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RESUMO: O presente estudo buscou compreender as trajetórias de vida, formação e atuação
profissional da Professora Norma Leite. A formação docente enquanto objeto de estudo tem seu
marco inicial a partir da década de 1980. Desde então, as pesquisas sobre trajetórias de vida e
formação profissional docente têm sinalizado para uma revisão contínua da compreensão da prática
pedagógica do/a professor/a enquanto agente produtor/a e promotor/a de conhecimentos. Assim,
optamos pelas narrativas (auto)biográficas, por permitirem que indivíduo tornar-se ator/atriz de seu
processo de formação. As narrativas permitiram estabelecer reflexões acerca da formação docente e
sua intersecção com as questões de gênero. Podemos dizer que ouvir as narrativas se configurou
enquanto processo formativo, no sentido epistemológico, da formação.

ABSTRACT: The present study sought to understand the life trajectories, formation and professional
performance of Professor Norma Leite. Teacher training as an object of study has its starting point
since the 1980s. Since then, research on life trajectories and teacher training have been signaling for a
continuous review of the pedagogical practice of the teacher as an agent producer and promoter of
knowledge. Thus, we opted for the (auto) biographical narratives, because they allow the individual to
become an actor / actress of their formation process. The narratives allowed to establish reflections
about the teacher formation and its intersection with the gender issues. In this sense, we can say that
listening to the narratives configured as a formative process, in the most epistemological sense, of
teacher education.

CONSIDERAÇÕES: TRAJETÓRIAS DE FORMAÇÃO DOCENTE

A formação docente enquanto objeto de estudo tem seu marco inicial a partir da década de 1980.
Desde então, as pesquisas sobre trajetórias de vida e formação profissional docente têm sinalizado
para uma revisão contínua da compreensão da prática pedagógica do/a professor/a enquanto agente
produtor/a e promotor/a de conhecimentos.

Nessa perspectiva, o/a professora/a em sua trajetória de vida-formação se coloca num processo
dinâmico e, portanto, em permanente construção reconstrução de conhecimentos e habilidades
necessárias para o bom desenvolvimento da atividade profissional. Sobre isso Tardif (2000) ressalta
que o/a profissional da educação nunca se forma, ao contrário, deve implicar-se num movimento
permanente de formação.

Nóvoa (1988) ressalta que a pesquisa sobre formação docente, a partir das narrativas
(auto)biográficas, tem se constituído um campo desafiador para compreender os processos
pedagógicos de ensino-aprendizagem. As narrativas são ainda, estratégias que permitem ao indivíduo
tornar-se ator de seu processo de formação, através da apropriação retrospectiva e refletida daquilo
que foi realmente formador em seu percurso de vida (NÓVOA, 1988).

Considerando a importância acerca da reflexão sobre a formação docente, o presente estudo buscou
descrever a trajetória de vida da Professora Norma Leite Martins de Carvalho, por compreender sua
relevância no entendimento da história da educação e formação docente de professores/as do
Território de Identidade Piemonte Norte do Itapicuru desde a década de 1970.

Desde então, tem atuado como professora de língua portuguesa, literatura e redação na educação
básica e profissional, e professora universitária nos cursos de formação de professores/as,
principalmente nas licenciaturas em Letras, Pedagogia, Matemática e Biologia e nos bacharelados de
Ciências Contábeis e Enfermagem. Assumiu ainda cargos de gestão como diretora de escola,
coordenadora de colegiado de curso, diretora departamental, conselheira municipal de educação,
dentre outros.
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Por pressupostos metodológicos optamos pelas narrativas (auto)biográficas, por entendermos que tal
metodologia é que melhor capta os distanciamentos, aproximações, subjetividades e objetividades
entre histórias de vida, história da educação e as práticas de formação. Assim, “as escritas das obras
autobiográficas que testemunham as relações pessoais com a escola podem ser úteis como fonte
para a elaboração da história da educação” (CATANI, 2005, p. 32), nuances presentes nas narrativas
da Professora Norma.

1. MULHERES NA EDUCAÇÃO: TREJETÓRIAS CONTEMPORNEAS

Um breve olhar sobre a educação na atualidade nos levaria a pensar que essa sempre foi uma
atividade desenvolvida por mulheres, mas em sua origem a educação era um ofício
predominantemente masculino. Com a chegada dos padres jesuítas ao Brasil, no século XVI até o
final do século XIX, a profissão docente exercida era por homens, considerados como exemplos para
a conduta das crianças e referência para a formação do caráter. Louro (1997, p. 92) sinaliza que,

O mestre – e o jesuíta é seu exemplo mais perfeito – é cuidadosamente
preparado para exercer seu ofício. Ele se torna um ‘especialista da infância’,
ele domina os conhecimentos e as técnicas de ensino, as armas para a
conquista das almas infantis e para a sua vigilância, ele sabe graduar seus
ensinamentos, estimular a vontade, treinar o caráter e corrigir com brandura –
ele é o responsável imediato e mais visível da formação dos indivíduos.

Assim, a educação constituía-se numa ação marcadamente masculina, pois era feita por homens e
para homens, visto que o acesso das mulheres à educação não era assegurado.

1.1 A feminilização do magistério e a discriminação de gênero

A Revolução Francesa, final do século XVIII, se constitui enquanto marco importante na vida das
mulheres. É quando elas passam a assumir a educação dos/as filhos/as (FREITAS, 2000). Com isso,
as mulheres passam a assumir também um papel social.

Contudo, ingressar no magistério ou exercer uma profissão não foi garantia para que a discriminação
que tinha por base a relações gênero adentrasse a escola. Elas já estavam arraigadas na instituição
escolar e mudar as relações excludentes de gênero não dependia somente da aceitação da mulher
como docente.

Com o ingresso das mulheres no magistério, estrutura-se um falso discurso de igualdade de gênero,
com o intuito de desvalorização do trabalho feminino classificado como um suposto “dom”, portanto,
algo inato à sua capacidade de raciocínio, fazendo com que as atividades desenvolvidas pelas
mulheres, permaneçam restritas à esfera privada, pelo simples fato de ter nascido mulher e poder
gerar a vida (ARCE, 2001).

Para exercer o magistério a mulher não precisava ter boa formação, bastava-lhe aprender as
primeiras letras e os cálculos aritméticos básicos para assegurar as tarefas do lar. Numa visão muito
peculiar a mulher era apresentada como tentação permanente que deveria ser “domada” para
tornar-se uma boa mãe e para que não desviasse o homem do caminho correto (CATANI, 1997 e
FREITAS, 2000).

Até início do século XX, era notória a distinção na formação de homens e mulheres. A mulher não era
educada para um desempenho profissional, só era preparada para as atividades domésticas,
passando para uma formação profissional, devido a necessidade de integrar a mulher ao projeto
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educacional. Mesmo assim, em meados deste mesmo século, a docência se configurou uma
profissão eminentemente feminina, em especial na Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II.

1.2. A formação do/a profissional de letras

O primeiro curso de Letras no Brasil foi oferecido em 1933, na então Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras Sedes Sapientiae, atual Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP.
Atualmente, várias universidades, faculdades e institutos superiores públicos e privados oferecem
cursos da área de Letras na modalidade bacharelado e licenciatura.

De acordo com dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (2015), o percentual
de mulheres que ingressam no curso de Licenciatura em Letras Vernácula é de 80% em todo país,
ficando atrás apenas do curso de Licenciatura em Pedagogia com 91% de mulheres.

Contudo, é pertinente ressaltar que a majoritária presença das mulheres nos referidos cursos não
esconde desafios, pois, se os dados nacionais sugerem uma aparente equidade de gênero no
ambiente acadêmico, quando vistos em detalhes, revelam a permanência de distinções que evocam a
tradicional divisão sexual do trabalho (LÁZARO E MONTECHIARE, 2012).

Nesse sentido, pensar a formação docente na perspectiva de gênero tem se mostrado fundamental
no contexto das sociedades contemporâneas, ao tempo em que pode sinalizar estratégias de políticas
públicas educacionais para a formação docente, uma vez que as desigualdades de gênero estão
presentes na história da educação, de que as mulheres são recorrentemente excluídas ou têm sua
participação pouco valorizada. Para Assumpção (2012)

Os diversos estereótipos atribuídos aos gêneros moldam, definitivamente, o
significado atribuído às ocupações e às carreiras, pois é comum o
entendimento de que há carreiras mais afeitas às mulheres e carreiras
propriamente masculinas. Como consequência, o gênero também influencia
no valor social atribuído às ocupações no mercado de trabalho e atua do
mesmo modo na universidade, onde as mulheres, ainda que presentes em
número crescente, não se distribuem de modo uniforme pelas diferentes
“vocações” (p. 12).

As questões de gênero dizem respeito às relações sociais e aos papéis desempenhados social e
culturalmente de acordo o sexo biológico do indivíduo. Assim, enquanto o sexo da pessoa está ligado
ao aspecto biológico, o gênero, trata-se de uma construção sociocultural, fruto da vida em sociedade
e da atribuição de tarefas destinadas ao ser e seu sexo. Dessa maneira, o patriarcado parece
demarcar a desigualdade de gênero na contemporaneidade, ditando sorrateiramente quais profissões
devem ser executadas por homens e quais são designadas às mulheres por vocação.

2. METODOLOGIA: NUANCES DA NARRATIVA NA FORMAÇÃO

Compreender a trajetória de vida de uma professora, licenciada em Letras, tendo por pressupostos as
narrativas (auto)biográficas, a partir dos processos formativos e profissionais é o que propomos neste
estudo, por entendermos que os processos formativos, são necessariamente, atravessados pelo
exercício profissional e pelas subjetividades que nos atravessam e, que são importantes nas relações
sociais que se estabelece com os contextos específicos (NÓVOA, 1992).

Para tanto, considera-se que o método e os procedimentos utilizados em uma pesquisa não podem
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ser vistos como escolhas ao acaso e fora do contexto, ao contrário, métodos e procedimentos
precisam necessariamente estar vinculados ao objeto de estudo em questão e à posição teórica do
próprio pesquisador.

Nossa análise para esse estudo será em torno da narrativa (auto)biográfica, a partir da trajetória de
vida, formação e carreira profissional. Dessa maneira, optamos por trabalhar com instrumentos de
pesquisa que nos permitissem investigar essas relações em profundidade. Considerando as
características desta pesquisa, ressaltamos a importância de estarmos abertas e flexíveis para captar
a importância do significado daquela informação específica para responder nossa questão orientadora
do estudo. Estamos falando das abordagens qualitativas em pesquisa na educação.

As narrativas (auto)biográficas enquanto instrumento e procedimento de pesquisa, encontra sentido e
razão de ser no fato que a história de vida de uma pessoa tende a desvelar elementos para além de
simples acontecimentos, caracterizando-se como forma de absorção e análise dos contextos que
constituem histórica e humanamente cada sujeito, uma vez que todas as narrações autobiográficas
relatam um corte horizontal ou vertical, uma práxis humana (FERRAROTTI, 2014).

O interesse pelas narrativas (auto)biográficas no meio científico tem sido de grande relevância, já que
aborda a perspectiva dos sujeitos face às estruturas e aos sistemas, da qualidade face à quantidade,
da vivência face ao instituído (NÓVOA, 2000). Assim, a pesquisa baseada em narrativas
(auto)biográficas afirma-se como possibilidade de tomar a experiência humana como objeto de
conhecimento, passivo de mensuração, análise e interpretação.

Em pesquisas que têm por base as narrativas (auto)biográficas, no plano da interioridade, a pessoa
que narra se deixa levar pelas associações livres para evocar as suas experiências e organizá-las
numa coerência narrativa em torno da sua formação e, no plano da exterioridade, a socialização da
autodescrição de um caminho, com as suas continuidades e rupturas, envolve competências verbais
e intelectuais que estão na fronteira entre o individual e o coletivo (JOSSO, 2004).

Nas últimas décadas a investigação centralizada nas histórias de vida, na educação, tem
conquistando significativa visibilidade. As pesquisas nessa área de conhecimento adotam “as
narrativas de formação como um movimento de investigação-formação, seja na formação inicial ou
continuada de professores/professoras ou em pesquisas centradas nas memórias e autobiografias de
professores” (SOUZA 2006, p. 137).

Nessa perspectiva, Souza (2006) afirma que o trabalho centrado na abordagem (auto)biográfica como
uma prática de investigação/formação se justifica pela constante relação “dialética entre as dimensões
prática e teórica, as quais são expressas através da meta-reflexão do ato de narrar-se, dizer-se de si
para si mesmo como uma evocação dos conhecimentos das experiências construídos pelos sujeitos”
(p. 140).

2.1 Personagem da narrativa: Norma de Deca

Aparentemente frágil. Corpo de mulher. Olhar atento e acolhedor. Seu tom de voz é sempre o mesmo:
para elogiar ou para chamar a atenção, sereno. Tem nos lábios, sempre natural, um riso a oferecer.
Seus abraços abraçam qual colo materno. Mulher afeita à simplicidade, sem, contudo, ser simplória,
conforme descreve:

Gosto de coisas simples. Não gosto de nada complicado. nada sofisticado
demais. Sempre preferi viver pela simplicidade [...]. Nunca me pintei, não fazia
minha unha assim, pra pintar de vermelho, não! Não usava penteado, nunca
fui pra salão Eu nunca fui uma pessoa vaidosa, de gostar de moda, de usar
um sapato do ano, não. Eu sempre gostei dos meus sapatos confortáveis, de
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minhas roupas que me deram bem, não importa se está na moda. Eu gosto de
vestido de bola, não importa que o vestido de bola não esteja na moda.

E dessa maneira, é uma mulher além do seu tempo, que soube compreender as mudanças ocorridas
nos distintos momentos. Sua história de vida está intimamente ligada às histórias do seu lugar, da sua
família, conforme sinaliza,

Nasci em Senhor do Bonfim. Sou filha de José Ferreira Martins e Inês Leite de
Martins. [...]. Ah... essa Norma! Norma filha de seu Deca, filha de dona Inês, neta de
dona Mariquinha, que era, foi uma senhora muito famosa aqui em Bonfim. Nasci e
me criei em Senhor do Bonfim, e vivi até 1970. 1970 Mas, eu me criei na Olaria,
cheguei na Olaria eu tinha seis anos de idade, e lá eu vivi numa chácara.

Buscando descrever-se nossa personagem busca na memória fragmentos da própria infância, qual
peças de um quebra-cabeças há muito não montado e, portanto, requer cuidados peculiares, para
que no final possamos visualizar a beleza do todo contado pelas partes.

Reconhece-se pertencente a determinado território ou determinado grupo social, nesse caso, a família
não é algo tão óbvio quanto parece ser. Pois está imbuído de subjetivações identitárias, não podendo
ser associado meramente a aparatos legais.

Conforme afirmam Haesbaert e Limonad (2007, p.42), “o território não deve ser confundido com a
simples materialidade do espaço socialmente construído, nem com um conjunto de forças mediadas
por esta materialidade”, pois o território “é sempre, e concomitantemente, apropriação (num sentido
mais simbólico) e domínio (num enfoque mais concreto, político-econômico) de um espaço
socialmente partilhado”. E assim, Norma se apropriou simbolicamente de um território e através dele
construiu seu universo, ao memorar sua infância:

Eu tive uma infância maravilhosa em Senhor do Bonfim. Brinquei muito de
boneca, de casinha, tudo que vocês possam imaginar de criança a gente teve.
Então como era uma família com dificuldades financeira [...] meu pai, minha
mãe num primeiro momento não, mas depois eles passaram por uma série de
dificuldades financeiras [...] ele era um cara trabalhador, era um cara muito...
muito querido, né...é... honesto, direito, e por conta disso as pessoas
gostavam muito do Dequinha, como chamava [...], e uma coisa engraçada é
que é por isso que eu sou doida por chácara, né... vivi numa chácara dos seis
aos dezenove anos de idade.

A ideia de pertencimento perpassa também pela apropriação e construção identitária do sujeito.
Assim, não podemos tomar tal construção como algo estático ou pronto, mas entendê-la como um
processo permanente de interação e fluxos. Ou seja, não podemos falar, quando pensamos em tal
processo de construção, de uma só identidade social, mas sim na configuração de múltiplas
identidades, por vezes convergentes, em outras divergentes, mas sempre fluidas e movendo-se a
partir de fronteiras interativas (SILVA 2000).

Dessa maneira, cabe nos perguntarmos: afinal quem é Norma

Eu queria ser conhecida como Norma! Norma Leite, a professora Norma, era
uma coisa que eu tinha comigo, não sei como, não que eu não fosse louca por
meu pai, eu tinha um exemplo muito grande de meu pai, mas eu achava que a
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gente teria que ser a pessoa, e não ser conhecida como alguém em relação a
outra pessoa, claro que eu vou continuar sendo filha de Deca, né E hoje sou
Norma Leite, ou como me chamam Professora Norma Leite.

Nas narrativas transcritas acima é possível evidenciar que ser docente foi uma escolha e não algo
que aconteceu ao acaso ou por uma força superior, chamada de dom, mas uma escolha consciente, a
partir de um contexto sociocultural (NÓVOA, 2000).

3. NARRATIVAS (AUTO)BIOGRÁFICAS: VIVÊNCIAS DE FORMAÇÃO, DOCÊNICA E GESTÃO

Nesse capítulo optamos por transcrever as narrativas (auto)biográficas da Professora Norma Leite,
fazendo pequenas inferências analíticas, por compreendermos que as memórias narrativas por si só
dão conta de suscitar reflexões acerca da formação docente. O capítulo será subdividido em três: No
primeiro apresentaremos as vivências acerca do processo formativo e seus entrecruzamentos; no
segundo iremos nos deter ao exercício da docência e suas implicações e; no terceiro transcorreremos
sobre as experiências de gestão.

3.1 “Comecei a gostar de ser professora no estágio do Ensino Médio”: Vivências de formação

A narrativa de formação, dentro da abordagem (auto)biográfica, segundo Chené (1988), tem como
objetivo principal falar da experiência de formação, isto é, que apresenta um segmento da vida
durante o qual o indivíduo esteve implicado num projeto de formação. É, portanto, passando pela
narrativa que a pessoa em formação pode reapropriar-se da sua experiência de formação,
consideramos que esse seja o caso da Professora Norma Leite, ao afirmar:

Constitui-me como professora! Como eu morei a vida toda em Bonfim, só tinha
que fazer magistério, porque não tinha outra coisa, aí fui fazer magistério. Fiz
o magistério no colégio das Irmãs Sacramentinas [...]. [...] meu curso básico
todo foi no colégio Austricliano de Carvalho, escola pública, e depois como
não tinha mais opção, a gente tinha que ir pra escola particular mesmo. Passei
pela Isabel de Queiroz, na época, né... e depois eu fui para a Sacramentinas e
saí de lá em 1970 formada em magistério.

Comecei a gostar de ser professora no estágio do Ensino Médio. Naquela
época se chamava de normalista, que era o ensino Normal, do ensino normal
que chamava Magistério. Mas não era bem isso que eu queria, mas eu me
encantei pelos alunos, pela escola, por ser professora, essa identificação com
alunos saiu a partir daí, né... posteriormente, eu fui pra Feira de Santana.
Antes eu tinha pensado em ser Engenheira Civil, eu acho linda a Construção
Civil, então eu fiquei muito dividida na hora de fazer o vestibular.

E pela própria dificuldade de uma mulher entrar na Escola de Engenharia e lá
eu fiz Letras. Eu não sei se foi por opção, assim não só Letras, tinha
Geografia, História, Matemática, era formação de professores, e a minha
vontade era fazer também Engenharia, mas eu terminei desistindo da
engenharia e fiz Letras, fiz a faculdade de Letras com Inglês.

As narrativas de formação da professora Norma Leite revelam, num primeiro momento que a decisão
de prestar o vestibular e ingressar no curso de letras estava, fundamentalmente, pautada na “falta” de
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opção: “porque não tinha outra coisa, aí fui fazer magistério”. O desejo de cursar outra faculdade, ou
seguir outra carreira profissional se esbarrava no fato da região não oferecer outras opções,
somou-se a isso certa afinidade com o curso de Letras, daí, a “opção” por cursá-lo.

Outro elemento que aparece na narrativa é a discriminação de gênero, ainda presentes nas
universidades do Brasil, que determinam culturalmente quais cursos são pensados para homens e
quais são designados às mulheres. A professora fala que não ingressou na faculdade de Engenharia
Civil “pela própria dificuldade de uma mulher entrar na Escola de Engenharia”. De acordo com Louro
(2014) historicamente as licenciaturas, principalmente aquelas que demandam certo cuidado, são
consideradas cursos para as mulheres, principalmente levando em consideração o contexto da época,
conforme nos relata:

Comecei a caminhada para a formação em Letras, em Feira de Santana. Lá
eu fiz exatamente quatro semestres. Incialmente Francês, mas depois eu não
sei por quê a universidade não ofereceu o curso de Francês e eu fui
transferida pra Letras com Inglês. Na época nós vivíamos a efervescência da
ditadura militar, 1973, foi o ano que eu entrei na universidade. E eu lembro que
a gente não tinha muito contato uns com os outros, o nosso intervalo, a nossa
chegada à faculdade era muito simples, a gente entrava na sala de aula e
voltava, a gente não conversava em grupo, não tinha muita atividades em
grupo porque eram tudo muito suspeito, apesar de que era em Feira de
Santana, mas em Feira de Santana também a repressão foi grande nessa
época.

Ao narrar reflexivamente suas experiências o/a professor/a aprende e ensina. Aprende, porque, ao
narrar, organiza suas ideias, sistematiza suas experiências, produz sentido a elas e, portanto, novos
aprendizados para si. Ensina, porque o outro, diante das narrativas e dos saberes de experiências do
colega, pode (res)significar seus próprios saberes e experiências. No entanto, cotidianamente somos
envolvidos numa espiral de ação sem reflexão, em que muitas vezes fazemos coisas porque todos
fazem ou porque nos disseram que é assim que se age (CUNHA, 1997).

As narrativas nos levam a refletir acerca da dinâmica das políticas públicas de formação de
professores/as no Brasil.

Fiz a licenciatura curta, que na época [...] a gente só era habilitado pra
trabalhar com até oitava série, hoje nono ano. Aí acabou né, com a
Constituição de 1988 e a lei de magistério superior, a LDB, ela acaba com a
licenciatura curta e cria a licenciatura plena, aí eu volto pra faculdade pra fazer
a licenciatura plena, e foi aí que eu entrei na UNEB, né... aí eu terminei meu
curso de letras em 1982. Entrei em 1973, foram nove anos.

[...] fiz especialização em Língua Portuguesa, não consegui ir pra mestrado
porque optei pela gestão, né... [...], claro que eu talvez pudesse ter feito as
duas coisas, mas não me arrependo, porque foi uma opção minha.

A narrativa, portanto, constitui-se numa singular, ao colocar o sujeito numa prática subjetiva do
processo de formação, tecida nas experiências e aprendizagens ao longo da vida, porque congrega e
carrega experiências diferentes e diversas, a partir das próprias escolhas, das dinâmicas e
singularidades de cada trajetória de vida.
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3.2“Eu fui aprendendo a partir do fazer mesmo, do fazer docente”:

Narrativas do fazer pedagógico:

A narrativa permite, a partir da reflexão, construir o conhecimento sobre a docência em uma visão
mais ampla, mais profunda, pois nela está o sentimento, a significação, o sentido das histórias trazido
por meio da voz, das narrativas de sua protagonista, os/as professores/as.

Comecei a trabalhar em Juazeiro no colégio Edson Ribeiro, e depois no
colégio Lomanto Júnior. [...]. Já pelo concurso público em 1977, no colégio
Edson Ribeiro, no curso de contábeis e técnico de enfermagem, a memória tá
boa ainda, viu (risos) [...]. Fiquei durante quase dez anos por lá. Não, seis
anos exatamente, entre juazeiro e Petrolina como professora.

Em 1986 eu vim embora pra Bonfim. E aí eu fui trabalhar nas Sacramentinas e
no Colégio Estadual. Meu curso fez com que eu me constituísse como
professora. Quando eu voltei em 86 para Bonfim, a única pessoa formada em
letras era eu, não tinha mais ninguém... né! Eram poucos professores
formados em pedagogia, eram poucos professores formados em história, eu
acho que geografia só tinha um, história uma [...] e em letras só tinha eu,
Norma.

Retornar à cidade natal Licenciada em Letras possibilitou a Professora Norma Leite um campo amplo
de atuação profissional, ao tempo em que ela ia se constituindo enquanto professora. Evidenciando,
portanto, que o exercício docente se constitui entre teoria e prática. Nesse sentido Libâneo (2010)
ressalta que às práticas pedagógicas é necessário aliar teoria e prática, essas são indissociáveis no
fazer pedagógico docente.

Fui coordenadora da área de letras, tanto nas Sacramentinas porque só tinha
eu, como no Colégio Estadual [...], e aí eu comecei a desenvolver esse lado
meu do curso, pra ser professora de língua portuguesa. E o que me encantou,
a partir da literatura, a partir do conhecimento literário, eu percebi que a
gramática ela era pra ser ensinada não pela gramática, isso eu aprendi
sozinha, não tive professor que me dissesse isso, como hoje a gente diz para
vocês, para os alunos, os alunos não entendem muito bem isso, que a gente
não está a serviço da gramática, a gramática ela vive a serviço do homem,
porque nós somos falantes e criativos.

A gente cria expressões e a gramática vai e explica, então ela está a nosso
serviço, não a gente a serviço dela, então eu na literatura descobri a língua
portuguesa. Eu descobri a importância da língua portuguesa na formação dos
textos, na criação dos textos [...].

Então eu fui aprendendo a partir do fazer mesmo, do fazer docente. A partir do
estudo, de se deparar com as dificuldades, de levar as dificuldades pra sala de
aula e o aluno junto comigo descobrir essas dificuldades. Aí eu levava às
vezes de propósito, para ver se um aluno me ajuda e inconscientemente eu
terminava. Eles terminavam me ajudando naquilo que eu sentia dificuldade, e
assim eu me constituí como professora Norma.
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[...] posteriormente apareceu o concurso da UNEB. Eu fiz para Jacobina,
porque aqui não tinha vaga, e em 93 fui transferida para cá (Campus VII –
Senhor do Bonfim). Começou então a minha vida realmente como docente na
UNEB depois que eu chego [...].

Em muitos momentos da narrativa Professora Norma se coloca enquanto sujeito aprendente: “eu fui
aprendendo”, “constitui-me professora”, o que nos remete à ideia de formação docente enquanto
movimento permanente, aprendizes ao tempo que ensino. Nesse sentido, Nóvoa (2010) ressalta que
é no diálogo com os distintos sujeitos do processo educativo que se aprende a ser professor/a.

Outro elemento que se repete é o retorno para Senhor do Bonfim, assim como aconteceu no Ensino
Médio, se repete no Ensino Superior. Deste modo, evidenciando mais uma vez seu compromisso com
a educação a partir de um contexto específico, onde ela além de guardar suas memórias afetivas deu
os primeiros passos no fazer docente.

3.3 “Optei pela gestão”: A gestão enquanto experiência docente

A importância das narrativas da professora se encontra na possibilidade de análise de suas
experiências associadas com aprendizagem, escolas, salas de aula, pesquisa e gestão, as quais nos
permitiram conhecer as teorias implícitas, valores e crenças que dão suporte ao pensamento sobre o
ser professor/a.

Então, você não faz uma vida acadêmica pontuada com outras questões,
porque não dá tempo [...]. Eu queria caminhar pela gestão também [...] aí eu
voltei para Bonfim e aqui nas Sacramentinas, numa escola particular e no
Colégio Estadual e a noite na faculdade, aí sim eu começo a minha vida
propriamente dita como professora, tá! Durante esse tempo todo aí, eu tenho
40 anos de magistério, eu comecei em 1977, no colégio Edson Ribeiro, e,
portanto, 2017 (risos) eu tenho 40 anos de serviço prestado na educação, né!
É muito tempo e passei a ser conhecida como Norma, a professora Norma
Leite [...].

Com isso, promove-se uma nova concepção de formação docente, pautada na figura do professor
como profissional crítico e reflexivo, pesquisador e produtor de saberes, participante ativo na gestão
escolar.

De acordo com Marques (2006) todo/a professor/a é um dirigente “e, por isso, responsável pela
direção geral dos processos da educação como tarefa colegiada e pela formulação das políticas
educacionais” (p. 112).

Enquanto docente na UNEB – Campus VII, a Professora Norma Leite esteve em diferentes
experiências de gestão, a saber: coordenação de colegiado de curso, coordenação de programas
educacionais, e direção departamental em quatro mandatos eletivos.

De acordo com Walter Benjamin (1985), a experiência é a existência vivida e estas constituem a
essência das histórias narradas. Ou seja, a falta de experiência impossibilita a narração, pois narrar é
intercambiar experiências, é comunicá-las, dar conselhos, e com o desaparecimento da arte de narrar
também desaparece o dom de ouvir.

Nesse sentido, podemos dizer que ouvir as narrativas da Professora Norma Leite se configurou
enquanto processo formativo, no sentido mais epistemológico, da formação docente.
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CONSIDERAÇÕES: NORMA, A PROFESSORA

As trajetórias de formação e prática docente se constituem enquanto espaço tempo de produção
cotidiana de saberes e para discernir os conhecimentos aí produzidos podemos escolher percorrer
caminhos distintos. Nós optamos pelas narrativas (auto)biográficas. Um estudo pautado nessa
metodologia se configura numa tentativa de evidenciar o conhecimento produzido no fazer cotidiano
por meio de uma escrita que possibilite narrar a vida e poetizar a ciência como estratégias de
construção do conhecimento.

Dessa maneira, as trajetórias de vida e formação aqui apresentadas se configuram enquanto fontes
valiosas para ajudar a compreender também a ordens históricas e culturais preponderantes em
determinada época e contexto cultural. Nesse sentido, as narrativas da Professora Norma Leite são
carregadas de sentidos construídos ao longo da experiência vivenciada e das reflexões
potencializadas no fazer docente coletivo e individual.

Conhecer aspectos do percurso da vida pessoal e profissional construído pela Professora Norma
Leite foi uma experiência singular. A narrativa se apresentou tanto para nós quanto para ela uma
outra experiência e isso contribuiu significativamente para que realizássemos reflexões ricas e
produtivas acerca da formação e da trajetória profissional docente. Não é nossa intenção esgotar o
assunto com esse estudo, já que ainda há muitas coisas a serem ditas, lembranças a serem
recobradas, experiências a serem partilhadas, sobre a pessoa, a professora, a cidadã Norma Leite, a
professora.
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