência vivida, ainda 

que inesgotável pelo uso da linguagem: alguém que é afetado por diversas situações procura 

se orientar nestas experiências ao elevá-las ao nível da linguagem para dizer sua experiência a 

alguém” (p.270). Nessa perspectiva, as vivências de minha avó se abriram para pesquisa a 

partir de suas narrativas orais que foram transformadas em texto. 
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Durante o processo de gravação das narrativas, a relação estabelecida era entre 

narrador e ouvinte, na qual é possível identificar apenas um caráter primitivo de distanciação. 

Nessa situação, a intenção do narrador e a significação do discurso coincidem 

 Tendo em vista que a proposta hermenêutica de Ricoeur utiliza o texto como principal 

objeto de estudo, as narrativas foram transcritas respeitando os procedimentos indicados por 

Whitaker et al (1995). Ao serem fixadas pela escrita, as narrativas distanciam-se da situação 

dialogal na qual foram produzidas e abrem-se à leitura e identificação de sentidos.  .  

Enquanto discurso escrito, as narrativas abriram-se inicialmente na minha 

possibilidade de fazer referência aos estudos de Paul Ricoeur, especialmente no que diz 

respeito ao conceito de “tecer a intriga” e da “memória enquanto ressignificação do passado 

pela experiência presente”. 

Para Ricoeur (19--) é a intriga que possibilita organizar de maneira coerente 

acontecimentos dispersos. E através da tessitura da intriga que o sujeito organiza de maneira 

inteligível acontecimentos discordantes de sua vida, de modo que se tornem um todo 

homogêneo. 

Ao longo do processo de transcrição, pude perceber que a narradora organiza a sua 

fala, buscando alcançar essa homogeneidade, o que não necessariamente transforma a 

narrativa em uma cronologia dos acontecimentos. Nas narrativas que compõem esta pesquisa, 

é possível perceber o cuidado da narradora em organizar os acontecimentos de forma 

inteligível, atribuindo-lhes sentidos. 

O narrar possibilitou ainda o afloramento da identidade narrativa enquanto dialética 

entre mesmidade e ipseidade. A identidade enquanto mesmidade diz respeito às características 

inalteráveis do ser individual. Neste sentido, como aponta Salles (2009), o ser individual 

“continua a ser o mesmo apesar das mudanças sofridas ao longo da vida, do tempo” (p.51). Já 

a identidade entendida como ipseidade supõe a permanência no tempo. “Trata-se de uma 

identidade que surge ao longo de uma história de vida, com referência a si mesmo” (SALLES, 

2009, p. 51). 

Desse modo, as narrativas utilizadas nesta pesquisa apresentam a identidade da 

professora entrevistada, na perspectiva de uma identidade narrativa, na qual mesmidade e 

ipseidade se complementam. Pode-se dizer que a dimensão do ser professora está relacionada 

à ipseidade, uma vez que não se resume a características biológicas, mas sim baseia-se na 

manutençãode condutas do seu agir ao longo do tempo.   

As narrativas, enquanto discurso fixado pela escrita, fizeram-me perceber a 

rememoração enquanto ato de ressignificação do passado, a partir da experiência presente. As 
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experiências relembradas por minha avó foram narradas sob a perspectiva de uma visão do 

presente, o que trouxe à tona narrativas marcadas pela emoção e nostalgia.  

Desse modo, os momentos felizes foram narrados pela ótica da saudade e da gratidão. 

Minha avó emocionou-se ao recordar a exigência do pai para que ela e os irmãos 

frequentassem a escola. Sente-se grata a ele e às professoras com quem conviveu enquanto 

aluna. Esse sentimento de gratidão surge porque as vivências da época escolar são recordadas 

a partir da visão presente e, assim, minha avó pôde identificar essa exigência do pai como 

fator que proporcionou o acesso aos estudos e, consequentemente, à profissão de professora. 

 A saudade marca os relatos sobre a infância, a juventude, o convívio com os alunos e 

a comunidade escolar. Os relatos sobre as dificuldades enfrentadas ao longo da profissão 

aparecem com menor frequência que os demais, isso porque, ao olhar o passado a partir de 

um ponto de vista atual, a saudade predomina e as dificuldades são vistas como superadas, 

devendo permanecer recolhidas no interior da memória. 

 Assim os significados da experiência de ser professora expressos nas narrativas de 

minha avó carregam também as marcas dessa ressignificação do passado sob um olhar do 

presente.  

Neste trabalho ancorado na proposta de arco hermenêutico, a identificação dos 

sentidos se deu por um trabalho de leitura que tem por unidade de base a frase. Como afirma 

Andrade (2014), o texto é um todo constituído por partes, sendo o arco hermenêutico o 

trabalho de leitura e análise das partes visando atingir o todo. Assim, iniciei pela leitura das 

frases, seguidas dos parágrafos até a leitura do texto como um todo. Nesse processo, os 

sentidos identificados nas partes compõem o sentido global da experiência de ser professora. 

 

 

4.2 Ser professora: sentidos desta experiência 

 

 Através do arco hermenêutico, formam identificadas três dimensões que abrigam os 

significados da experiência de ser professora nas narrativas de minha avó. A dimensão dos 

sentimentos, do cuidado e do ser-com-o-outro. As narrativas revelaram sentimentos de 

gratidão, saudade, carinho e orgulho de ser professora. Os significados relativos ao cuidado 

aparecem especialmente na perspectiva de zelo e respeito com os alunos. Ser professora 

significa ainda ser-com-o-outro e por isso as narrativas sobre as relações com os alunos, pais 

e comunidade são bastante significativas. 
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4.2.1 Sentimentos 

 

 As narrativas de minha avó são carregadas de sentimentos e emoções que refletem o 

quanto a experiência de ser professora é significativa em sua vida. Já nos primeiros relatos, é 

perceptível o sentimento de gratidão aos pais que a estimularam nos estudos e possibilitaram 

que se tornasse professora.  

 

Agradeço muito meus pais que fez com que a gente estudasse um pouco. 
Estudei só até a quarta série, o quarto ano. 

O meu pai era exigente. Ele fazia com que a gente estudasse e eu agradeço 
muito a ele. (Com voz emocionada) 

Nessa época não era muita gente que... muitos ficava sem ir na escola. Tinha 
gente que morava pertinho do Morro do Ferro, mas não ia na escola. Eu 
agradeço muito meu pai e minha mãe, porque nós andava longe, mas tinha 
que ir. Isso o pai era enérgico. Ele aprendeu, viu que valeu pra ele aí fez 
questão que nós todos aprendesse. Que Deus dê ele bom lugar e a mãe 
porque serviu muito pra mim. Valeu muito pra mim. (com voz emocionada) 
Obrigado Senhor! Que Deus bom lugar para os meus pais, para as 
professoras também que me ensinou. (Com voz bastante emocionada) 

 

 A saudade aparece nos relatos de Dona Mandica sob duas vertentes: saudades do 

tempo de aluna e também de professora. Os trechos a seguir trazem a expressão desses 

significados. 

 

De criança eu lembrei das brincadeira n/é?... que a gente brincava na escola. 
A gente brincava de roda, brincava de jogar bola. Hoje fala vôlei n/é?(Risos) 
Nós jogava era bola de mão.(Risos) 
A gente levantava seis horas pra ir a pé, caminhar... pegar aula no Morro do 
Ferro às sete horas. Mas é bom! Eu tenho até saudade daquele tempo. A 
gente tem saudade, recorda o passado. É bom. Saudade dos meus colegas, a 
gente não vê mais. 
 
[Recordando a rotina da escola enquanto professora] 
Depois quando era pra sair pro recreio cantava:  
– O beija-flor dourado se lança pelo ar  
e vai no verde prado seu doce mel buscar 
Nós somos criancinhas também vamos brincar  
de nossa sacolinha a merenda tirar. 
Era uma gracinha! Tudo a gente tem saudade. Fica pra sempre a saudade. 
(Emociona-se) 
[...] A gente fica a saudade. Sempre eu tenho saudade da escola. Tem dia que 
sonho que estou na escola com os meninos (risos). 

 



82 
 

 O carinho para com os alunos também se faz presente nas falas de Dona Mandica e 

representa outra dimensão dos sentimentos nas vivências de professora. 

 

Até hoje, quando eu encontro com algum que foi meu aluno, me considera 
como mãe. Me respeita, me abraça, fala benção. Conversa: – é... aquele 
tempo que a senhora dava aula, que coisa boa, a gente gostava muito da 
senhora. E eu falo: – eu também gostava muito de vocês, que vocês era 
bonzinho. 

Eu gostava muito dos alunos, eles gostavam tanto de mim também. Até os 
que encontra comigo hoje, ainda me respeita, fala “senhora” comigo, toma 
benção. Era diferente, os alunos respeitavam as professoras igual os pais. Eu 
quando encontro com eles me dá aquele abraço apertado, beija, fica naquela 
alegria de me ver e eu também fico muito feliz de ver eles. 

  

 Dona Mandica sente muito orgulho da profissão e é possível perceber em suas 

narrativas a referência à realização profissional. 

 

Eu até que tinha vontade de ser professora, mas imaginava que era difícil, 
que não conseguia lugar. Mas o que é pra gente vem. (risos) Até que foi 
muito bom! Uma felicidade muito grande pra mim! (Com voz emocionada.) 
Agora tenho muitos netos professores. Às vezes ainda vai ter mais n/é? O 
Raul fala que vai ser professor. Vai ser professor de educação física [...]. 

Tem um significado muito grande pra mim. Porque aí, pra eu criar meus 
filhos, ajuda n/é?... está bom até hoje que eu ainda estou recebendo, está 
valendo pra mim... Foi uma coisa muito boa, que Deus encaminhou pra mim 
pra minha vida. Foi uma felicidade muito grande pra mim. Agradeço muito a 
Deus por ter guiado pra mim, porque naquela época não precisava ser 
formada n/é? Foi primeiro grau n/é? Tive muita facilidade graças a Deus. 
Tanto pra mim quanto para os meus filhos, serviu muito pra criar eles n/é?... 
para ajudar. 
 

 De acordo com Ricoeur (2009), “o sentimento é a manifestação sentida de uma relação 

com o mundo, mais profunda que aquela da representação que institui a polaridade do sujeito 

e do objeto” (p.294). Assim, os sentimentos identificados nas narrativas de minha avó são 

fruto das relações estabelecidas com o mundo e os outros em suas vivências. Entendo que 

esses sentimentos figuram como significados da experiência de ser professora, uma vez que 

eles surgem sob a ótica desta experiência compondo a o cenário das vivências. Fazendo uma 

analogia com a pintura, pode-se dizer que o quadro como um todo representa a experiência de 

ser professora nas narrativas de minha avó, enquanto que os significados identificados nestas 

narrativas representam as figuras que compõem a obra. Dessa forma, cada significado aqui 

apresentado tem papel importante na composição do sentido da experiência de ser professora.  
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4.2.2 Cuidado 

 

 A experiência de ser professora revelou-se, nas narrativas de minha avó, como 

relacionada ao cuidado, especialmente no sentido de zelo e respeito. Poucos foram os relatos 

em que o ser professora figurou como um fazer da ordem da transmissão de conteúdos. 

 

Tem dia que sonho que estou na escola com os meninos (risos). Mas a gente 
sempre preocupada. A gente preocupada com os meninos da escola. Mesmo 
no sonho a gente pensando: – ah esses meninos correndo. A gente sonha 
com os meninos correndo e imagina às vezes que vai cair e machucar (risos). 
Até no sonho eu sou preocupada com eles.  
 
Até na primeira escola que eu trabalhei eu andei fazendo piquenique com os 
meninos. Eles achava aquela beleza! [...]. Chegava lá os meninos pintava, 
subia nas árvores. Isso eu ficava preocupada. Ficava preocupada porque eles 
achava bom de subir nas árvores. Eu ficava: – menino desce daí eu tenho 
medo de machucar. Vem pra cá vamos contar história. Aí eles sentava a 
gente ia contar uma historinha pra eles entreter, ficar mais parado. Ficava 
com medo deles machucar. 

[...]professor parece que tem ser igual pai e mãe tem que ter amor nos 
alunos, dar muita atenção para os alunos, tratar bem n/é?..., e os alunos 
também tratar bem o professor n/é?. Porque professor acaba sendo igual pai 
e mãe. Explicar as crianças com carinho. E os alunos também ser carinhosos 
com o professor. Isso é que eu acho que deve ser, que precisa ser. 

Eu até hoje tenho a minha professora. Ainda é viva, e o dia que eu vi ela me 
tratou bem. [...] e eu também “carinhei” ela, fiquei feliz de ver. 

  

 As narrativas revelam que para Dona Mandica, ser professor é algo muito próximo da 

maternidade e paternidade. É estabelecer uma relação de garantia do bem estar dos alunos, 

bem como de respeito mútuo. A noção de cuidado em Paul Ricoeur nos ajuda a pensar esta 

relação.  

 De acordo com César (2011) 13a noção de cuidado em Ricoeur aparece associada às 

ideias de respeito, estima, solicitude e reconhecimento e, assim, podemos identificar nos 

trabalhos de Ricoeur três sentidos de cuidado: o cuidado ligado à noção de respeito; o cuidado 

ligado à solicitude e, por fim, o cuidado explicitado na noção de reconhecimento. 

 Para elaborar a noção de cuidado ligado ao respeito, Ricoeur (2009) recupera a noção 

de simpatia e afirma que “a simpatia e o respeito são um só e o mesmo ‘vivido’” (p.324). A 

                                                           
13 A noção de cuidado em Paul Ricoeur, utilizada nesta pesquisa, está ancorada, também, no texto de César 
(2011), devido à inacessibilidade a obras traduzidas do filósofo sobre esta temática. 
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simpatia é entendida como cuidado e afeto no respeito ao outro, sendo o respeito recíproco a 

lei que rege a relação entre os sujeitos. 

 O segundo sentido do cuidado nas obras de Ricoeur remete à “solicitude expressa no 

plano das relações pessoais, a estima do outro, enquanto distinto de nós” (CÉSAR, 2011, 

p.45). De acordo com a autora, o cuidado é estima de si e estima do outro, reconhecimento e 

atenção ao outro. Assim, pela estima de si busca-se o bem-viver, pela estima do outro é 

fundamentada a busca da justiça, da reciprocidade, da amizade e da superação da violência. O 

reconhecimento permite conceber o caráter insubstituível do outro enquanto pessoa e a 

solicitude está vinculada à similitude, o que significa dizer que vejo no outro uma pessoa 

insubstituível, mas ao mesmo tempo semelhante a mim.  

 Para César (2011), existe ainda um terceiro sentido para o cuidado em Ricoeur que é 

explicitado no exame da noção de reconhecimento. Do mesmo modo que estima desdobra-se 

em estima de si e estima do outro, o reconhecimento também é reconhecimento de si e 

reconhecimento do outro. Em suma, a autora afirma que a noção de cuidado em Ricoeur  

significa que “cuidar é respeitar, estimar, ter solicitude, reconhecer o valor da pessoa humana 

em si e no outro, superando o ódio, o conflito, o desconhecimento, pela afirmação do amor e 

da justiça como condições de realização de nossa humanidade” (CÉSAR, 2011, p. 47). 

 Partindo da noção de cuidado em Ricoeur, exposta por César (2011), pode-se dizer 

que o cuidado perpassa a esfera do cuidado de si e do cuidado com o outro visando relações 

pautadas pelo respeito mútuo. Nas narrativas de minha avó, a dimensão do cuidado aparece 

especialmente no sentido de cuidado com o outro, seja um cuidado como preservação da 

integridade física, seja pelo respeito e afeto. Ser professor define-se então como ser cuidadoso 

nas relações, buscando o bem viver. 

 

 

4.2.3 Ser-com-o-outro 

 

 Ser professor é estar no mundo e em contato com o outro. Nas narrativas o ser 

professor revelou-se como ser-com-o-outro, o que significa dizer que ser professor não é uma 

condição isolada das relações com outro. Sou professor no contato com os meus alunos, com 

os colegas de profissão, com a comunidade. 

 

Eu gostava muito dos alunos, eles gostavam tanto de mim também. Até os 
que encontra comigo hoje, ainda me respeita, fala “senhora” comigo, toma 
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benção. Era diferente, os alunos respeitavam as professoras igual os pais. Eu 
quando com encontro com eles me dá aquele abraço apertado, beija, fica 
naquela alegria de me ver e eu também fico muito feliz de ver eles. E depois 
a gente foi lá pro Engenho e foi a mesma coisa. Os meninos muito 
bonzinhos, muito educados. 

A gente tinha que fazer uns cursos. Nós viemos fazer um curso na cidade, a 
gente ficou uns três dias aqui em Oliveira nesse curso. Mas graças a Deus 
que passou, deu tudo certo. A gente ficava até acanhada nesse curso. Porque 
a gente foi chamada até na sala de aula pra dar aula pros meninos de cidade. 
A gente ficava preocupada, nervosa. Porque era diferente. Mas graças a 
Deus que deu tudo certo.  

Aí todo mês tinha a reunião e a gente tinha que vim. Tinha inspetora... as que 
recebia a gente, que dava o curso, fazia as reuniões. Tinha umas que era boa. 
Outras não era boa não. Maltratava, não tratava a gente bem n/é? 

O auditório é assim. A gente preparava os menino. Um falava uma poesia, 
tinha umas comédias... Era bonitinho. Eu preparava eles. Aí marcava pra um 
dia que o pessoal podia ir, assim num domingo. Até eu arrumava assim com 
um lençol e com umas cordinhas para o lençol correr, pra puxar e eles ficar 
lá dentro assim. Pra abrir e as crianças sair. Aí as crianças uns falava poesia, 
outros umas comédia. 

 

 Os trechos das narrativas citados acima mostram o ser professor nas diferentes 

relações estabelecidas ao longo da profissão. É perceptível a dimensão do contato com os 

alunos expressa nas lembranças do cotidiano da sala de aula e dos vínculos estabelecidos. A 

dimensão das relações com a comunidade surge dos relatos de eventos preparados na escola 

para a recepção das famílias. As narrativas comportam ainda a expressão do ser professora 

nas relações com os superiores e colegas de profissão. 

 Pode-se notar que em cada esfera de relacionamento os sentimentos diferem. Enquanto 

as narrativas sobre as relações com os alunos são da ordem do afeto e dos conflitos, a relação 

com os pais é de compreensão e validação das posturas da professora. As relações com os 

superiores são marcadas pelo desconforto e até mesmo maus-tratos. 

 Ao fim da exposição dos sentidos identificados nas narrativas de minha avó, cabe 

ressaltar que os mesmos dizem desta experiência em particular e configuram uma das 

perspectivas possíveis de interpretação. Outro pesquisador ao trabalhar com essas mesmas 

narrativas pode identificar sentidos diferentes, já que não há uma única forma de se interpretar 

um texto. 

É possível afirmar ainda que cada professor atribui às suas vivências profissionais e 

pessoais sentidos singulares. O contexto das vivências na história de vida de cada professor 

também é diferenciado, assim como a visão do presente que influencia a sua ressignificação 

do passado. 
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4.3 Compreendendo-me a partir das narrativas 

 

 Para Ricoeur, a compreensão de nós mesmos se dá mediada pela linguagem. Ao 

interpretar um texto, este se abre para mim e posso projetar nele os meus mundos possíveis, 

possibilitando uma melhor compreensão de mim mesma, do outro e do mundo. O trabalho 

com as narrativas de minha avó exigiu primeiramente um afastamento, já que são vivências 

que tratam da minha família, das minhas origens. Foi preciso encarar o texto como um leitor 

minimamente neutro, deixando de lado as minhas convicções, admirações e paixões. 

 As vivências do âmbito familiar me emocionaram, especialmente, no que tange à bela 

relação que constituímos enquanto família. A construção deste trabalho só fez aumentar os 

vínculos de afeto e admiração. Ouvir a minha avó falar com tanto amor da relação construída 

com meu avô, aumentou a saudade que todos sentimos dele e me mostrou o quanto somos 

realmente apoiados uns pelos outros. 

 As vivências da vida profissional me inspiraram a seguir em frente na busca da 

educação que valoriza o respeito ao outro. Em suas narrativas, minha avó concebeu o trabalho 

docente como pautado pelo respeito mútuo, algo que me inspira a cada dia. 

 A cada contato com posturas de educadores, me questiono sobre que tipo de 

profissional eu sou e quero ser. Não foi diferente com as narrativas de minha avó. Elas me 

instigaram a pensar nas relações que estabelecemos ao longo de nossa carreira e nos vínculos 

que queremos formar. É emocionante observar o carinho com que ela fala dos ex-alunos e do 

vínculo de amizade existente com muitos deles até hoje. Percebi que o ato de educar não se dá 

isolado dos sentimentos, o que exige de nós professores uma postura sensível.  

Entendi também que o ser professor não é apenas uma situação, no sentido de que sou 

professora enquanto estou atuando e, ao me afastar da sala, de aula deixo de ser. O ser 

professor é constituinte da minha identidade pessoal, da mesma forma que minha identidade 

docente traz em si marcas das vivências e valores pessoais. 

Enquanto professora, percebi que o trabalho docente foi e continua sendo 

desvalorizado pelos órgãos gestores. As dificuldades encontradas no caminhar da profissão só 

se modificaram devido à transformação dos contextos, porém continuam existindo e exigindo 

de nós resistência. 

Assim como Ricoeur (1988b) afirma que a compreensão de si se dá mediada pelos 

textos, devo admitir que ao fim deste trabalho compreendo-me melhor enquanto pessoa e 

profissional. Da mesma forma, espero que este trabalho possa abrir-se à leitura de outros 
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sujeitos leitores contribuindo para a compreensão de aspectos da identidade docente e de cada 

leitor em particular. 
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Considerações finais 

 

 

 Ao longo deste trabalho de pesquisa, empenhei-me em identificar os sentidos de “ser 

professora” nas narrativas da história de vida de minha avó, uma professora leiga aposentada. 

Adotei, como um dos caminhos metodológicos, a história de vida, entendida como relato de 

um narrador sobre sua existência através do tempo, buscando reconstruir acontecimentos que 

vivenciou e experiências que adquiriu. (QUEIROZ, 2008, p.43). A história de vida permitiu-

me o acesso às memórias de minha avó, suas vivências enquanto filha, aluna, esposa, mãe, 

professora e avó.  

 Entendi, ao longo desta caminhada, que relembrar o passado é reconstruir um 

acontecimento a partir de uma perspectiva do presente. Desse modo, as lembranças são 

marcadas por sentimentos que emanam do presente, e no caso desta pesquisa, posso dizer que, 

as experiências, em sua maioria, foram narradas pela ótica da saudade. 

 Tendo em vista que se trata de uma pesquisa de abordagem fenomenológica, o 

trabalho com história de vida se deu aliado à fenomenologia hermenêutica de Paul Ricoeur, na 

qual a linguagem é entendida como possibilidade de abertura ao outro e ao mundo. Para o 

filósofo, é através da linguagem que tornamos pública uma experiência privada. Esta 

concepção de linguagem sustentou esta pesquisa aliando-se perfeitamente à concepção de 

história de vida. Tanto a história de vida quanto a fenomenologia, buscam recuperar o vivido 

conforme concebido por quem viveu. 

 Meu primeiro contato com as narrativas se deu em uma situação dialogal, ao longo de 

três encontros com minha avó, nos quais registrei em áudio o conteúdo das mesmas. Nesses 

encontros, meu papel era de ouvinte atenta e devo esclarecer que tive sempre a consciência de 

que o grau de intimidade entre nós poderia ser tanto um facilitador quanto um obstáculo para 

os relatos. Busquei deixá-la à vontade, na medida do possível, para decidir quais 

acontecimentos seriam narrados. O ato de narrar é sempre uma escolha, o narrador decide o 

que deve ser dito e o que deve ser mantido no interior da memória. 

Na proposta hermenêutica de Paul Ricoeur, o texto é o objeto principal de estudo e, 

por isso, foi necessária a transformação das narrativas orais em texto, para assim dar início ao 

trabalho hermenêutico. O processo de transcrição permitiu a fixação da linguagem oral pela 

escrita, proporcionou uma maior autonomia ao texto e, por conseguinte, sua abertura à 

interpretação.  
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 A proposta hermenêutica de Paul Ricoeur consiste em um movimento de leitura 

chamado arco-hermenêutico que tem por unidade de base a frase. Assim, o trabalho de leitura 

inicia-se pela frase buscando sentidos que irão compor o fenômeno investigado. No caso das 

narrativas aqui analisadas, busquei identificar sentidos que compõem o significado da 

experiência de ser professora para minha avó. 

 É preciso salientar que, Paul Ricoeur adotava tais procedimentos para o trabalho com 

textos filosóficos, religiosos e literários. Nesta pesquisa, optei por uma adaptação de sua 

proposta fenomenológica hermenêutica para o trabalho com as narrativas, assim como o fez 

Terra (2007). Posso dizer que a fenomenologia hermenêutica de Paul Ricoeur aplica-se 

perfeitamente ao trabalho com narrativas de história de vida e possibilitou-me identificar os 

sentidos da experiência de ser professora nas narrativas de minha avó.  

 Do arco-hermenêutico emergiram três dimensões que abrigam os sentidos da 

experiência de ser professora, nas narrativas de minha avó. A primeira delas é a dimensão dos 

sentimentos. As narrativas de minha avó são marcadas por sentimentos que refletem o quanto 

a experiência de ser professora é significativa em sua vida. Ela demonstra grande gratidão aos 

pais que empenharam-se para que frequentasse a escola, tornando possível a construção da 

carreira de professora. Fala com saudade dos tempos de aluna e de professora, além de 

expressar grande carinho pelos alunos. Minha avó sente muito orgulho da profissão e é 

possível perceber, em suas narrativas, o quanto se sente realizada profissionalmente. 

 Os sentidos de ser professora abrigam-se também na dimensão do cuidado. Para minha 

avó, ser professora é cuidar, é zelar e respeitar os alunos. Como ela mesma relata, ser 

professora é algo muito próximo à maternidade e exige amor e dedicação aos alunos.  

 Nas narrativas de minha avó, ser professora significa ainda ser-com-o-outro, ou seja, é 

estar em contato com o outro, sejam os pais, os alunos, a comunidade, os colegas de 

profissão. É nas relações com o outro e também com o mundo que se dá o fazer docente. 

 Adotei, nesta pesquisa, a concepção de identidade docente como uma construção ao 

longo da carreira, nas diferentes relações e ambientes (TARDIF, 2010), marcada também 

pelos valores e vivências pessoais de cada profissional. Nessa perspectiva, os sentidos do ser 

professora, para minha avó, são marcados por suas vivências enquanto filha, aluna, esposa e 

mãe.  

 Por fim, cabe dizer que, em se tratando de uma pesquisa de abordagem 

fenomenológica, os resultados aqui apresentados figuram com uma das perspectivas de 

análise do fenômeno investigado. Outro pesquisador, ao analisar as narrativas, poderá 
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identificar outros sentidos para a experiência, visto que não existe apenas uma interpretação 

possível para um texto.  

 Para Paul Ricoeur, o trabalho de interpretação de um texto permite uma melhor 

compreensão de nós mesmos, do outro e do mundo. Assim, ao fim desta caminhada de 

pesquisa na qual interpretei as narrativas da história de vida de minha avó, posso dizer que 

tais narrativas contribuíram para uma melhor compreensão de minha identidade pessoal e 

profissional. Percebo que minha identidade docente, em constante construção e enriquecida 

pelas aprendizagens desse processo de pesquisa, é marcada também pelos valores pessoais 

que herdei de minha família. Espero que esta seja apenas mais uma etapa vencida e que o 

caminhar de pesquisadora não se encerre aqui.  
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APÊNDICES 

 

A – TRANSCRIÇÃO DAS NARRATIVAS 

 

Primeiro encontro – História de vida   

Dia 13 de fevereiro de 2016    Duração total: 47m 18s 

Dona Mandica - Meu nome é Ormandina Vieira de Jesus, dia primeiro de junho vou fazer 80 

anos. Meu pai chamava Bertolino Francisco Neto, minha mãe Maria José Sobrinho. Entrei na 

escola com sete anos. A escola primeiro era rural, era na roça, tinha uma dona, Dona 

Marieta... Primeiramente foi minha tia, a tia Clarinda, que era professora, depois ela foi 

transferida foi Dona Marieta. Lá na Lontra, Escola de Lontra. Esse foi primeiro, segundo e 

terceiro ano. O quarto ano eu fiz no Morro do Ferro, na Escola São João Batista. Eu ia e 

voltava. Saía de casa seis horas pra pegar aula às sete horas. Ia à pé. Ia e voltava à pé. Não 

tinha carro nessa época, não passava nem caminhão, não passava nada para dar uma carona 

pra gente. A gente ia e voltava à pé. Nem merenda escolar tinha. Os cadernos tudo era os pais 

que comprava. Não tinha nada. Não tinha favorecimento nenhum. Agradeço muito meus pais 

que fez com que a gente estudasse um pouco. Estudei só até a quarta série, o quarto ano. 

O meu pai comprava ovos e galinha e transportava, trazia aqui em Oliveira. Primeiramente 

era aqui. Ele trazia rapadura, ovos, frango... era nos burros. Tinha que dormir. Vinha de 

Morro do Ferro a Oliveira, tinha que ter “pouso” no rancho de roça. Depois é que ele pegou a 

comprar ovos e tinha um lá de São Tiago, chamava Vicente Mendes ia em Morro do Ferro e 

pegava os ovos. Ele levava em Morro do Ferro e lá o Vicente Mendes pegava. Depois 

ultimamente melhorou o Vicente Mendes vinha até lá perto da casa do meu pai pegar, aí 

favoreceu um pouco, não precisava dele levar.  Era ovos, frango, galinha. Naquela época dava 

dinheiro. (risos)  

E eu fui criada assim, comia o que colhia em casa, só comprava macarrão, sal, querosene, 

fósforo. E a gente comia tudo natural. Era batata, inhame, o arroz, o feijão, o fubá tudo 

colhido em casa. O café tinha que socar no pilão, depois torrar, depois tornar a socar pra fazer 

o café. E açúcar também fazia em casa n/é? O meu pai tinha engenho, moía, fazia... tinha 

aquela fartura de açúcar, melado. Por isso que eu gosto de doce, porque comia doce todo dia. 

(risos)Naquela época médico não proibia, a gente comia à vontade. (risos) Lá em casa era 

muita gente na casa, nove filhos com os dois onze. Frango era criado em casa, mais gostoso, 

aquele frango gostoso que a mãe fazia. (risos) Era uma delícia! 

O meu pai estudou porque o meu avô pagou escola particular. O pai falava assim: _ era a 

Dona Antônia mestra. (risos) Dona Antônia mestra, a gente aprendeu com ela.  

Porque os pais dele pagou para ele estudar. E ele era inteligente, tinha a letra tão bonita... 

escrevia bem e ficou pouco tempo porque os pais não pagava assim um ano, dois anos não. 

Em menos de um ano ele aprendeu e aprendeu bem mesmo. Fazia conta muito bem, escrevia 

bem. 
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Angélica - A Vó Zica estudou? 

Dona Mandica – A minha mãe não. Ela não estudou não. Acho que onde ela morava, que ela 

morava na roça perto de Carmo da Mata n/é?..., acho que lá não tinha escola perto, era mais 

difícil aí ela não estudou não. O meu pai estudou. 

Angélica – Dos irmãos da senhora, todo mundo estudou? 

Dona Mandica – Todo mundo. O meu pai era exigente. Ele fazia com que a gente estudasse e 

eu agradeço muito a ele. (Com voz emocionada.)  Aí a gente foi crescendo, depois que casei é 

que comecei a trabalhar. Porque naquela época era fácil n/é?... nem precisava concurso. Me 

valeu muito. Trabalhei quatro anos na Escola João Pinheiro em Lontra e depois é que fiquei 

dois anos sem trabalhar e depois é que comecei a trabalhar no Engenho no ano de 61. Lá eu 

fiquei até 77.  

Angélica – No Engenho foi lá naquela Casa de escola que ainda existe até hoje ao lado da 

capela? 

Dona Mandica – É. Primeiramente eu morei em outras casas lá. Primeiro eu morei numa casa 

bem perto da casa de escola, depois morei do outro lado do córrego, depois em outra casa e 

depois é que eu fui morar naquela. Depois eu vim cá para a cidade e fiquei no Grupo, eu 

estava afastada da regência de classe, aí trabalhei no Grupo pra completar os anos para 

aposentar. Dou graças a Deus de ter... estudei pouco, mas consegui n/é? 

Angélica – Como foi quando a senhora começou a dar aulas? Quem falou para a senhora 

sobre o trabalho? 

Dona Mandica – Tinha uma professora lá do Morro do Ferro, aí ela desistiu, ela não quis 

mais. Aí teve lá do Morro do Ferro, o Olegário, umas pessoas falaram: _ está sem aula lá, sem 

professora. Me orientou  aí foi “facinho” para arrumar. Vim aqui em Oliveira, o prefeito era o 

Djalma arrumou “facinho”.(risos) Naquela época era fácil n/é? 

Aí primeiro eu trabalhei para a prefeitura, depois ultimamente é que quando eu fui para o 

Engenho, trabalhar no Engenho em 61 a escola tinha passado para o estado. Aí comecei a 

trabalhar lá, passei muita dificuldade porque ficou um ano e meio sem eu receber. Aí tinha o 

rapaz aqui em Oliveira [...], ele emprestava o dinheiro a gente, mas era com juro muito alto, 

mas a gente precisava, pegava. Aí foi ficando, ficando o pagamento, de vez em quando tinha 

que arrumar dinheiro emprestado, depois foi indo e saiu, que a gente deu um controle.  

E os menino também foi crescendo n/é? Oito filhos. Os maior foi ficando “maiorzinho”, 

começou a trabalhar, começou a ajudar foi melhorando um pouco. Hoje dou graças à Deus de 

ter aposentadoria. Mas passei dificuldade. A gente ... naquela época era muito difícil, a gente 

tinha muita dificuldade.  

Às vezes vinha na cidade, pra chegar em casa tinha que andar mais de ... ah não sei quantos 

quilômetros da casinha do creme até no Engenho. Às vezes pegava chuva na estrada, era 

aquela dificuldade. O córrego enchia, lá tinha o córrego pra atravessar. Ainda bem que tinha 
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um desvio passando lá perto da casa do Mário Coelho, tinha um desvio que dava certo. Eu e a 

comadre Maura coitada. Muito tempo junto. Fica aquelas lembrança n/é?  

De criança eu lembro dos brinquedo na escola, de roda, a gente brincava de roda, brincava 

com bola também, de boneca, tudo a gente recorda. Mas as boneca era feita de pano, não tinha 

dessas boneca comprada não. (risos) A minha tia fazia. A Rosinha. Ela fazia, mas fazia bem 

mesmo, aquelas bonecas. Eu lembro da minha primeira boneca que ela fez, fez grande até 

chamava Ilma Nadir. (risos) As coisas de criança é mais fácil de lembrar que as de agora n/é? 

Ainda lembro... porque nem tinha pra comprar.  

No Morro do Ferro tinha uns botecos que pouca coisa tinha e umas lojas também que vendia 

pano porque tudo tinha que ser feito em casa, as roupas. Não tinha loja. Aí a gente lembra até 

de comprar os panos, media no metro n/é? Às vezes a gente ia no Morro do Ferro, outra 

pessoa encomendava para gente comprar também pra eles. Aproveitar a viagem.  

Ah, a minha professora de quarto ano ainda é viva. Pouco tempo eu fui na casa dela, a gente 

tirou uma foto. É! Pois é, eu vou fazer 80 ela parece que está com 94, mas tá com a memória 

boa só vendo. 

Angélica - Onde ela mora vó? 

Dona Mandica - A Dona Iraci? Ah mora bem perto da Padaria Centenário. O Mário 

descobriu, conversou com a Tânia ela deu o endereço ele foi lá. Ela conversou comigo 

direitinho, tá com a memória boa, só vendo. Ela lembrou de tudo. Da época de aula. Sabe que 

muitos já faleceu. Muitos dos meus colegas. Eu tenho lembrança que tem uma... a Efigênia, 

ela mora em Divinópolis, ela ainda é da minha época de escola. Foi mudando pra Belo 

Horizonte o pessoal... eu nem sei se tem alguns que é vivo. Ah tem uma também que foi 

minha colega que a gente sempre encontra, mora aqui em Oliveira, chama Dalva. Até muito 

minha amiga, a gente encontra, conversa sobre o tempo de aula n/é?. 

Eu brincava com meus irmãos... os primos... porque foi criado pertinho dos primos, filhos das 

tia Cicida n/é..., da irmã da mãe. A gente brincava. E na roça tinha isso também, a gente saía à 

noite. Sempre de noite a gente tinha um passeio a fazer. No escuro a gente passava no 

córrego, passava debaixo de arame, até as pedras... a gente acostumava com as pedras no 

caminho. Ia longe.  

Cada dia ia... falava que ia fazer serão na casa. Hoje nós vai fazer serão na casa do tio 

Nicanor, aí ia. Hoje nós vai lá pra casa do Vicente, ia. Ficava conversando, passando anel. 

Isso que era gostoso. Juntava os rapazes e as moças pra passar anel e falar verso. Passava o 

anel e deixava com uma pessoa n/é? Aí: _com quem está o anel? Perguntava uma pessoa e aí 

falava está com fulano mas não era. Aí perguntava outra: _com quem está o anel? Falava: 

_está com o Tião... se fosse na casa do meu sogro. Então por causa do Tião fala um verso. Aí 

falava um verso. (risos) Teve um que falou um verso pra mim, ela até já faleceu, eu vou falar: 

(risos) 

Beber água neste córrego no passeio das andorinha 
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Pensamento desta menina meu coração adivinha. 

(risos) 

Eu quando já tinha um namorado meu, que eu casei, o Tião, eu falei pra ele assim um verso: 

A folha da bananeira de tão verde amarelou 

A boca do meu benzinho de tão doce açucarou. 

(risos) 

Era aquela beleza! Os versos... os mais velhos ia ensinando. Porque os mais velhos às vezes 

entrava no meio, aí eles ia ensinando e a gente ia aprendendo.Era muito bom, saía aquela 

turma, os vizinho, aquela turma de moça, de rapaz ia passear em outra casa e ficava até tarde. 

Aí a dona da casa fazia café, fazia bolo, servia outras vezes um doce, o que tinha na casa 

servia.  

E outra coisa que eu gostava no tempo de solteira era serenata. A gente acordava... eles 

deixava pra fazer serenata depois da meia noite, que o pessoal tivesse dormindo. Era uma 

beleza a gente acordava com os moço, um com a sanfona, outro com violão, com cavaquinho 

tocando e cantando verso, cantando música pra gente. E na casa do meu pai ele gostava 

também aí ele abria a porta, eles entrava, a mãe servia café com biscoito, agradava aí eles 

tocava um pouco também dentro de casa. Isso às vezes era uma hora, duas horas da 

madrugava eles estava cantando. Hoje em dia quando eu lembro eu falo: _ô tempo bom n/é? 

Eu casei, ia fazer dezenove anos em junho, dia primeiro de junho, casei em 16 de abril. 

Novinha n/é? (risos) Aí não demorou muito não a Maria nasceu. Depois era um intervalo de 

mais ou menos dois anos de um filho para o outro.  

Eu dei aula para os meus filhos também. A Maria, o Lalado, o Ananias já pegou... o Mário 

não, já foi outra professora. É, uns três acho que pegou. Aí dava aula pra eles também. Eles 

obedecia graça a Deus. Mas naquela época até que tinha uns meninos“custoso” também.  

Respondia, brigava na sala de aula, era aquela dificuldade. Mas até que os pais era 

compreeensivo, porque a gente repreendia e eles não achava ruim não. Daquela época parece 

que o pessoal queria bem para os filhos n/é? E respeitava a gente.  

Até hoje, quando eu encontro com algum que foi meu aluno, me considera como mãe. Me 

respeita, me abraça, fala benção. Conversa: _é... aquele tempo que a senhora dava aula, que 

coisa boa, a gente gostava muito da senhora. E eu falo: _eu também gostava muito de vocês, 

que vocês era bonzinho. Mas tinha uns menino “custoso” também. Mas eu ainda acho que 

hoje tá pior. Os menino tá mais difícil não tá? Não respeita. Eles me respeitava como 

respeitava os pais, que os pais da gente antigamente a gente respeitava eles muito. Assim na 

escola era a mesma coisa tanto que eu respeitei muito os meus professores e os meus alunos 

também me tratava muito bem. 

Eu até que tinha vontade de ser professora, mas imaginava que era difícil, que não conseguia 

lugar. Mas o que é pra gente vem. (risos) Até que foi muito bom! Uma felicidade muito 
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grande pra mim! (Com voz emocionada.) Agora tenho muitos netos professores. Às vezes 

ainda vai ter mais n/é? O Raul fala que vai ser professor. Vai ser professor de educação física 

pra poder ajudar o Davi. Por causa do problema do Davi não andar n/é? Ela fala: _vó eu quero 

ser professor de educação física pra poder ajudar o Davi. Se Deus quiser. (pausa longa). 

Angélica – A senhora quer contar mais alguma coisa? A senhora é que sabe se tem mais 

alguma coisa que quer falar ou se quer parar. 

Dona Mandica – Eu lembro até... igual eu estava falando para você de quando a gente ia 

passear à noite, das história. Contava história, era uma beleza! O meu sogro contava história, 

a gente ficava todos caladinho ouvindo. Era uma beleza! E hoje quase que... acho que nem 

tem isso mais n/é? Ninguém conta história. Ele contava coisas que ele ouviu dos mais velhos, 

aquelas histórias que eles contava antigamente. Aí ele contava. Era uma beleza! Tinha o Sr. 

Henrique Mateus também que contava, fazia aqueles gesto tudo, deitava... (risos) uma hora 

deitava, outra hora caminhava, do jeito que estava contando na história. (risos) Era uma 

beleza! A gente gostava. Ficava até meia noite na casa dos outros ouvindo história. Não tinha 

livro pra ler. Na casa do meu pai até que tinha os livros manuscritos. Depois parece que ele 

emprestou para umas pessoas e desapareceu. Os manuscritos eu gostava de ler. Você já ouviu 

falar? 

Angélica- Não vó. Era sobre o quê? 

Dona Mandica – Uai... O manuscrito era mesmo uma história que falava. Era história escrita 

à mão. Até ainda lembro de uma parte de um menino falando que ele ia juntar os ovos, ia 

vender  e que não ia dar dinheiro pro irmão dele. (risos) Aí fez com o braço assim... (faz um 

gesto levantando o braço e ri) Não... até ele pegou nos ovos: _a hora que eu vender os ovos 

não vou dar dinheiro pro meu irmão. Eu vender esses ovos, vou arrumar um dinheirinho. Fez 

com o braço assim (faz o gesto abaixando o braço) deixou o “balainho” cair e quebrou os 

ovos. (risos) A historinha... era dos livros manuscritos. Chamava um castelo em papas a 

história. O castelo em papas. Aí o castelo virou em nada n/é? (risos) Sabe, foi uma dó ter 

desaparecido... Muita coisa hoje eu penso:  _oh meu Deus se a gente tivesse guardado n/é? 

Eu ainda tive contato com livro, aí a gente lia, mas não tinha as coisas que tem hoje não. 

Ninguém pensava não. A gente nem pensava na televisão, no telefone. Lá no Morro do Ferro 

quando a gente foi criado não tinha luz, não tinha o conforto que tem agora. De certa forma 

melhorou as coisas n/é? Melhorou muito, mas também de certa forma piorou porque hoje tem 

muita coisa ruim, muita coisa errada. Mas de uns 40 anos pra cá evoluiu muito, demais 

mesmo. A gente tem mais facilidade, porque tinha muita dificuldade, igual na roça minha mãe 

buscava lenha na cabeça, todo mundo ia no mato, buscar lenha no mato pra acender o fogão. 

Agora hoje ninguém... até na roça tem fogão a gás, energia elétrica. Antes era lamparina com 

querosene. Até à noite a gente tinha que trabalhar socando arroz no pilão para adiantar para o 

outro dia. (risos).  

Não tinha geladeira... mas era gostoso porque cozinhava o feijão para o almoço, para fazer o 

almoço, aí era muita gente na casa, comia aquela comida quentinha feita na hora e depois 

colocava o feijão cozinhar pra janta. Na janta fazia aquele feijão todo. Depois da janta às 
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vezes punha para cozinhar de noite para adiantar para o almoço porque o almoço era muito 

cedo. O almoço era nove e meia, por aí. (risos) A janta quatro horas. O café era meio dia. 

Falava café de meio dia. Tudo era cedo n/é? Aí de noite tinha que tomar café com biscoito. 

Fazia café, biscoito e tinha que comer bastante para poder dormir porque jantava muito cedo. 

(risos) Todo mundo fazia café, biscoito pra comer à noite. E hoje a gente já janta de noite e 

depois nem come de novo. Muitos nem janta, toma um lanche n/é?..., e fica. Mudou muito. 

Angélica – A senhora é a mais velha dos filhos? 

Dona Mandica - A família de nove irmãos eu sou a mais velha. As minhas tias gostava muito 

que eu saísse com elas, me “carinhava” muito. Eu andava muito à noite com elas também. 

Quando eu era criança. Onde elas ia elas me chamava pra ir com elas à noite. O tio Dedé, o tio 

Bilico, a Dindinha e a tia Caçula. Onde elas ia elas me chamava. Às vezes a gente chegava 

tarde em casa. Ah mas era aquela bondade! Tudo é da época n/é? Escuro... às vezes até 

chovendo, começava ... a gente estava na casa que a gente ia passear  e começava a chuva aí 

tinha que eles emprestar uns guarda-chuvas para gente ir para casa. (risos) Depois no outro 

dia tinha que uma pessoa ir lá levar.  

A vizinhança era grande. Tinha muita casa perto. E na roça também a gente andava longe, não 

importava não. Podia ser longe... falava hoje tem uma reza... mandava convite: vai ter reza na 

casa do fulano. A gente ia, rezava o terço, depois tinha leilão. Aí tinha que ter uma pessoa 

para anotar os leilões, aí sempre às vezes me chamava, eu ia e anotava. Mesmo eu nova, já 

sabia ler. Na casa de muita gente às vezes que nenhuma pessoa da casa sabia ler aí pedia pra 

eu anotar: _então você toma conta aí de anotar os leilões para ver quanto que deu. Aí eu que 

escrevia. Nessa época não era muita gente que... muitos ficava sem ir na escola. Tinha gente 

que morava pertinho do Morro do Ferro mas não ia na escola.  

Eu agradeço muito meu pai e minha mãe, porque nós andava longe, mas tinha que ir. Isso o 

pai era enérgico. Ele aprendeu, viu que valeu pra ele aí fez questão que nós todos aprendesse. 

Que Deus dê ele bom lugar e a mãe porque serviu muito pra mim. Valeu muito pra mim. (com 

voz emocionada) Obrigado Senhor! Que Deus bom lugar para os meus pais, para as 

professoras também que me ensinou. (Com voz bastante emocionada).14 

Dona Mandica – Já está bom? Já valeu pra você? 

Angélica – Já sim. (Desligo o gravador)15 

Dona Mandica- Agora eu tô muito feliz com a minha família. Meus filhos muito bom, 

minhas noras, meus netos, um genro, porque sete filhos homem que eu tenho e só uma 

mulher. As noras tudo muito boas, eu até falo que as minhas noras não é nora não, que é filha. 

                                                           
14Depois desse momento houve uma pausa longa e perguntei se ela queria dizer algo mais.  

 
15Continuamos por mais alguns minutos no quarto e ela pede para falar do atual momento de 

sua vida. Ligo novamente o gravador. 
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(risos) Meus netos eu adoro eles, adoro minha bisneta. Se Deus quiser que vai chegar mais um 

bisneto.(Referindo-se ao neto e sua esposa que estão aguardando o processo de adoção de 

uma criança.) Que Deus proteja, o Anjo da Guarda que guarde a minha família, que eu adoro 

minha família. (com voz emocionada) 

Eu fico feliz o dia das mães que reúne, o dia de natal, esse dia é uma felicidade pra mim, que 

meus filhos chega na minha casa. Quando eles vai embora a casa fica vazia. Eu gosto da 

presença dos meus filhos. Até o Fábio falou: _Oh mãe, coisa boa esses meus irmãos, sempre 

vem aqui em casa. É muito bom! Sempre nos domingos os que mora aqui vem para almoçar e 

eu acho aquela beleza. Se domingo aqui em casa almoçar só eu e o Fábio, não parece ser 

domingo. Pra mim é um dia simples.(risos) Já quando a família vem, pra mim é uma 

felicidade muito grande, sinto muito bem. Que o Anjo da Guarda guarde meus filhos, netos, a 

bisneta, que fique sempre do lado da minha família. Protegendo... (com voz emocionada) 

Desligo o gravador e depois de mais alguns minutos de conversa ele pede para falar sobre o 

marido. “Eu falei pouco do casamento... do Tião... posso falar?” Ligo novamente o gravador. 

Dona Mandica – Casei dia 16 de abril de 1955. Casada com Sebastião Gonçalves Pereira. 

Fiquei casada com ele 56 anos e 8 meses, aí ele faleceu.  Sinto muita falta dele. (Com voz 

chorosa.) Já fez cinco anos que ele faleceu. Faleceu dia 20 de dezembro de 2010. Aí a gente 

sente muita falta... saudade... (Com voz chorosa.) Que Deus dê ele o descanso eterno. Graças 

a Deus que os filhos é muito bom, me ajuda muito, a família... Deus dá força que a gente 

agüenta os problemas. Tudo passa, com Deus. 

Eu tinha 19 anos e ele 24. (risos) Ele estava com 24 anos, ia fazer 25 n/é? Porque ele é mais 

velho do que eu cinco anos n/é? Novinho... (risos) Mas naquela época nem uma foto não tem 

de casamento, porque não tinha fotógrafo no Morro do Ferro. Hoje em dia como que é bonito 

as coisas, arruma muito bem. Quando eu vejo uma foto de noivo de antigamente... é difícil até 

a gente ver n/é? 

Outro dia uma dona me mostrou uma foto. Acho que tem uns 60 anos também. Mas a que me 

mostrou é a filha, era da mãe dela. Mas era bonito também. Arrumava bonitinho. A gente nem 

alugava vestido. O meu vestido foi feito em casa. Não ia no salão, arrumava em casa.(risos) 

Eu mesma é que penteei o cabelo no dia do casamento. Era natural, normal. Vestido branco 

comprido e manga comprida. Gola e manga comprida. (risos) Na época tudo era bonito. 

Quando a gente vê uma foto antiga de noivo acha bonito n/é? 

Angélica – A senhora casou no Morro do Ferro? 

Dona Mandica- Morro do Ferro. Padre Francisco é que fez meu casamento. Ele até já 

faleceu. A igreja não era daquele jeito que é agora não. A igreja no mesmo lugar que é hoje, 

mas teve uma reforma.  

Teve festa. Tinha muita festa. No dia do casamento era aquela festa... mas as festa era 

diferente. Não tinha cerveja, não tinha pinga. Tinha era licor. Mas era aquele licor mais 

gostoso... feito em casa. Muito doce, muito biscoito e almoço também. A comida era feijão-

tutu, arroz, frango, macarrão com frango, macarronada. Até hoje eu gosto de macarrão com 
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frango... é gostoso n/é?..., frango caipira. Faz a gente lembrar do tempo passado. Tutu com 

lingüiça caseira, aquela beleza. Nos bailes também, aqueles baile mais sadio porque não tinha 

uma gota de pinga. Dançava a noite inteira. 

 Fazia uma coberta, falava que era “torta” com folha de bananeira e ficava uns três, quatro 

homens trabalhando pra fazer aquela coberta pra dançar a noite inteira com luz de querosene. 

E era bom porque não tinha briga, não tinha nada. Café com biscoito. Punha até nas peneiras, 

aquela biscoitada, broa, aquelas quitandas mais gostosas caseira. Era tão diferente n/é? Agora 

no meu casamento não teve baile não porque quando a gente casou tinha Missão lá no Morro 

do Ferro, tinha uns missionários lá, a gente ficou oito dias no Morro do Ferro. 

 Porque a gente morava na roça mas aí foi para o Morro do Ferro. Ficou oito dias lá, os 

missionários. Eu sempre lembro dos missionários. Padre Agostinho, Padre Antônio, Padre 

Geraldo. Era aqueles padre fazendo as missão. Celebrava na igreja e durante o dia nas casas. 

Ia em toda casa. Era aquela beleza! Aí teve festa, mas não teve baile. A festa foi na casa, mas 

o baile era à noite.  

O casamento era cedo, naquela época casava era cedo. O casamento foi às duas horas. Casava 

cedo n/é? Nem convite gastava. Nem fazia convite, ia de casa em casa e convidava. Mas era 

bem mais difícil. Também não ganhava presente igual hoje não. Hoje a cama enche de 

presente e nem cabe n/é? Eu ainda lembro dos presente que eu ganhei. Ganhei pouco presente. 

O Tião ganhou uma colcha que os padrinho deu e um bule esmaltado. Eu ganhei um ferro de 

brasa dos padrinho e meia dúzia de xícaras. Ganhei uma toalha, ganhei uns sabonete e dois 

prato. Até aqui em casa ainda tem um de lembrança. Eu guardei porque eu fiquei... eu falei 

assim, tenho estima nesse prato porque o foi o Tio Dedé que me deu. A gente tinha que 

comprar de tudo, as panela, prato, tudo tinha que comprar.  

Angélica – Também o povo não tinha condição né Vó?! 

Dona Mandica – Não tinha. Mas vivia bem. Estava feliz mesmo. Graças a Deus . A gente 

fica recordando o passado, porque nós tá recordando o passado n/é?Mas é bom. Tem as coisa 

boa n/é? Bem que o meu pai falava, ele falava assim: _as coisas boa passa, mas as ruins 

também passa. A maioria é boa graças a Deus. Obrigado Senhor. Graças a Deus. 

 

 

Segundo encontro: Vida de professora  

Dia 09 de julho de 2016     Duração total: 51m e 21s 

Dona Mandica- Lá era Lontra.  Escola de Lontra. Essa foi a primeira. Comecei no dia 15 de 

abril de 1957, eu estava com dois anos de casada. Aí era muito diferente porque água tinha 

que buscar longe, uma latinha d’água para os meninos tomar, não tinha filtro, não tinha nada. 

Era uma latinha d’água pra poder tomar. Era muito difícil. Merenda escolar não tinha. As 

crianças é que levava, cada uma levava a sua merendinha. Aí lá eu fiquei de 57 até 61.  
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Depois é que eu fui pro Engenho em 61. E no Engenho eu fiquei até 78. Mas a gente 

encontrava bastante dificuldade porque as crianças era pobre, era só um caderno, um lápis, os 

que já estava mais adiantado assim no terceiro ano a gente que tinha que passar os pontos no 

quadro, tinha que estudar tabuada. Deveres tinha. Já dava os deveres de casa. Mas era bem 

difícil. Mas até um teatrozinho a gente fazia de vez em quando. A gente falava auditório.16 

Dona Mandica- Eu fui contratada pelo prefeito Djalma. A primeira escola era do município. 

Eu gostava muito dos alunos, eles gostavam tanto de mim também. Até os que encontra 

comigo hoje, ainda me respeita, fala “senhora” comigo, toma benção. Era diferente, os alunos 

respeitavam as professoras igual os pais. Eu quando com encontro com eles me dá aquele 

abraço apertado, beija, fica naquela alegria de me ver e eu também fico muito feliz de ver 

eles. E depois a gente foi lá pro Engenho e foi a mesma coisa. Os meninos muito bonzinhos, 

muito educados. Lá eu fiquei bem anos. Parece que é dezoito anos lá no Engenho.  

Angélica – Lá que tinha a casa junto com a escola? 

Dona Mandica – Eu morava em outra casa. A comadre Maura é que morava na casa. Era nós 

duas. Depois ela mudou, ficou só eu. Aí eu fiquei morando na casa. Tinha o salão da escola e 

a casa. Era muito bom que era pertinho da capela. Tinha as festas na capela. Quando era a 

festa da padroeira Nossa Senhora de Fátima n/é?..., aí tinha fogueira, leilão, tinha barraquinha, 

era aquela beleza. O pessoal falava que era festejo. (risos) Era muito bom. E na escola 

também os meninos eram muito bonzinhos. Quando ia sair pro recreio cantava. Pra entrar, 

eles estava brincando lá fora, a gente falava: _ fila. Aí vinha fazer a fila e entrava. Depois 

quando era pra sair pro recreio cantava:  

O beija-flor dourado se lança pelo ar  

e vai no verde prado seu doce mel buscar 

Nós somos criancinhas também vamos brincar  

de nossa sacolinha a merenda tirar. 

 

Era uma gracinha! Tudo a gente tem saudade. Fica pra sempre a saudade. (emociona-se) Aí 

sempre que eu encontro com alguém de lá que foi meu aluno é aquele carinho com a gente. 

 

Angélica- Como que a senhora fazia com os meninos, o meu pai, a tia Maria? 

 

Dona Mandica – Sempre ficava uma irmã minha junto comigo. A comadre Niguita é que 

ficou primeiro. Depois ela cresceu, ficou maior e tinha que ajudar a mãe, aí a comadre Nívea 

é que foi  ficar comigo. Minhas irmãs ficavam em casa com os meninos, cuidando. Depois 

quando a comadre Nívea não podia mais ficar comigo, até já ia casar... a comadre Niguita já 

tinha casado e ela também foi pra casar, eu arranjei umas mocinha lá do Quebra-Cangalha que 

ficou comigo.  

                                                           
16Neste momento interrompi a gravação, pois um dos filhos de Dona Mandica chegou com um 

dos netos para visitá-la. Depois da visita retomamos a gravação. 
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Ficou uma primeiro que era minha afilhada, a Lili, a Marli, depois ficou outra a Gracinha do 

Bastião. A Gracinha é irmã daquela vizinha nossa lá, que mora perto da casa nossa lá no 

Quebra-cangalha. Irmã da Cuta. Sempre os menino pequeno e tinha que ter uma pra ficar em 

casa. 

 Mas graças a Deus tudo deu certo. Era muito difícil, muito diferente as coisas porque a 

dificuldade que era... o pagamento atrasava muito. Teve uma época que o pagamento atrasou 

muito, ficou um ano e seis meses sem a gente receber. A gente numa dificuldade. E o Tião 

trabalhava, ganhava pouco. Mas passou.  

A gente tinha que fazer uns cursos.Nós viemos fazer um curso na cidade, a gente ficou uns 

três dias aqui em Oliveira nesse curso. Mas graças a Deus que passou, deu tudo certo. A gente 

ficava até acanhada nesse curso. Porque a gente foi chamada até na sala de aula pra dar aula 

pros meninos de cidade. A gente ficava preocupada, nervosa. Porque era diferente. Mas 

graças a Deus que deu tudo certo.  

A gente fica a saudade. Sempre eu tenho saudade da escola. Tem dia que sonho que estou na 

escola com os meninos (risos). Mas a gente sempre preocupada. A gente preocupada com os 

meninos da escola. Mesmo no sonho a gente pensando: _ ah esses meninos correndo. A gente 

sonha com os meninos correndo e imagina às vezes que vai cair e machucar (risos). Até no 

sonho eu sou preocupada com eles.  

 

Angélica – A tia Maura também era professora-leiga igual à senhora? 

 

Dona Mandica- Era. Igual eu. Ela trabalhava num horário e eu no outro. Depois quando ela 

mudou, eu fiquei sozinha. 

 

Angélica – A prefeitura ou o estado oferecia algum livro, algum material?As aulas que a 

senhora dava, planejava como? 

 

Dona Mandica- Não tinha livro. Era as reuniões que tinha. Todo mês tinha as reuniões, a 

gente tinha que vim. A inspetora marcava a reunião, a gente vinha, elas que passava pra gente 

os planos. Os planos de aula. Tudo copiado no caderno. A gente copiava tudo que ia dar pros 

meninos porque não é igual hoje que tem tanta facilidade. Computador, tanta coisa... Nem 

calculadora não tinha. Tinha tabuada. Eles estudavam a tabuada. 

 

Angélica- Ah antes a senhora estava falando dos auditórios... 

 

Dona Mandica- Ah é! O auditório é assim. A gente preparava os menino. Um falava uma 

poesia, tinha umas comédias... Era bonitinho. Eu preparava eles. Aí marcava pra um dia que o 

pessoal podia ir, assim num domingo. Até eu arrumava assim com um lençol e com umas 

cordinhas para o lençol correr, pra puxar e eles ficar lá dentro assim. Pra abrir e as crianças 

sair. Aí as crianças uns falava poesia, outros umas comédia. 
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 Até teve a comadre Nívea e o Geraldo irmão do Tião, ela com a pastinha e ele falou: Onde 

vai Laura?  

E ela falou: Vou a festa.  

Ele: Tão sozinha?  

Ela: E o que você tem com isso?  

E ele falou: Vou também.  

Ela falou: Não.  

Ele falou: Então eu quero te dar um beijo e um abraço.  

E ela falou: Não. A moça que dá o beijo e o abraço perde a graça e não casa mais (risos).  

Era bem engraçadinho.  Tinha um de Jorge com Juliana também. Essa é cantada.  

O que tem Juliana que está tão triste a chorar? 

O que tem Juliana que está tão triste a chorar? 

Não é nada minha mãe é o Jorge que vai se casar. 

Mamãe lá vem o Jorge montado em seu cavalinho. 

Mamãe lá vem o Jorge montado em seu cavalinho. 

Bom dia Juliana estou muito cansadinho. 

Oh Jorge eu soube ontem que você vai se casar 

Oh Jorge eu soube ontem que você vai se casar 

É verdade Juliana até vim te convidar 

 

Aí ela cantou pra ele assim: 

O Jorge espere um pouco enquanto eu vou ao sobrado  

buscar um copo com vinho pra você tenho guardado 

buscar um copo com vinho pra você tenho guardado 

Aí ela entregou o copo de vinho pra ele e ele tomou e era veneno. Aí tomou e morreu. Aí ela 

cantou: 

Eu bem te disse Jorge 

Você não quis acreditar 

Que comigo não casava  

E com outra não havia, não havia de gozar. 

Aí o pessoal achava graça, batia palmas. (risos) Alguma coisa a gente lembra. As meninas 

brincavam de roda, de caí no poço. A brincadeira de caí no poço: 

Caí no poço 

Quem que me tira? 

Meu bem que pode 

Quem que é seu bem? 

Aí a pessoa falava quem que era o bem e assim ia passando de uma pra outra. Era aquela 

brincadeira! Aí brincava os menino junto com as menina. E divertia ali durante o recreio. 
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Brincava, não brigava nem nada n/é? Era só brincadeira. Sabe que graças a Deus os meninos 

eram muito comportados. Não brigavam. Comportava bem mesmo! Era aquelas gracinhas!  

A sala era de várias idades. Tinha meninos de sete anos, de dez, tinha de nove, até de onze, 

doze. Tinha meninos pequenos e grandes todos misturados. Primeiro ano, segundo ano e 

terceiro ano tudo junto. Mudou tanto. Porque agora é primeiro período n/é? 

 

Angélica – Agora os de seis anos eles chamam de primeiro ano. Os de sete é segundo, os de 

oito é terceiro, os de nove é quarto e ainda tem o quinto ano. O que antes a gente chamava de 

quarta série agora é quinto ano. 

 

Dona Mandica – Eu estudei só até o quarto ano. Tanto eu quanto a comadre Maura e outras 

colega nossa.  

 

Angélica – Em Oliveira já tinha as normalistas? 

 

Dona Mandica - Já tinha. Nos grupos escolar aí tinha. Só que elas trabalhava na cidade. Aí 

todo mês tinha a reunião e a gente tinha que vim. Tinha inspetora... as que recebia a gente, 

que dava o curso, fazia as reuniões. Tinha umas que era boa. Outras não era boa não. 

Maltratava, não tratava a gente bem n/é? Eu vou falar nas que era boa n/é? (risos) Como 

professora a Dona Iraci. Ela ainda é viva. A que foi minha professora de quarto ano, ela era 

muita boa. Até o Mário me levou na casa dela e nós até tirou uma foto. Mas comigo não tem 

não. Acho que Mário pôs na internet. 

 

Angélica – Vou pedir ele e vou fazer uma cópia pra senhora... 

 

Dona Mandica – A Dona Iraci foi professora do quarto ano, ela era muito boa. As que fazia 

as reunião as diretora, inspetora, a Dona Helena era muito boa. Dona Elisa também. A Dona 

Elisa é do Pepita, era muito boa. 

 

Angélica – A senhora começou trabalhando para a prefeitura e como que foi para passar pro 

estado? 

 

Dona Mandica – Depois a gente fez um curso e passou pro estado. Aí a escola era a mesma, 

mas recebia pelo estado. Tanto que aposentei foi pelo estado. Pela secretaria de educação. 

Foi em 78 que eu mudei pra Oliveira, fiquei trabalhando afastada da regência de classe e 

fiquei em outra função. Aí trabalhava no grupo até eu aposentar. Aposentei foi em 84. Foi um 

ano antes de você nascer. (risos) Foi no ano que seus pais casou que eu aposentei. Eles casou 

em janeiro e eu aposentei em agosto. Foi uma coisa muito boa na minha vida porque tenho até 

hoje. (referindo-se à profissão)Graças a Deus. A gente tem saudade de tudo assim, das colega, 

era amiga. E muitas assim... já faleceu. Até inclusive a Áurea, você dá notícia dela? A Áurea 

minha colega. A Áurea do Geraldo. Eu até fui na casa dela lá em São João. 
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Angélica – Tem muito tempo que eu não vejo o filho dela vó. Vou perguntar a minha mãe se 

ela tem notícias, porque eu mesma não tenho. 

 

Dona Mandica – Da última vez que nós foi lá em São João tem um moço que passou de 

bicicleta perto de nós, lá perto da sua casa que o Fábio falou que é filho dela. Mas eu nem vi. 

 

Angélica – Deve ser o Ernani. É ele mesmo que dá notícias dela, mas tem muito tempo que 

não o vejo. Deve ter mais de ano... (pausa) 

A senhora tinha dito que se lembrou de algumas coisas de quando era criança? 

 

Dona Mandica – Ah é...(risos) De criança eu lembrei das brincadeira n/é?... que a gente 

brincava na escola. A gente brincava de roda, brincava de jogar bola. Hoje fala vôlei 

n/é?(risos) Nós jogava era bola de mão.(risos) 

 

Sobre os meus pais também. A mãe não estudou não. Já o meu pai estudou. Ele estudou, mas 

nem escola não tinha, não tinha grupo no Morro do Ferro. Tinha uma dona, o pai falava que 

ela chamava Antônia, que até o pessoal falava Dona Antônia mestra. Aí os pais dele, do meu 

pai, pagou para ele seis meses de aula e ele sabia ler e escrever muito bem, fazer conta.  

Inclusive tenho até um bilhete dele, que ele escreveu pra minha avó no ano de 63, no ano que 

ela morreu. Do dia das mães. Vou procurar, vou mostrar pra você a letra dele. Ele escrevia 

bem, mas muito bem e foi só seis meses de aula. Ele sabia ler muito bem, escrever muito bem, 

fazer conta. Ele era muito inteligente.  

Meu sogro também foi a mãe dele que pagou. Meu sogro também sabia ler e escrever. 

Naquela época era admirável a pessoa que sabia ler e escrever.  

O pai foi delegado. Ele era um homem ativo, desenvolvido. Mas eu admiro o prazo de aula 

que ele teve. Mas parece que as criança tinha aquele entusiasmo de está ali aprendendo, 

porque seis meses é muito pouco. É de admirar de aprender em seis meses do jeito que ele 

aprendeu.  

Eu gosto muito das coisa antiga, eu tenho uma carta aqui também ... que essa carta uma irmã 

da minha avó escreveu pra ela no ano de 54. Um ano antes de eu casar. Essa carta veio parar 

nas minhas mãos. Depois que morreu todos, aí falei com a Regina que eu queria as fotos, aí a 

Regina mandou pra mim ... depois que morreu a última que foi a tia Caçula, a Regina mandou 

pra mim as fotos e veio a carta no meio. Aí eu guardei a carta e esses dia eu contei para os 

meninos.. porque a Maria veio fazer faxina aqui em casa e eu lembrei da carta e vim aqui no 

quarto falar com ela: _Maria tem uma carta aí que eu não quero que joga fora. É uma carta 

que uma tia minha escreveu pra minha vó. 

 Inclusive um dia, parece que o Lalado estava lendo essa carta e vc e a Leandra riu porque tem 

erro na carta. Falta letra. Aí o Lalado falou assim: vocês não ri não porque daquela época é 

admirável a pessoa que escrevia assim. Porque é irmã da minha vó. Ainda dá pra ler, pra 

entender. Outro dia por causa de achar essa carta, eu contei pro Ananias, até o cunhado dele 
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mandou me pedir uma cópia. Eu tive que tirar xerox e mandar pra ele. (risos) Está muito 

estragada, mas dá pra ler. Depois eu vou mostrar pra você. 

 

Angélica – Teve época que o catecismo era dado na escola. Quando a senhora deu aula era 

assim? 

 

Dona Mandica – Era. Nós dava catecismo. Nas quinta-feira, depois do recreio dava 

catecismo até na hora de soltar a aula. Principalmente lá no Engenho, a gente ... a escola 

pertinho da capela, a gente ia pra capela pra dar o catecismo. Era bonitinho. É muito diferente 

de hoje. Os mandamentos da lei de Deus...  a gente dava, ensinava. Todo dia rezava na hora 

que começava aula, a pai-nosso, a ave-maria, santa Maria e glória ao pai. Todo dia a gente 

rezava. Ainda tem esse costume de rezar na escola pra começar? 

 

Angélica – Então... Por lei a escola tem que ser laica, não pode pregar nenhum tipo de 

religião. Porque por exemplo se rezar ave-maria, só os católicos é que rezam então os alunos 

de outras religiões ficam excluídos. Aí de acordo com a lei, a escola te quem ser laica, não 

pode pregar religião nenhuma. Até há pouco tempo toda sala de aula tinha um crucifixo na 

parede. Na época da senhora devia ter. 

 

Dona Mandica – Tinha. 

 

 Angélica – E hoje não pode mais. Teve que tirar tudo. Na escola que eu trabalhei eles 

rezavam o pai-nosso antes da aula porque parece que os evangélicos também rezam. Já na 

escola da Clarice que é escola católica aí eles rezam na hora que chega, na hora do lanche e na 

hora da saída. Porque é escola católica. 

 

Dona Mandica – Pois é. A gente pra começar, chamava os menino, ficava eles em pé pra 

rezar primeiro. Aí rezava e depois é que começava. Depois na hora de sair rezava também. Na 

hora de sair eles ainda cantava também. Cantava: 

 

Adeus professora contente eu irei 

Amanhã por estas horas aqui estarei. 

 

Era bonitinho. (risos) 

 

Angélica – Os alunos moravam por perto mesmo lá da escola? 

 

Dona Mandica – Não. Morava longe e vinha a pé. (pausa) E todos católicos. Não existia 

outra religião na época que eu fui criada, que eu trabalhei... hoje diferençou. Mas não importa 

n/é? Porque eu só até mãe de padre e já fui em casamento evangélico. Até achei muito bonito. 

Não tem nada a ver n/é?A gente não tem nada contra. Religião é coisa de cada um. Eu tenho a 

minha você pode ter a sua e não importa. Achei muito bonito o casamento evangélico. Já fui 

em uns três. A gente não tem nada contra. Mas na época que a gentefoi criada e trabalhei não 
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tinha outras. Era só mesmo a religião católica apostólica romana. Então é por isso que a gente 

era livre, podia dar catecismo, rezar na hora que ia começar a aula, rezar na hora que ia soltar. 

Os menino falava pra gente ficar com Deus e a gente falava: _vai com Deus também. 

(risos)(Pausa longa). 

 

Dona Mandica – Foto tirava só dia de festa, dia de São João. Porque vinha os fotógrafos. 

Vinha um lá de São Tiago o Nenê Retratista e vinha o Miguelzinho, iatambém o Miguelzinho 

é que tirava. Aí tinha uma casa lá, a casa do Sr. Pedro Leão que tinha uma moita de bambu ele 

emprestava pro pessoal ir pra lá tirar as fotos.  

Angélica- Antigamente tinha pouca foto n/é? Por isso... 

Dona Mandica- Muito pouca. Inclusive do meu casamento não tem uma foto. Não tinha 

fotógrafo no dia lá. Só se fosse em época de festa. Como do Tião meu irmão.  

Ele fez cinqüenta anos de casado dia 23 de junho. Aí dele tirou uma foto da família. Porque 

foi na véspera da festa e tinha fotógrafo. Mas também foi só uma foto da família, eu tenho ela 

aqui em casa. Hoje tira aquela quantidade de foto... mudou muito.  

Eu nem pensava de possuir o que eu tenho hoje. Porque rádio a gente não tinha. Televisão a 

gente nem via falar que existia. Telefone n/é? Lá no Morro do Ferro apareceu um rádio numa 

venda do Sr. Pedro Teixeira na época que eu estava na escola. Ah mais foi um sucesso! O 

rádio a pilha. Mas só um n/é? Só ele que tinha, ele tinha venda, ele foi o primeiro lá do Morro 

do Ferro. Quer ver, isso deve ter uns setenta anos porque eu já estou com oitenta. Deve ter uns 

setenta anos que apareceu esse rádio lá. Luz também não tinha. Ninguém tinha geladeira, 

ninguém tinha rádio. Eu não pensava nas coisas que eu tenho hoje... não pensava de ter, 

possuir. Carro ninguém tinha. Mas meu pai ultimamente, isso eu estava com uns doze anos 

meu pai comprou um caminhão. Você já tinha ouvido falar que ele possuiu caminhão? 

Angélica- Não. 

Dona Mandica- Meu pai comprou um caminhão. Foi um sucesso! (risos) Aí meu pai 

comprou caminhão e pra gente ir na casa da minha Vó Josefina ela morava pra lá de Carmo 

da Mata, nas terças-feiras meu pai ia lá levar creme, tinha uma máquina desnatadeira. Você já 

ouviu falar desnatadeira? 

Angélica- Já. 

Dona Mandica- Separava o leite e tirava a manteiga, aí falava creme. Aí juntava o creme de 

oito em oito dias o pai nas terças-feiras levava lá em Carmo da Mata.  

Aí de vez em quando nós ia na casa da minha avó. Ia no caminhão, de lá nós andava uma 

distância... quer ver... falava é légua, acho que é como daqui lá no Halim assim, nem sei 

quantos quilômetros é hoje. A gente ia a pé mas era naquela alegria, pra ir nos avós chegava 

lá era muito bem recebido né. (risos) 
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A gente fica recordando tudo que passou. Acabou tudo. Nem casa tem mais. (com voz 

emocionada) É admirável que eu ainda tenho uma tia que é irmã da minha avó. Eu com 

oitenta anos, ainda tenho uma tia que é irmã da minha avó. A prima do meu pai que mora em 

São José da Varginha veio aqui. Ela com a neta, o marido da neta dela e dois bisnetos. Vieram 

aqui e passou na casa dela. Depois eu liguei pra ela e ela falou que ela está bem mas esquece 

muito as coisas, a gente vai conversar com ela e não entende muito bem. Mas também tem 

razão porque pra mim ela já deve está quase com cem anos. Porque eu estava na escola, era 

menina, o marido dela tinha venda lá no Morro do Ferro. Ela deve está beirando os cem anos 

porque eu já estou com oitenta. Eu fui lá uma vez, já tem bem anos. O Mário estava com 

vontade também de conhecer. Vocês já tinha mudado pra São João porque senão vocês tinha 

ido. Foi eu, a Maria, o Mário e o Lívio. 17 

 

Dona Mandica - Até na primeira escola que eu trabalhei eu andei fazendo piquenique com os 

meninos. Eles achava aquela beleza! A gente marcava assim, suponhamos, sexta-feira a gente 

vai fazer um piquenique. Eles levavam as merendinhas deles... pra comer no mato. A gente ia 

num lugar que tinha água, levava uma xícara pra gente tomar água. Chegava lá os meninos 

pintava, subia nas árvores. Isso eu ficava preocupada. Ficava preocupada porque eles achava 

bom de subir nas árvores. Eu ficava:_ menino desce daí eu tenho medo de machucar. Vem pra 

cá vamos contar história. Aí eles sentava a gente ia contar uma historinha pra eles entreter, 

ficar mais parado. Ficava com medo deles machucar. 

Lá no Engenho também. Depois que eu fui pro Engenho a gente fazia piquenique ia com eles, 

ia longe andando com os meninos pra fazer piquenique. Eles achava aquela beleza! Porque 

aquele dia não tinha aula, era só andar, passear no mato. Andava no mato, pra todo lado. E 

hoje eu tenho tanto medo de mato, devido não poder limpar, fica perigoso, eu tenho muito 

medo de cobra. Hoje eu tenho. A gente saia com eles, andava, comia a merendinha. Depois às 

vezes voltava e falava com eles: a gente vai fazer uma sopa. Porque lá no Engenho, 

ultimamente já tinha merenda escolar. Aí fazia um macarrão, uma coisa pra comer e já ir pra 

casa já almoçado. 

Angélica- E era a senhora que fazia a merenda? 

Dona Mandica- Não. Aí já tinha uma moça lá que fazia. Quem fazia lá, ela até já aposentou, 

chama Cirene. Ultimamente já começou a servir merenda escolar. A gente voltava, eu e... até 

nessa época já não era a comadre Maura, foi outra professora. Uma época ela foi até me 

substituir, pra maternidade. Mas eu já estava boa fui também no piquenique. A hora que 

chegou nós fizemos merenda, fez sopa para os meninos. Eu falei com ela. Ela chama Toninha. 

Falei com a Toninha: _ nós já andamos muito, agora vamos fazer merenda.  Aí a Cirene fez 

macarrão, serviu pra eles um macarrão pra eles já ir almoçado pra casa porque já era mais 

tarde. 

                                                           
17Pausa longa e desligo o gravador. Depois de alguns minutos de conversa sobre outros 

assuntos ela se recorda dos piqueniques e ligo novamente o gravador. 
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Angélica- A senhora falou antes que ficou fazendo curso três dias. Não tinha nenhum dos 

meninos pequenos não? 

Dona Mandica- Tinha menino pequeno, mas o Tião ficava com eles em casa. Era pequeno, 

mas não tinha bebezinho. Já tinha desmamado. (risos) Quando já tinha desmamado eu 

deixava. Mas era bem difícil ficar assim. Mas ele cuidava, o Tião sabia fazer comida. Eu 

quando fazia sopa, fazia a sopa mais rala, o Tião fazia mais grossa. Os menino falava assim: ê 

mãe, o pai faz uma sopa grossa! (risos) Ele gostava de fazer uma sopa, se fizer macarrão fazer 

grosso. Eu gostava mais com um caldinho. (risos) Ele cuidava tão bem dos meninos que até 

bolo ele fazia, assado com brasa n/é? 

Angélica- Teve um dia que a senhora estava contando de uma época que a senhora ficou sem 

receber. Tinha um homem que comprava o salário? Como que foi? 

Dona Mandica- [...] Ele até faleceu a pouco. A gente ficava sem receber e com muita 

dificuldade precisando do dinheiro. Aí ele dava a gente... Suponhamos se emprestava a gente 

50 reais, mas a gente devia ele era 100. Com o juro. Mas era bem garantido, tinha que assinar 

promissória, ele emprestava também pra gente que ele tinha confiança, tinha testemunha, pra 

não fintar.  Aí a gente recebia, ia lá e pagava. Mas era um juro bravo. Era com juro. Ele até 

faleceu há pouco tempo.  

 

Terceiro encontro – Ser professora 

 Dia 15 de agosto de 2016     Duração total: 10m e 30s 

Angélica – Hoje, Vó, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o que significa, o que 

significou pra senhora essa experiência de ser professora. O que significou isso na vida da 

senhora. 

Dona Mandica-  Tem um significado muito grande pra mim. Porque aí, pra eu criar meus 

filhos, ajuda n/é?... está bom até hoje que eu ainda estou recebendo, está valendo pra mim... 

Foi uma coisa muito boa, que Deus encaminhou pra mim pra minha vida. Foi uma felicidade 

muito grande pra mim. Agradeço muito a Deus por ter guiado pra mim, porque naquela época 

não precisava ser formada n/é? Foi primeiro grau n/é? Tive muita facilidade graças a Deus. 

Tanto pra mim quanto para os meus filhos, serviu muito pra criar eles n/é?... para ajudar.  

Comecei a trabalhar em 1957 aí eu tinha só a Maria. A Maria estava com um ano. Um ano? É. 

Um ano. Foi uma coisa muito boa que Deus pôs pra mim no meu caminho. Por que aí eu tinha 

dois anos de casada n/é? E naquela época era muito difícil. O Tião trabalhava na enxada não 

tinha salário n/é?. Foi muito bom pra mim.  

Gostei muito dos pais dos alunos, dos alunos. Ainda gosto até hoje. Os que me vê me respeita 

muito. Parece que os meninos eram mais assim... não sei, obedecia mais do que hoje. É 

respeitava a professora igual respeitava os pais n/é. Falava “dona”, “a senhora”. Tomava 

benção. Até hoje os alunos meus que encontra comigo, já de bem idade também, ainda me 
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fala benção, me respeita muito. Hoje parece que os menino é mais... mudou n/é? Mudou a 

criação. Eles respeitava muito o professor.  

Até quase nem menino brigava n/é? Brincava, era brincando, jogando bola no recreio, as 

meninas brincando de roda, era muito unido. Hoje ainda tem muito menino bom, educado. 

Existe. Os pais também que entende bem as coisas. Tem pais e meninos, alunos muito bons 

também.  

Mas parece que era diferente, meu pai ficou seis meses na escola porque não tinha escola os 

pais dele pagou pra ele seis meses e ele sabia ler muito bem, ler e escrever muito bem mesmo. 

Porque ficava atento na escola só por conta de estudar. Porque igual ao meu pai eu acho 

admirável com seis meses aprender a ler e escrever bem, fazer conta... porque ele era muito 

inteligente também.  

Naquela época poucos os que aprendia n/é? Porque não tinha escola igual tem hoje. Mas eu 

quando estava na escola era diferente também porque não tinha nem merenda escolar. Tinha 

levar merenda de casa. Às vezes os que  não tinha merenda ia e ficava sem merenda, quando 

não tinha nada. Hoje melhorou muito, tem merenda boa. Almoço na escola n/é? É comida. 

Hoje tá... melhorou muito. Os pais às vezes tinha dificuldade até pra comprar o caderno e 

lápis. A caneta era diferente você já ouviu falar? Era pena. É dó que a gente devia até ter 

guardado, porque hoje a gente não vê mais. (pausa longa) 

Angélica – Para a senhora o que é ser professor? 

Dona Mandica – Uai... professor parece que tem ser igual pai e mãe tem que ter amor nos 

alunos, dar muita atenção para os alunos, tratar bem n/é?..., e os alunos também tratar bem o 

professor n/é?. Porque professor acaba sendo igual pai e mãe. Explicar as crianças com 

carinho. E os alunos também ser carinhosos com o professor. Isso é que eu acho que deve ser, 

que precisa ser.  

Eu até hoje tenho a minha professora. Ainda é viva, e o dia que eu vi ela me tratou bem.  O 

Mário foi comigo na casa dela, me tratou bem e eu também “carinhei” ela, fiquei feliz de ver. 

Até passei muitos anos sem ver, mas o Mário descobriu onde que ela mora e eu fui na casa 

dela e ela me tratou muito bem. Tem isso. Tinha professor que era mais nervosa. Essa minha 

que foi professora de quarto ano, a Dona Iraci, foi muito boa. Muito carinhosa. Muita 

paciência, explicava bem, não maltratava os alunos, era muito boa. (pausa longa) 

Angélica – A senhora quer falar mais alguma coisa? Hoje o que eu ia perguntar pra senhora 

era isso. Se a senhora quiser falar mais alguma coisa... Ficou muito bom. 

Dona Mandica- A gente levantava seis horas pra ir a pé, caminhar... pegar aula no Morro do 

Ferro às sete horas. Mas é bom! Eu tenho até saudade daquele tempo. A gente tem saudade, 

recorda o passado. É bom. Saudade dos meus colegas, a gente não vê mais. Só tem uma aqui 

em Oliveira que eu encontro com ela sempre, ela chama Dalva. Ela estudou comigo. Muito 

amiga, sempre quando a gente encontro procura conversar comigo, é muito boa também. É só 

ela que eu vejo porque uns mudaram, outros às vezes até já faleceu n/é? 
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B- LINHA DO TEMPO 

História de vida Dona Mandica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasceu

1º/06/1936

Casou-se

16/04/1955

Nascimento 1ª filha

02/01/1956

Maria Geralda

Início da Carreira de Professora

15/04/1957

Escola M. João Pinheiro

Nascimento do 2º Filho

11/10/1958

Geraldo Sebastião

Perde o emprego na Escola 
M. João Pinheiro

1960

Começou a trabalhar na 
Escola M. de Engenho

1961

Nascimento do 3º filho

09/10/1961

Ananias Salvador

Nascimento do 4º filho

30/01/1964

Mário Aparecido

Nascimento do 7º filho

30/08/1975

Fábio Marcos

Nascimento do 6º filho

12/01/1972

João Batista

Nascimento do 5 º filho

22/12/1967

Bertolino Nilson
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Nascimento do 8º filho

07/12/1977
Ricardo Alexandre

Último Ano de Trabalho na 
Escola de Engenho

1977

Mudança para Oliveira/MG

1978
Passa a trabalhar como Auxiliar Educacional 
na Escola Estadual Carlos Pinheiro Chagas

Aposentou-se

Agosto 1984



116 
 

C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 


