
 

Um resgate da memória dos professores da Escola Municipal 

Professor Nadal Sfredo 

 

 No projeto de pesquisa Obeduc, desenvolvido ao longo dos anos de 

2013 e 2014, realizamos várias atividades, dentre elas o levantamento do perfil 

dos alunos de dez escolas da Rede Municipal da Educação de Goiânia que 

integram uma experiência piloto: o Proeja-Fic/Pronatec. Propusemos também, 

uma análise em linhas gerais do perfil dos professores que integram essas 

escolas. Isso se deu através do resgate da memória desses sujeitos 

abrangendo desde seus estudos iniciais, sua formação, influências, opção pelo 

magistério e atuação.  

 Foram recolhidos sete relatos ou memoriais. Ressaltamos que 

diferentemente da aplicação de questionários, onde é possível a tabulação de 

dados, não será possível fazer uma análise quantitativa fechada, pois alguns 

dados são fornecidos nessas memórias, enquanto outros ficam omitidos, pois 

não houve questões fechadas a serem respondidas, deixando a critério dos 

professores relatarem sobre o que acham mais relevante em sua trajetória.  

 Sobre a questão do pertencimento de classe, cinco afirmaram vir de 

trabalhadores com dificuldades de sustento e para estudar e dois se 

identificaram pertencentes à classe média. Dentre esses cinco, quatro teriam 

os pais analfabetos ou semi-analfabetos.  

 Sobre a origem, três teriam vindo do meio rural, dois do interior e dois da 

capital. Somente um afirma ter trabalhado na infância. Quando buscamos o 

gênero, identificamos a grande maioria de mulheres; perfazendo um total de 

cinco, um homem e um terceiro não foi possível identificar.  

 Seis alunos estudaram no meio urbano e um na zona rural, sendo esta 

multisseriada. Desses, um usava o meio de transporte para se deslocar do 

meio rural para a cidade para estudar. Apenas um começou seus estudos pela 

educação infantil.  

  Sobre onde fizeram o ensino fundamental, quatro apontaram terem 

estudado em escola pública e um na privada. Sendo que desses cinco que 

citaram essa questão, quatro disseram que estudaram em escolas 

“tradicionais” com as seguintes características e metodologias: alfabetização 



que soletrava palavras, professores bravos, decorando lições e a tabuada, 

aplicação de questionários extensos, castigos físicos; tais como ficar em pé, de 

joelhos atrás da porta, constrangimentos, uso da palmatória. Tudo isso, gerava 

constrangimentos, traumas, tinham mais medo do que respeito da professora. 

Além disso, alguns tiveram que passar pelo exame de admissão. Houve um 

apontamento de comprometimento das férias, pois, teve que fazer prova de 

segunda época.  Ainda sobre o processo de alfabetização, dois afirmaram sido 

alfabetizados tardiamente, mas não apontam a idade e um disse que sua irmã 

o alfabetizou. 

“[...] A atitude daquela professora, o fato de ela atentar para minha dificuldade, 

eu tinha 8 anos de idade e já havia perdido as esperanças de aprender a ler, 

[... aprender a ler] fez toda a diferença na minha vida.” (Prof. memorial 1, 

30/04/2014). 

“[...] minha mãe havia comprado um quadro e uma caixa de giz para meu irmão 

do meio que também apresentou dificuldades na leitura quando criança.” (Prof. 

memorial 1, 30/04/2014). 

 Ao falar do ensino médio, seis apontaram tê-lo feito em escolas públicas, 

sendo uma dessas, conveniada confessional. Apenas um teria estudado em 

escola privada. Três teriam feito o magistério e quatro o ensino médio básico. 

Desses, quatro afirmam ter recebido uma educação tradicional, sem especificar 

a que se referiam ao classificá-la dessa forma.  

 Alguns apontamentos sobre dificuldade de aprendizagem também 

apareceram nos relatos: um na leitura e na escrita, outro tinha reforço com 

soletração de sílabas e palavras, outro cita a dificuldade com pontuação. Um 

professor fala de sua dificuldade de ler na sala de aula. Quanto à matemática, 

dois afirmaram ter encontrado dificuldades. Outro apontou que sempre passava 

pelos conselhos de classe e até ser reprovado uma vez.  

 Dois depoimentos falam também de situações deprimentes enfrentadas 

durante seus estudos em virtude devidas a condições sociais desfavoráveis e 

devido à raça também. “No ginásio, no curso normal e até na faculdade 

enfrentei situações deprimentes.” (Prof. memorial 2, 30/04/2014) 

 Quanto à graduação, a grande maioria informou ter feito em 

universidades públicas e apenas um na privada. Do total de memórias, apenas 

uma citou ou achou relevante citar ter feito pós-graduação (especialização), 



embora seja de conhecimento através dos dossiês e de nosso convívio, que 

quase todos tenham pós. 

 Ao falarem da escolha em ser professor (a), há quase uma unanimidade 

que aponta a influência ou marca de um mestre durante sua vida escolar, 

sendo que seis apontaram especificamente, esse fator como decisivo na sua 

opção pela licenciatura. Os motivos perpassam pelas atitudes dos professores 

que os ajudaram e foram compreensivos com suas dificuldades na 

alfabetização, até o encantamento pela competência apresentada pelos 

mesmos. Alguns falam do sonho de ser professor desde criança, das 

brincadeiras de infância. Somente uma diz que a princípio não pensava em ser 

professora, mas que o caminho a conduziu a isso, por uma casualidade e, que 

desde que experimentou dar aulas não pensou em outra possibilidade. 

Vejamos alguns depoimentos:  

“[...] foi o processo até minha vida...” (memorial 1 Nadal) 

“Escolher a profissão professor foi uma escolha inconsciente, antes mesmo de 

ir para a escola eu já lecionava na sala da casa de meus pais [...]”. (Prof. 

memorial 1, 30/04/2014) 

“[...] Fiz o curso normal; sonhava apesar de tudo [escola tradicional, castigos...], 

em ser professora.” (Prof. memorial 2, 30/04/2014) 

“Quem me incentivou a lecionar a matéria que leciono foi uma 

professora maravilhosa que tive, ela me marcou muito.” (Prof. 

memorial 3, 30/04/2014) 

“[...] complementar meu conhecimento acerca do meio ambiente, pois 

na época o sensoriamento remoto estava em alta no mercado. Tendo 

então meu curso técnico em licenciatura mais a formação de bióloga 

eu poderia ter um ótimo campo de trabalho. Embora eu nunca tivesse 

sonhado em ser professora, resolvi encarar as aulas e já no primeiro 

ano de faculdade eu comecei a dar aulas e logo na primeira semana 

já não me imaginava fazendo outra coisa. Inspirei-me em aulas que 

tive de História com a minha avó materna e alguns professores que 

tive na ETFG e hoje trabalho na rede municipal e particular.” (Prof. 

Memorial 7, 08/05/2014). 

 Dos sete memoriais, um atua no primeiro seguimento da educação 

fundamental e seis no segundo seguimento. Ao falarem de sua atuação, 

colocam-se na linha da perspectiva crítica que leva o aluno a refletir sobre sua 

postura. Dois dizem que o professor não sabe tudo e valoriza a formação 

continuada, tenta ser mediador valorizando a vivência dos alunos, levando-os a 



construir seus próprios conceitos, polemizando e debatendo. Duas se dizem 

amorosas e amigas dos alunos. Três falam da responsabilidade e veem a 

educação com seriedade. Apenas uma diz que nem sempre concorda com o 

ensino liberal e construtivista, pois o educando não teria compromisso, 

responsabilidade com a aprendizagem. Já outros dois dizem que tentam 

compreender as limitações dos alunos e acreditam no potencial dos mesmos, 

respeitando as experiências de vida e estando atentos às suas necessidades. 

Um outro relato fala de mostrar aos alunos a importância de suas atitudes para 

a melhoria do mundo em que vive.  

“[...] Coloco-me no lugar dos alunos, e sempre faço a mesma 

pergunta, depois de um dia de trabalho essa aula conseguiria chamar 

minha atenção? Qual o significado desse conteúdo para o meu 

aluno? É possível melhorar? O professor não é dono do 

conhecimento ele constrói o conhecimento juntamente com seus 

alunos, ele pode e deve ser mediador no processo de ensino 

aprendizagem. [...] Um ensino libertador é aquele que parte da 

vivência do aluno, que leva em conta a sua realidade, que o ajuda a 

construir conceitos a partir do vivido em seu cotidiano.” (Prof. 

memorial 1, 30/04/2014) 

 Um depoimento chama-nos a atenção ao afirmar que distingue seus 

alunos da rede pública e da privada, mas que embora isso ocorra, ela não 

muda seu jeito de dar aulas, mas reconhece que a necessidade de um olhar 

diferenciado para os alunos da EJA, porém preza a aprendizagem em si. Essa 

mesma professora fala se analisa autoritária em alguns momentos.  

            “[...]” Consigo distinguir meus alunos da rede particular e rede pública, 

embora eu não mude o meu modo de dar aulas de acordo com a 

escola que estou dando aulas, mas os alunos do EAJA precisam de 

um olhar diferenciado, com aulas mais elabora da e textos a 

linguagem mais simples e do seu dia-a-dia, mas ainda assim, eu 

prezo muito pela aprendizagem se desprezar o conhecimento que os 

alunos já carregam.” (Prof. Memorial 7, 08/05/2014) 

 Dois professores falaram dos aspectos negativos de suas práticas, 

sendo apontadas a impaciência com situações simples em sala de aula como a 

fala alta dos alunos e o afrontamento dos mesmos que, não os respeitam . 

Também falaram das condições de trabalho: pesada carga de trabalho com 

duas ou até três jornadas, as questões burocráticas com as quais precisa se 

envolver, além de ter que desembolsar muitas vezes para adquirir materiais 



necessários para o desenvolvimento de seu trabalho, uma vez que a escola 

não conta com tantos recursos para atender toda a demanda.  

 Somente três dos sete depoimentos afirmam serem concursados em 

escola pública. Um já atuou com o Ciclo de Formação e na organização 

alternativa da EAJA. Uma professora diz trabalhar em duas escolas, o que 

seria um fator negativo devido ao cansaço e à dificuldade de preparar aulas 

melhores. 

 Especificamente sobre a formação continuada, apenas quatro 

posicionaram-se. Todos afirmaram que ela é necessária e complementa o que 

se aprendeu na faculdade, serve de suporte e contribuiu com a prática do dia a 

dia; leva a reflexão. Mas há um apontamento afirmando que embora 

necessária não dá conta de tudo e que, para complementá-la é preciso o 

compromisso  do profissional. Três  depoimentos estão citados abaixo:  

“[...] Não saímos prontos da universidade, na verdade a deixamos 

cheios de dúvidas e incertezas, assim aponto que um dos caminhos 

para sanar dúvidas, dificuldades em relação ao conteúdo que podem 

aparecer, é a formação continuada, mas acima de tudo o 

compromisso do professor com a sua atuação, a formação pela 

formação não faz a diferença.” (Prof. memorial 1, 30/04/2014) 

“[...] formação continuada para os educadores, acho um bom suporte, contribui 

na prática do dia a dia apesar de que, no chão da escola a realidade é bem 

diferente do que se pregam nos cursos de formação.” (Prof. memorial 2, 

30/04/2014) 

“[...] A prática da formação continuada tem sido muito importante, pois nos leva 

à reflexão e à discussão de pontos relevantes na minha docência e me 

oportuniza mudanças na minha prática.” (Prof. memorial 4, 30/04/2014) 

 Sobre a visão que têm dos alunos, as opiniões se dividiram em : dois os 

veem como sujeitos trabalhadores inseridos na sociedade, precisam e confiam 

em nos professores que encaram a educação com seriedade; um fala dos 

trabalhadores cansados e que precisam de aulas significativas e que 

construam os saberes juntamente com os professores ; outro fala com o 

educando não tem consciência de compromisso e nem responsabilidade com o 

conhecimento; uma falou da necessidade de fazer brilhar os olhos, coração e 

mente dos mesmos e dois dizem tentar compreender as limitações dos alunos 



e acreditam no potencial dos mesmos, respeitando as experiências de vida, 

dando atenção às suas necessidades.  

 Apenas três falaram sobre a experiência vivenciada com o Proeja-

Fic/Pronatec, e desses, dois disseram que o projeto não corresponde às 

expectativas, pois não tem aulas práticas, criticando a burocracia. Um dos que 

se manifestaram, vê como positivo:  

“[...] o projeto é bom, p/ empresa tudo perfeito/bonito, realidade bem diferente – 

conta com muito dinheiro, mas não chega ao destino final. Que espécie de 

profissionais estamos formando?” (Prof. memorial 2, 30/04/2014)  

“[...] é um excelente em sua formulação e objetivo, mas não tem se 

mostrado eficiente na prática, aliás o ponto de estrangulamento, é 

justamente a prática que não acontece devido aos entraves 

burocráticos. Mesmo assim contribuiu e muito para um novo olhar 

sobre a educação de jovens e adultos, reforçou a questão 

interdisciplinaridade, prática inquestionável na busca de melhores 

resultados. Embora desconfiado, fico esperançoso que aconteça 

como precisaria que fosse. Tem sido uma das mais ricas experiências 

desde que entrei na rede. Me oportunizou estudar e aperfeiçoar 

minhas práticas, portanto isso se reflete nos alunos.” (Prof. memorial 

4, 30/04/2014). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


