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(Re) Acordando Histórias 

Passo a passo, vejo e sinto o 

Compasso do mundo 

(Re) vivo momentos que são (Re) 

significados a cada lembrança  

Que sai da alma 

Em busca do mundo novo ou de 

Um novo MUNDO...  

Mas, são apenas Histórias... 

Reais ou não,  

Vividas ou deixadas ao léu... 

São minhas histórias... São histórias do 

mundo... 

E, que no fundo 

Tocam-me profundamente... 

(Adriana Gomes) 

  



 

 

RESUMO 

 

 

MEMÓRIAS “BILAQUIANAS” – O INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

OLAVO BILAC NA CONSTITUIÇÃO DOCENTE DE PROFESSORAS 

 

 

AUTORA: Adriana Cristina Gomes 

ORIENTADORA: Adriana Moreira da Rocha Veiga 

 

 

Esta dissertação intitulada “Memórias “Bilaquianas” – O Instituto Estadual de Educação Olavo 

Bilac na constituição docente de professoras”, se insere na linha de pesquisa Gestão Pedagógica 

e Contextos Educativos do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão 

Educacional, Mestrado Profissional, da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. A 

presente investigação foi orientada pelo seguinte objetivo: compreender o movimento de 

formação docente e as histórias narradas por professoras egressas do Curso Normal que se 

constituíram professoras formadoras. A proposta foi compreender o movimento formativo por 

meio das trajetórias narradas por professoras egressas do Curso Normal e que atuam ou atuaram 

como formadoras. A questão norteadora da pesquisa foi: De que maneira a formação no Curso 

Normal interferiu na trajetória profissional e pessoal das professoras formadoras docentes 

egressas do Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac? A pesquisa foi qualitativa, de 

abordagem (auto) biográfica e análise narrativa. Os sujeitos foram quatro professoras egressas 

do Curso Normal que, posteriormente à formação inicial, dedicaram-se à formação de 

professores. Foram realizadas entrevistas narrativas além da escrita de textos memoriais 

formativos que serviram de base para a análise das narrativas o que possibilitou resgatar a 

memória formativa de cada professora participante da pesquisa, bem como sua “identidade 

bilaquiana” que ao ser restaurada resultou no processo de reconhecimento da pertença e vínculo 

afetivo ao Instituto e da formação reflexiva. A pesquisa revelou a ressonância da formação no 

Curso Normal e as narrativas das “ex normalistas” e os seus percursos no trajeto bilaquiano, 

bem como sua influência nas suas escolhas profissionais. Dessa maneira o leitor é convidado a 

conhecer e compreender o significado das Memórias Bilaquianas e os processos formativos de 

professoras formadoras que iniciaram sua docência no Curso Normal nos últimos cinquenta 

anos. É apresentada, como produto da pesquisa de mestrado profissional a proposta de 

elaboração de um e-book reunindo essas narrativas. A pertinência deste estudo é evidenciada 

na própria história da educação do município de Santa Maria e do Estado do Rio Grande do 

Sul, pois o Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac foi referência na formação docente 

durante mais de um século e influenciou na constituição da identidade profissional deste local. 

 

 

Palavras-chave: Curso normal. Formação de professores. Trajetória profissional. Pesquisa 

(auto) biográfica. 
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“BILAQUIANAS’” MEMORIES – OLAVO BILAC STATE INSTITUTE OF 

EDUCATION IN THE EDUCATIONAL CONSTITUTION OF TEACHERS 

 

 

AUTHOR: ADRIANA CRISTINA GOMES 

ADVISER: ADRIANA MOREIRA DA ROCHA VEIGA 

 

 

This essay named “Bilaquianas’” memories – Olavo Bilac State Institute of Education in the 

educational constitution of teachers, is inserted in the research field of Pedagogic Management 

and Educational Contexts from the graduation program in Public Politics and Educational 

management, professional master’s degree of Santa Maria Federal University. The present 

investigation was oriented by the following purpose: comprehending the movement of 

educational formation and the histories told by teachers who took the licensing course and 

turned into teachers responsible for other educators’ instruction.The aim was to comprehend 

the formative movement through the histories narrated by teachers that have taken the teachers’ 

licensing course and who acted or have been acting as other teachers’ instructors. The key 

question was: In which way taken the teachers’ licensing course has interfered in the 

professional and personal trajectory of instructor teachers certified by Olavo Bilac State 

Institute of Education? The research was qualitative, having a self-biographical and also a 

narrative analysis approach. The subjects of this analysis were four educators certified by the 

teachers’ licensing course, who after obtaining the prior formation, have started dedicating 

themselves to the formation of other teachers. Narrative interviews were performed, besides the 

writing of reminiscent texts which served as basis for the narrative analysis; that enabled to 

rescue the formative memories of each participant teacher of this research, as well as their 

“Bilaquiana Identity”, which being restored, resulted in the process of recognition of the sense 

of belonging and affective bond with the institution and the reflexive formation. The research 

revealed the resonance of the teachers’ licensing course formation and the narratives of the ones 

previously known as “normalistas”, their path in the bilaquiano’s trajectory, as well as its 

influence in their professional choices. Thus and so, the reader is invited to know and 

comprehend the meaning of Bilaquiana’s memories and the formative processes of instructor 

teachers who initiated their teaching practice in the teachers’ licensing course over the last fifty 

years. It is introduced as a product of the professional Master’s degree research the elaboration 

of an e-book reuniting all the narratives. The relevance of this study is evidenced in the inherent 

history of education in Santa Maria and in the state of Rio Grande do Sul, taken the fact that 

Olavo Bilac State Institute of Education was a reference in the teachers’ instruction for over a 

century and influenced the constitution of the professional identity in this place. 

 

 

Key words: Teachers’ licensing course. Teachers’ formation. Professional pathway. Self-

biographical research. 
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1 CAMINHOS DA MEMÓRIA: UM (RE) ENCONTRAR COM O INSTITUTO 

 

Figura 1 − Mural do hall do prédio central do Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac 

 

Fonte: Acervo IEEOB (2014). 

 

Vejo-me aqui levando a memória em uma viagem. Os coloridos da memória fazem 

suscitar lembranças, reconhecimentos, significações. Recordar o passado como forma de 

refletir sobre o meu trabalho docente é algo expressivo e difícil, já que me obriga a (re) virar os 

fatos acontecidos. Fatos esses que permearam meu processo formativo ao longo de toda minha 

trajetória docente.  

A imagem acima reflete as memórias suscitadas ao longo dos anos vivenciados 

anteriormente nos corredores do Instituto. O mural colorido em 1993 faz alusão ao Hino 

Bilaquiano, retratando o que o referido hino transborda: um Bilac imenso com o sol a transmitir 

a luz tão intensa que vem do nome imponente do Instituto de Educação. Sua grandiosidade 

repercute o colorido da história impregnada nesta instituição educacional que conta as 

memórias da educação do município de Santa Maria e da região centro do estado do Rio Grande 

do Sul. Lembranças de um patrimônio histórico pulsante de gente que faz da educação sua 

própria existência. Sons, cores, sabores guardados e compartilhados por estas memórias.  
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A cada tentativa de mexer e (re) mexer estes anos vividos na docência surgem medos, 

cobranças pessoais e logo sinto necessidade de ir além e buscar pensamentos de outrora que 

hoje surgem como saudade. 

Das minhas inquietações surgiram a necessidade de adentrar por novos lugares de 

pertencimento e de constituição de saberes. Para desnudar minhas limitações e também as 

possibilidades de recriação do meu ser professora também me dispus a redefinir aquilo que 

poderia ser um novo processo formativo.  

É chegada a hora de (re) viver sonhos, aromas, perfumes, conquistas e decepções em 

uma jornada marcada por contradições, opções, revelações, (in) transigências, afetos, dores, 

levando em consideração a inspiração necessária para dar continuidade a esta escrita, pois essas 

etapas foram fundamentais nos processos de transformação pelos quais passei.  

Escrever a minha história e as caminhadas para o ser educadora me remeteram a 

(re) acordar os muitos momentos significativos para a construção deste ]presente futuro 

baseado num passado remanescente e, buscando instrumentos que evidenciassem esses 

momentos naturalmente eternizados, é que tento encontrar as possibilidades de transformação 

de minha atuação docente. 

(Re) viver lembranças e histórias (re) afirma a ideia de que algumas lições não podem 

ser ensinadas, você tem que vivenciá-las para aprender e, refletindo alguns momentos de vida, 

é que trago para o papel os acontecimentos do passado para que o presente seja (re) significado 

conscientemente e, dessa maneira, (re) organizando o passado a partir do que foi vivenciado 

visando promover ações futuras. “Da reflexão autobiográfica, assim empreendida resulta trazer 

o sujeito da narração, o narrador, para o centro do processo de compreensão das trajetórias da 

própria formação e profissionalização, bem como a autoria real das escritas de si” (SOUZA; 

PASSEGGI; VICENTINI, 2013, p. 8). Este sujeito que se narra e ao mesmo tempo vai sendo 

narrado se ressignifica a todo momento e amplia de maneira gradativa sua formação e, assim, 

seu processo profissional também se constitui, me constituo nas falas narradas e ressignificadas 

a cada escuta do outro que revela a professora que sou e que cada uma é ou foi. 

Buscando instrumentos que evidenciassem esses momentos naturalmente eternizados, 

tentei encontrar as possibilidades de transformação de minha atuação docente e da chegada ao 

mestrado, sonho sonhado e agora realizado. 

Difícil encontrar em tempos passados respostas para o presente, onde aflora o desejo da 

lembrança. O que me lembro dessa infância distante são as brincadeiras com os primos e as 

constantes viagens de trem com minha avó paterna. Bons tempos aqueles em que se podia viajar 

de trem e aproveitar o longo trajeto de Canoas à Cachoeira do Sul.  
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Uma das lembranças destes anos é a importância que em casa se dava aos estudos, 

expressões como: “vocês têm que ser as melhores, têm que tirar as melhores notas, fazer os 

melhores trabalhos”, faziam parte do cotidiano e era uma grande pressão. Para superar as 

inconstâncias da vida, comecei a escrever redações, textos, poesias, até que um dia descobri 

que elas circulavam pela escola e surge um misto de vergonha e satisfação.   

Eram tempos de conflito, em 1987, uma grande greve de professores e funcionários nos 

abalou. Não entendia os motivos que levavam o funcionalismo a paralisar suas atividades, mas 

havia muitos problemas que não eram compreensíveis, hoje (com) vivo com as mesmas 

situações que o Magistério Estadual passa e a falta de valorização dos trabalhadores em 

educação. 

O Instituto1 fez parte dessa história. Inscrevi-me para a seleção do magistério no 

Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, por sugestão de minha mãe que achava que seria 

melhor, pois ao final do curso eu teria uma profissão e poderia começar a trabalhar mais cedo. 

Não estudei para fazer a prova do “Bilac”. Passei na seleção. Fiquei decepcionada por não poder 

ir para outra escola de segundo grau, fui fazer o magistério, mesmo não sabendo se era o que 

realmente eu queria.  

No primeiro ano de magistério, minha avó faleceu. Uma perda difícil, seguida de uma 

grande greve que foi muito bem-vinda para a superação das dificuldades surgidas após este 

desaparecimento. Continuei trabalhando com as aulas particulares para algumas crianças, assim 

conseguia dinheiro para as despesas extras do curso.  

Os primeiros problemas deste início de ano no qual fiz meu estágio foram superados, 

muitos outros estavam por vir. Confesso que não estava preparada para todos eles, apesar de ter 

amadurecido muito cedo, neste ano me tocou de leve a imaturidade. Passados tantos anos, fica 

difícil assumir, mas vejo, ao (re) acordar esses fatos, o quanto eles foram fundamentais para me 

constituir educadora. As aulas da universidade iniciariam no final de abril, eu teria algum tempo 

para começar o estágio que seria na escola em que concluí o primeiro grau, o “Augusto Ruschi”. 

Nas reuniões de estágio todas as alunas que haviam passado no vestibular (inclusive eu) 

sofremos pressão para que não cursássemos a universidade. As professoras consideravam o 

curso do magistério e o estágio, mais importantes que qualquer outra coisa... 

Desta forma meu trajeto pelo Curso Normal, minha carreira no magistério foi permeada 

por inúmeros processos de escolhas. Desistir, insistir e refletir eram atividades constantes na 

minha história professoral.  

                                                           
1 Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac (IEEOB), escola na qual trabalho, 116 anos de existência, desde 

1901 instituição que faz parte da vida dos santa-marienses.  
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Eis que ao retomar essas memórias surgidas anos depois, meu desafio foi traçar um novo 

desafio e ingressar no mestrado, o que me suscitou diversas lembranças das quais foram 

essenciais para a escrita desta dissertação.  

A dissertação intitulado “MEMÓRIAS “BILAQUIANAS” – O INSTITUTO ESTADUAL 

DE EDUCAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DOCENTE DE PROFESSORAS” foi se concebendo a 

partir das vivências na escola de Curso Normal. Esse estudo se inseriu na linha de pesquisa 

Gestão Pedagógica e Contextos Educativos do Programa de Pós-Graduação em Políticas 

Públicas e Gestão Educacional, Mestrado Profissional, da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM).  

A orientadora é a professora doutora Adriana Moreira da Rocha Veiga, minha 

inspiradora e cúmplice nesse trajeto iniciado em meados de agosto de 2016. O processo 

constitutivo deste estudo foi permeado pela tessitura do entre (nós), pois o (re) pensar a 

pesquisa, as metodologias, as leituras, as parcerias nas discussões e reflexões sobre o tema 

escolhido percorreram meu cotidiano.  

Qual rumo meus sonhos alcançaram? Que estradas, trilhos, caminhos, lugares, locais, 

histórias, identidades foram reveladas? A jornada foi longa. O fazer científico cuidadoso e 

comprometido foi minha intenção. Alcei voos que me conduziram à concretude daquilo que 

imaginei ser a concepção docente que me constituiu e me refiz pesquisadora. 

Esse continua sendo um processo formativo em constituição... muitos outros tantos 

caminhos poderiam ter sido percorridos ao longo desse processo que ao ser cotidiano 

transbordou minha identidade professoral2. 

Não é apenas a habilitação na formação inicial que garante o desenvolvimento de um 

trabalho profissional docente adequado ao cotidiano de um ambiente escolar. Considero 

necessárias mudanças na organização dos espaços formativos e adoção de um olhar permeado 

de diferentes possibilidades para compreender o trabalho docente e o cotidiano interposto por 

ele. Em minha dissertação abordo a formação de professores em nível médio no Curso Normal 

visando traçar as trajetórias de sujeitos que passaram por essa formação, enfatizando o percurso 

profissional escolhido, instigando as questões e optando por “ser professor formador”.  

Existe uma (re) organização memorial de tudo o que foi vivenciado ao longo dessa vida 

docente que me percorre. As vivências professorais de mais de duas décadas me aproximaram 

a outros espaços/tempos formativos.  

                                                           
2 Professoral foi usado aqui para fazer relação com uma identidade docente constituída ao longo do processo 

formativo que me constituiu professora.  
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A origem da ação do sujeito, a práxis vivenciada a partir da pesquisa em educação são 

procedimentos que precisam ser minuciosamente apreciados para fazerem parte dessa pesquisa. 

Fundamentos essenciais para o desenvolvimento da pesquisa em educação, a minúcia e o 

cuidado fazem parte do meu eu pesquisador. Novos aprendizados. O Curso Normal. Troca de 

diferentes experimentações.  

Abriu-se uma nova etapa: O mestrado. Com ele a organização da dissertação. Ousei sair 

da minha zona de conforto (formação continuada) e adentrar por um campo que mesmo sendo 

conhecido exigiria total dedicação, a constituição de memórias, narrativas de vida, enfim, o 

processo formativo. Ao escolher a orientadora, ainda durante a seleção, o fiz por uma questão 

de afinidade e por ter a possibilidade de ser orientada por uma mulher cujo nome é o mesmo 

meu.  

Essa mudança se fez necessária. Foi fundamental (re) ver meus pensamentos, 

concepções, fazeres e saberes. O tempo que, quando não utilizado de forma adequada, torna-se 

vilão da prática de vida e, consequentemente, pedagógica. As bases que fundamentam os 

fazeres pedagógicos precisam ser fortes para que o processo ensino-aprendizagem seja 

firmemente alicerçado, não estando, dessa forma, fadado ao fracasso e estagnação. 

Educar na escola deve ser mais que simplesmente ensinar signos, códigos sem 

significação para os alunos, precisamos ir além deste pensamento, pois daqui a algum tempo 

talvez estejamos novamente desapontados com os caminhos que seguimos na educação. 

Refletindo sobre isso retomei uma ideia que no final da faculdade não me apeteceu, mas que 

agora surgiu forte em meu pensamento: continuar estudando formalmente, deixando de lado a 

estagnação na busca de algo que redimensionasse meu trabalho docente. 

A possibilidade de me recriar a partir de questões das quais precisava refletir me deu a 

certeza de ter feito o correto, pois não desisti e ao insistir estou me constituindo docente, e 

agora, mestra.  

Quando escolhi um caminho, abdiquei de outros tantos pelos quais poderia ter me 

embrenhando e não o fiz. Escolhas. Estas foram se organizando a partir dos caminhos que são 

percorridos tanto na minha vida pessoal quanto na profissional. 

A docência e a profissionalização adolescente foram o início de uma carreira 

profissional. Ser docente fazendo escolhas. Essas recordações apontam como uma história 

formativa se apresenta e vai se constituindo ao longo do tempo, nos constituímos formadores 

docentes e contadores de nossa formação. 

A escolha da profissão, a escolha da docência, escolher ser professor. Qualquer 

profissão exige trabalho constante, estudo, afinco; os desejos de partir para outros caminhos 

também permearam meus dias, as vezes ainda percorrem meus pensamentos. 
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E a isso chamo docência, uma reflexão diária, ações constituídas ao longo da vivência 

compartilhada e dos caminhos percorridos. Percorrer as histórias e textos, a partilha de saberes 

e organizar o projeto para alçar voos maiores, continuando a vida acadêmica e a produção 

profissional da docência vivenciada.   

A participação dos amigos que sempre me apoiaram dizendo que eu tinha nascido para 

ser professora foi um apoio fundamental para que eu não desistisse do magistério. Em dezembro 

de 1992, encerrei meu ciclo de formação inicial docente no IEEOB.  

Vinte cinco anos depois o Instituto, local no qual iniciei formalmente minha docência, 

e onde trabalho desde 2010, como professora dos anos iniciais (na escola de aplicação) e, desde 

o início de 2017, como supervisora/orientadora do estágio do Curso Normal, está na minha 

história de vida. O Instituto, escola de formação docente. Escola da minha formação inicial, me 

deu a certeza que deveria procurar ampliar meus conhecimentos e teorizar minhas práticas.  

Nesses últimos anos vivenciei a escola perder seu “glamour”. A aparência desgastada 

da fachada mostra as dificuldades vivenciadas pela falta de investimento por parte do governo 

do estado em relação à manutenção das edificações, em especial, o prédio Central, que ao longo 

dos anos ganhou uma aparência de descuido.  

Uma obra de recuperação/reforma está “prometida” há pelo menos cinco anos. Longos 

anos que pesam nas paredes da escola. Pequenos reparos fazem com que a escola continue 

funcionando, na medida do possível, com diversas dificuldades. Apesar de contar com recursos 

humanos preparados e em constante formação, as possibilidades de a escola funcionar da 

melhor maneira possível vão diminuindo. 

Uma decadência velada persegue o que já foi uma das mais bem-conceituadas 

instituições de ensino do Estado do Rio Grande do Sul dedicada à formação de professores para 

os anos iniciais e educação infantil. O IEEOB hoje definha, mas está na memória de milhares 

que por ali passaram. Memória afetiva que se confunde com a história do município de Santa 

Maria – RS. 

Nos últimos anos o Curso Normal vem perdendo alunos. A desvalorização da profissão 

docente, bem como o descrédito tanto da população quanto dos governos afastam possíveis 

candidatos dos bancos escolares do Instituto. 

Com capacidade para atender em torno de cento e vinte candidatos o que se constata é 

que anualmente os números vão diminuindo e há falta de procura do Curso Normal ou, o que 

considero muito desgastante, ao longo do percurso alguns acabam desistindo.3 O que leva a 

                                                           
3 Dados obtidos através de levantamentos realizados para o senso escolar 2016/2017. 
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essa desistência? Por que os alunos e alunas do Curso Normal desistem de dar continuidade a 

sua formação? 

Esses questionamentos não são o ponto central dessa pesquisa, apenas uma constatação, 

mas o que me impulsionou a tratar das “Memórias Bilaquianas” foi a necessidade de (re) 

encontrar nas narrativas (formativas) o “lugar” percorrido pelas histórias de egressos do Curso 

Normal, professores que se tornaram formadores em outros espaços formativos ou mesmo no 

Instituto, local onde iniciaram a constituição de seus saberes docentes. 

As trajetórias de vida são afetadas por aqueles que passaram deixando marcas, “para o 

bem e para o mal” (imitando, como aprendem os índios) e como o Rafa (Rafael Arenhaldt) e a 

Cida (Maria Aparecida Bergamaschi) mencionaram nos encontros que tivemos4. Enquanto 

educadora preciso ser intelectual, preciso continuar (re) criando saberes e fazeres (estou em 

permanente formação) ou não estarei realizando um trabalho docente sério, comprometido com 

o educando que, enquanto aprende comigo, também ensina, no cotidiano (com) partilhado. 

A autorreflexão constante me trouxe a inquietação dos meus processos formativos. Se 

faço parte de um lugar que “conta histórias” ao longo de mais de um século e que por muito 

tempo foi considerado marco formativo na vida de inúmeros docentes, por que não revisitar 

essas histórias e as narrar?  

Hoje eu estou parte integrante desse processo sendo “supervisora de estágio”, 

orientando o saber-fazer professora, docente. Trabalhando diretamente com a docência. 

Ensinando e aprendendo constantemente com as trocas de experiências e com as novas 

intenções pedagógicas que se constituem ao longo dos semestres.  

Todas essas inquietações me aproximam do tema que escolhi pesquisar, sendo assim 

essa pesquisa propõe compreender o movimento formativo por meio das trajetórias narradas 

por professores egressos do Curso Normal e que atuam como formadores.  

A questão que norteou essa pesquisa foi: De que maneira a formação no Curso 

Normal interferiu na trajetória profissional e pessoal dos professores egressos do Instituto 

Estadual de Educação Olavo Bilac?  

A pesquisa qualitativa foi alicerçada na abordagem (auto) biográfica com intuito de 

fazer uma análise narrativa. O delineamento metodológico foi sendo traçado com a colaboração 

de quatro5 professoras egressas do Curso Normal que, posteriormente à formação inicial, 

dedicaram-se à profissão docente, inclusive formando professores. Escolhas, memórias 

                                                           
4 O contato com os professores Rafael Arenhaldt e Maria Aparecida Bergamaschi se deu durante o curso de 

Especialização em PROEJA cursado no Instituto Federal Farroupilha – Campus São Vicente do Sul, em 

convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concluído em 2009. 

5 Cada professora que colaborou foi “identificada” nesta dissertação com o nome de flores que foram escolhidas 

conforme o significado das mesmas para o processo desta escrita.  
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reavivadas durante os processos formativos e recontadas nas entrevistas narrativas e uma 

entrevistada que auxiliou no processo de compreensão do Curso Normal e do Instituto fazendo 

revelações relacionadas aos fatos históricos e documentação da escola.  

Revelar um pouco da história do Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, cenário 

desta pesquisa, pela lembrança de egressas do Curso Normal, contar também um pedaço da 

história da educação da região central do Rio Grande do Sul e, assim, avultar um ambiente de 

formação que ocupou durante décadas um lugar de destaque na formação de professores em 

nosso estado. 

Para tanto, busquei abordar a relevância do Curso Normal no trajeto formativo das 

professoras egressas, bem como a importância deste curso na escolha profissional destes 

sujeitos, pessoas que trouxeram suas memórias, evidenciaram suas histórias de vida e contaram 

um pouco de si.  

A importância dessa pesquisa para a história da educação do município de Santa Maria, 

município situado no centro do estado Rio Grande do Sul, Brasil, se efetiva no mapeamento de 

memórias, pois a mesma traça uma breve cronologia histórica através das narrativas de vida 

pessoal e profissional de egressas do curso normal do Instituto Estadual de Educação Olavo 

Bilac destacando a relevância deste curso para a formação inicial de inúmeros professores da 

região central do estado gaúcho.  

A dissertação foi organizada para apresentar esta pesquisa à compreensão dos leitores o 

(re)conhecimento das trajetórias de bilaquianas que se formaram a partir das últimas cinco 

décadas, sendo assim, convidamos a adentrarem os capítulos que vêm a seguir e visitarem as 

histórias de vidas narradas das pesquisadas desse estudo.  

No primeiro capítulo, são abordados os itinerários metodológicos da pesquisa, visando 

dar embasamento a elaboração da compreensão dos processos formativos dos sujeitos com 

ênfase no entrelaçar das narrativas. 

No segundo capítulo é feita uma reflexão em torno da pesquisa (auto) biográfica e da 

busca pelo resgate da memória formativa que, ao ser resgatada, resultou no processo da pertença 

bilaquiana a partir de uma formação reflexiva. Além de tratar das narrativas das pesquisadas 

desta pesquisa aflorando o Memorial Bilaquiano, que será constituído a partir da revelação da 

pertença e vínculo afetivo com o Instituto do qual serão protagonistas na feitura de um livro ou 

e-book com seus dizeres dos professores que iniciaram sua docência no Curso Normal.  

No terceiro capítulo, são apresentados aspectos da história do Instituto de Educação 

Olavo Bilac, bem como a constituição ao longo desta história do Curso Normal. 

No quarto capítulo é explorada a relação entre a escolhas formativas e a ressonância da 

formação no Curso Normal e a “ex normalista” e seu trajeto bilaquiano na vida profissional 
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docente bem como os processos de formação através das histórias de vida narradas e 

compartilhadas e ressignificação da “imagem de professores” e suas representações no trabalho 

docente e a trajetória profissional das pesquisadas desta pesquisa. 

O quinto capítulo alude a memória e seu entrelaçar com o reconhecimento do Bilac, e 

aborda o desenvolvimento profissional e a ressignificação da identidade docente. 

Dessa maneira, as páginas que seguem, trazem um convite aos leitores a conhecerem e 

compreenderem o significado das “Memórias Bilaquianas” e os processos formativos de 

professoras que iniciaram sua docência nos últimos cinquenta anos. 

Esta memória está refletida na imagem a seguir que mostra na fachada do prédio central 

do Instituto o poder do tempo e de sua ação ao desgastar a imponência, do outrora foi a marca 

da educação pública estadual tanto no município quanto no estado, quiçá no país. 

 

Figura 2 − Prédio Central Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac 

 

Fonte: Acervo IEEOB (2013). 
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2 O ITINERÁRIO METODOLÓGICO: ENTRELAÇANDO HISTÓRIAS NARRADAS 

 

Figura 3 − Faixa de saudação às normalistas 

 

Fonte: Acervo IEEOB (2008). 

 

Revisitar lugares, buscar dali aquilo que pode trazer à memória6 algo que suscitou o ser 

e estar no mundo, um mundo docente permeado por diversos atores ao longo de mais de um 

século de existência. O Instituto e suas histórias. As pessoas que fizeram ou fazem parte da 

história desse lugar são importantes protagonistas para definir as questões das “memórias 

bilaquianas” refletidas na imagem acima escolhida como forma de fazer uma homenagem às 

normalistas e uma mensagem de confiança na escolha da profissão e de um futuro diferenciado 

a partir desta decisão. 

A memória abordada de uma maneira imaginativa que faz uso dos vestígios do passado 

para (re) criar sua interpretação e visando compreender o presente. As narrativas surgem de 

aspectos subjetivos e trazem a interpretação do que não está visível, do que não é palpável e 

que precisa ser interpretado para compreender fatos que estavam grudados nas histórias de cada 

um. 

                                                           
6 Memória seria trazer para o presente aquilo que ocorreu no passado e que de alguma forma foi trazido novamente 

por conta de uma recordação ou rememoração, isto vem da inspiração no pensamento de Ricoeur (2003).   
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O esquecimento também aparece nesta narrativa, pois ele pode ser construído 

externamente, mas está colado internamente em cada sujeito. Relacionado ao reconhecimento7 

o que se esquece pode ser resgatado mesmo que isto envolva uma necessidade psicológica ou 

social para que a memória seja desencadeada. 

A proximidade afetiva pode ser o gatilho para que o processo imaginativo resgate a 

memória. Uma lembrança socialmente remexida suscita processos memorais afetivos e assim, 

ressignificada, aflora pertencimentos.  

A autorreflexividade do professor/pesquisador aproxima a busca por desvendar um 

lugar de onde o professor que há em nós se revela. Ao revelar sua professoralidade8 o docente 

se apropria daquilo que buscará nas “histórias de vida” e na (auto)biografia, pois assim, haverá 

a possibilidade de uma profunda e rigorosa pesquisa para se compreender o movimento 

formativo por meio das trajetórias narradas por professores egressos do Curso Normal e que 

atuam como formadores objetivo geral dessa pesquisa. 

Como a questão norteadora da pesquisa foi: De que maneira a formação no Curso 

Normal interferiu na trajetória profissional e pessoal de egressos do Instituto Estadual de 

Educação Olavo Bilac? A fim de respondê-la, abordamos questões derivadas consideradas 

importantes para auxiliar na resolução de tal problemática. Tais questões serviram para resgatar 

as memórias que suscitaram o processo formativo de docentes formadores que realizaram sua 

formação inicial no Instituto.  

1) Qual o significado do Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac no processo de 

constituição da professoralidade docente de egressos do Curso Normal?  

2) Que trajetórias formativas foram percorridas pelos egressos do Curso Normal?  

3) De que forma os processos de pertencimento ocorreram durante a constituição da 

professoralidade no Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac? 

 

                                                           
7 O reconhecimento precisa de um “sentido” para fazer parte de uma nova base de relações interpessoais.  

8 Professoralidade é entendida por Oliveira (2003) como o processo de construção do sujeito professor ao longo 

de sua trajetória pessoal e profissional, envolvendo espaços e tempos em que o professor reconstrói sua prática 

educativa. Isaia e Bolzan destacam do “termo professoralidade em lugar de profissionalização, sinalizamos para 

a concepção de que o profissional e a pessoa formam uma unidade dinâmica, a partir da qual suas trajetórias 

estão imbricadas, dando um colorido e significados especiais aos acontecimentos que pontuam os percursos de 

ambas. A subjetividade marca o processo formativo docente em direção a uma professoralidade que apresenta 

características peculiares, entre as quais a consciência da implicação pessoal com as atividades inerentes à 

profissão, abrindo espaço ao aperfeiçoamento e à transformação docente. Contudo, mais do que a dimensão 

subjetiva é preciso trabalhar com a ideia de intersubjetividade, pois é neste espaço plural, interativo e 

mediacional que a professoralidade se constitui”. 
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Com o intuito de responder à questão norteadora, foi definido o seguinte objetivo geral: 

compreender os elementos que interferiram na formação docente por meio das histórias 

narradas por professoras egressas do Curso Normal que se constituíram professoras 

formadoras.  

Dessa maneira, alguns objetivos específicos auxiliaram no desenvolvimento desta 

pesquisa, visando alcançar o objetivo geral para que as respostas fossem delineadas com uma 

lógica para a compreensão das memórias que aqui serão percorridas, entre eles estão:  

- Reconhecer as trajetórias docentes de professoras egressas do Curso Normal do 

IEEOB traçando os saberes docentes inerentes ao processo de constituição da professoralidade 

das professoras egressas do Curso Normal;  

- Analisar as identificações pessoais e profissionais no processo de pertencimento ao 

IEEOB e de constituição da professoralidade;  

- Descobrir os processos de pertencimento ocorridos durante a constituição da 

professoralidade identificando o significado do IEEOB no processo da constituição professoral 

de professoras egressas do Curso Normal. 

Dessa forma, foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa9 e que teve alguns 

momentos distintos a fim de que as questões elaboradas para esse estudo fossem respondidas 

de acordo com o que se buscou alcançar com o mesmo.  

A potência da narrativa passou por um processo interno que se efetiva no outro. 

Retomamos um passado que sempre existiu (re) acordando o passado e vivenciando o presente. 

A imagem de uma narrativa faz aflorar o exercício de um conhecimento que empodera para 

constituir respostas que levem a compreensão dos processos de pertencimento formativo que 

se constitui em sentimentos pelo outro e pela lembrança que dele emerge.  

O movimento dessa pesquisa percorreu alguns momentos de forma a amanhar o 

pensamento do leitor em relação às indagações aqui propostas, dessa maneira, inicialmente se 

realizou uma pesquisa bibliográfica e documental, a fim de fundamentar o problema que 

fundamentou a pesquisa, bem como elaborar o aporte teórico que discorreu sobre assuntos que 

fossem capazes de elucidar a matriz teórico-conceitual abordando os processos formativos dos 

professores desde a formação inicial à continuada, sendo retratados elementos relativos à 

trajetória profissional, professoralidade e a formação docente, além de aspectos relativos à 

identidade docente e às narrativas de vida.  

                                                           
9 Abordagem qualitativa depende da coleta de informações ocorridas em contextos da vida real por meio de 

entrevistas ou testemunhos oculares.  
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Para situar o aspecto histórico temporal dessa dissertação foi explicitada a história do 

Curso Normal no Brasil, a fim de apresentar a constituição da escola em questão, por 

intermediação de uma pesquisa e análise documental10 no Acervo Histórico do Instituto, a fim 

de recuperar a história do mesmo e suas personagens, pois, a partir disso seriam situadas as 

pesquisadas das narrativas de vida desta pesquisa. 

Tal pesquisa e análise documental foram embasadas em documentos existentes como 

relatórios, registros de matrículas, fotografias, imagens entre outros materiais que serviram de 

suporte para a elaboração do histórico do Curso Normal no Instituto, bem como a localização 

do mesmo nos diversos momentos histórico/educacionais do município de Santa Maria. Além 

disso, foi possível trazer à tona a problemática do esvaziamento do Curso Normal em uma breve 

comparação entre sua história e a atual realidade. A seguir, a Figura 4, na qual se observam 

alguns itens que constituem o Acervo Histórico do IEEOB e toda as histórias rememoradas à 

partir dos objetos ali guardados. 

 

Figura 4 − Vista do acervo histórico 

 

Fonte: Acervo IEEOB (2013). 

 

                                                           
10 Segundo Lankshear e Knobel (2008) a pesquisa documental pode assumir diferentes formas como síntese de 

pesquisa ou pesquisa conceitual-teórica sendo ela conveniente para a coleta de dados já existentes.  
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Com o resgate da memória bilaquiana, foram definidas as egressas do Curso Normal 

que fariam parte desse processo investigativo. Percurso que não foi o mais tranquilo, pois apesar 

das pessoas acharem muito interessante este resgate memorial de sua formação elas não se 

sentiram à vontade para falar de suas vidas e de suas escolhas.  

Desta maneira, foram selecionadas as pesquisadas a partir do ano de formatura 1967 e 

proposto traçar uma linha espaço/temporal dos últimos cinquenta anos de formação docente 

neste Instituto enfatizando aqueles que continuaram sua trajetória docente como formadores de 

professores.  

Foram quatro pesquisadas/entrevistadas que terminaram o Curso Normal a partir de 

cinco décadas atrás e que receberam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido cada 

uma, o mesmo explica a pesquisa destacando sua importância, seu objetivo geral e específicos, 

além do “Produto” produzido a partir dos processos investigativos dessa pesquisa.  

As entrevistadas fizeram parte do Bilac em diferentes épocas, transitaram pelos 

corredores da escola contando e vivenciando diferentes histórias e ao reacordar suas memórias 

trouxeram aquilo que lhes marcou mais profundamente. Protea, começou o curso normal em 

1964, início da Ditadura Militar no Brasil, tempos de dificuldades sociais e de intenso 

movimento político. Sua formatura em meados de 1967 foi uma conquista e permeada por 

inúmeras incertezas. Retornou ao Instituto no início dos anos 90 e foi nesta época também que 

encerrou sua carreira como professora dos anos iniciais e do Curso Normal, pois vivenciou uma 

greve da qual foi a motivadora para sua decisão de aposentadoria.  

Rosa ingressou no Instituto em 1975, no auge de seus dezesseis anos com a expectativa 

de uma jovem que seguiria a profissão de sua mãe e que precisaria superar toda a timidez 

vivenciada em sua juventude. Sua formatura ocorreu em 1979 e seu retorno ao Instituto ocorreu 

quando a mesma retornou ao município de Santa Maria e foi designada para assumir turmas de 

Ensino Médio em outra escola, mas por obras do acaso acabou retornando ao Instituto, pois 

neste teria a possibilidade de trabalhar tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, 

no Curso Normal. Os anos passaram Rosa ainda faz parte da formação de professoras e 

professores desde os anos 90. 

Camélia teve sua trajetória formativa permeada pelas idas e vindas ao Bilac imenso. 

Iniciou sua jornada bilaquiana quando ingressou no Jardim de Infância, nos anos 70. Como seu 

pai era militar percorreu o Brasil e toda vez que voltava ao estado do Rio Grande do Sul, 

retornava também ao Instituto e foi nele que concluiu o Curso Normal em meio a dificuldades 

pessoais, pois sua mãe estava doente, sua formatura ocorreu em 1988. No início dos anos 2000 

Camélia após um concurso ingressou no magistério público estadual e retornou ao Curso 
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Normal como professora de Didática e desde então está envolvida com a formação de 

professoras neste local. 

Lírio diferente das demais entrevistadas ingressa no Curso Normal em 1989 e se forma 

em 1992. Sua trajetória no curso a leva por outros caminhos, inicialmente se aventura no 

Comércio e posteriormente quando começa a lecionar ela se encontra como a professora que 

sempre quis ser. Ao longo de sua experiência profissional torna-se coordenadora pedagógica 

em uma instituição particular do município de Santa Maria lugar que lhe proporciona 

dedicar-se a formar o grupo pelo qual está responsável até os dias atuais e esta dedicação a 

formação ela atribui principalmente ao Curso Normal que lhe oportunizou vivenciar a formação 

docente.  

Nesse sentido, o que direciona o olhar voltado à memória bilaquiana é o olhar de 

pertença ao lugar. Vislumbramos os caminhos percorridos na minha formação, autorreflexionar 

minhas escolhas formativas, mostrando um lugar a partir de outros olhos o das 

entrevistadas/pesquisadas/autoras dessa história que vai do pessoal ao profissional e que visa 

compreender o Instituto e os processos formativos constituidores da professoralidade de cada 

um e de todos os envolvidos nessa pesquisa.  

Foram resgatadas as memórias deste lugar e isso pode auxiliar nos processos de 

(re) conhecimento e de busca por reorganização dos espaços lócus de educação. Zeichner 

(1995, p. 120) acredita que um dos problemas mais importantes da formação de professores é 

nosso isolamento em pequenas comunidades um isolamento nem sempre proposital, mas que 

atravessa a necessidade de fazer parte do lugar, o que em alguns momentos “empobrece o 

debate e as interações” e afasta as possibilidades de inovações no campo educacional.  

Ao fazer suas considerações em relação à reflexão docente, Zeichner (1993, p. 20) 

destaca que a reflexão é um processo que ocorre antes e depois da ação e, em certa medida, 

durante a ação, pois os práticos têm conversas reflexivas com as situações que estão a praticar 

na tentativa de com isso resolver as questões que surgem em seu cotidiano e que merecem um 

olhar rigoroso. Resolver problemas nos espaços educativos e fazer uso da reflexão como 

possibilidade de reelaborar o trabalho docente tendo como base a autorreflexão de própria 

prática docente. 

De acordo com Silva (2003, p. 30) os dados das narrativas11 deverão ser observados 

com o cuidado que suas representações possam indicar, assim, a autora afirma que:  

                                                           
11 Para Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 90), “No despertar desta nova consciência, as narrativas se tornaram um 

método de pesquisa muito difundido nas ciências sociais. A discussão sobre narrativas vai, contudo, muito além 

de seu emprego como método de investigação. A narrativa como uma forma discursiva, narrativas como história, 

e narrativas como histórias de vida e histórias societais, foram abordadas por teóricos culturais e literários, 

linguistas, filósofos da história, psicólogos e antropólogos”. 
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[...] a leitura dos dados das narrativas oral e escrita é um exercício que deve ser feito 

tendo em conta as representações, pois essa leitura deve partir das relações que os 

sujeitos estabelecem ao atribuírem significados às coisas e ao manifestarem seus 

sentimentos, suas atitudes, suas ações, seus valores (p. 30).  

Uma percepção sensível do que foi significado a partir das narrativas de vida, tanto oral 

quanto escrita foi sendo delineada. Para tanto utilizamos a entrevista narrativa12 como forma de 

coletar os dados necessários para elucidar o problema aqui destacado. As narrativas docentes 

não foram nada fáceis de serem usadas, pois em alguns momentos as pesquisadas precisaram 

de um incentivo oral para dar continuidade às falas. Um momento tenso e intenso este de escuta 

e de espera. Equilibrar o bom senso com a sensibilidade metodológica necessária para dar 

continuidade ao processo da pesquisa. 

Jovchelovitch e Bauer (2002) tratam da entrevista narrativa com o cuidado do 

pesquisador e evidenciando a necessidade do afastamento do entrevistador. Afastamento esse, 

designado como necessário, para que a narração não sofra interferências do mesmo durante o 

processo da entrevista, sendo assim os autores destacam alguns aspectos pertinentes para que a 

entrevista ocorra de maneira adequada. Os autores Jovchelovitch e Bauer (2002) trazem um 

esquema autogerador que tem três características: 

Textura detalhada: se refere a necessidade de dar informação detalhada a fim de dar 

conta, razoavelmente, da transição entre um acontecimento e outro. [...] O contar 

histórias está próximo dos acontecimentos. Ele clara conta do tempo, lugar, motivos, 

pontos de orientação, pianos, estratégias e habilidades. Fixação da relevância: o 

contador de história narra aqueles aspectos do acontecimento que são relevantes, de 

acordo com sua perspectiva de mundo. A explicação dos acontecimentos e 

necessariamente seletiva. Fechamento da Gestalt: um acontecimento central 

mencionado na narrativa tem de ser contado em sua totalidade, com um começo, meio 

e fim. O fim pode ser o presente, se os acontecimentos concretos ainda não 

terminaram. Esta estrutura tríplice de uma conclusão faz a história fluir, uma vez 

começada: o começo tende para o meio, e o meio tende para o fim 

(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 94-95). 

A entrevista narrativa faz parte da abordagem qualitativa e consiste em uma entrevista 

não estruturada como convencionalmente outros tipos de entrevista são, possui profundidade e 

possui características específicas que fogem do esquema pergunta-resposta, pois a empiria 

denota desapego ao trivial e o pesquisador deve, nesse tipo de entrevista, tentar ser o menos 

visível no processo de indagação.  

Alguns problemas surgiram com o uso da entrevista narrativa, pois conforme 

Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 101), “É muito problemático montar um “pretenso jogo” de 

                                                           
12 Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 93) definem “A entrevista narrativa [...] tem em vista uma situação que encoraje 

e estimule um entrevistado (que na EN e chamado um “informante”) a contar a história sobre algum 

acontecimento importante de sua vida e do contexto social”. 
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ingenuidade, especialmente com respeito a uma série de entrevistas sobre as quais o informante 

sabe que ele não é o primeiro a ser entrevistado”. Esse cuidado foi tomado ao longo de toda a 

pesquisa, pois a entrevista narrativa muitas vezes traz nas suas entrelinhas a pretensão de obter:  

[...] uma narrativa com o propósito tanto de agradar ao entrevistador, quanto de 

afirmar determinado ponto, dentro de um contexto político complexo que pode estar 

sendo discutido. Poderá ser difícil, se não impossível, obter uma narrativa de um 

político que não seja uma comunicação estratégica (JOVCHELOVITCH; BAUER, 

2002, p. 101). 

Nesta fase do processo de entrevista foi necessário rever padrões metodológicos e 

realinhar alguns conceitos para extrair o máximo de informações/histórias de vida das 

pesquisadas deste estudo, pois as mesmas ficaram em alguns momentos constrangidas em se 

exporem e ao mesmo tempo destacaram momentos importantes para a compreensão do Instituto 

e suas memórias. 

Diferentes datas foram significativas na memória da pesquisadora e na memória das 

pesquisadas e ao mesmo tempo elas puderam servir para reacender diversos sentimentos e 

sentidos em minha vida pessoal e profissional, essas datas, os fatos muitas vezes não foram 

fixados temporalmente. Provavelmente os mesmos revelaram o peso dos propósitos e as agruras 

das memórias, pois a seleção de lembranças, inconscientemente permeou os espaços dos 

relatos. 

Ao abordar a pesquisa qualitativa, com base em Silva (2003, p. 83), ressalta-se que 

“Como em todo trabalho dessa natureza teórico-metodológica - abordagem qualitativa - a 

análise dos dados é um processo que procura apreender as regularidades das ocorrências” além 

disso salientamos que “apreender as relações que são estabelecidas” faz parte do processo de 

organização da coleta e do que virá com a mesma o que nos proporcionará a qualidade para 

analisar e entrecruzar os dados narrativos.  

Ao mesmo tempo a entrevista narrativa implicou na necessidade de observar todos os 

cuidados necessários deixando que os relatos fossem trazidos à tona de acordo com a vontade 

de cada pesquisadas desse estudo. 

Dessa forma, após a transcrição minuciosa e detalhada das entrevistas13 as mesmas 

foram devolvidas às pesquisadas para que as mesmas as lessem com atenção e, se necessário, 

fizessem as devidas correções respeitando a vontade de cada uma para atribuir ou suprimir 

qualquer parte da narrativa.  

                                                           
13 As entrevistas foram gravadas em áudio através de um aplicativo do dispositivo eletrônico. 
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Para tanto, foi feito uso do Biograma14 que serviu como o mapeamento da entrevista 

narrativa e que auxiliou na devolutiva das entrevistas e demarcando alguns aspectos das 

trajetórias das entrevistadas, pois como aborda Bolívar (2002b, p. 194):  

O que constitui a trajetória profissional de um professor/a (e sua identidade 

profissional) será dado pelo que no relato de formação aparece como sua própria 

cronotopografia, ou seja, os tempos e espaços que lhe configuram diacronicamente a 

identidade profissional. Nos relatos biográficos (auto-informes, autobiografias, 

entrevistas biográficas), os professores e professoras reconstroem a posteriori um 

conjunto de acontecimentos que - em sua perspectiva atual - contribuíram para 

configurar sua vida pessoal e profissional (p. 194). 

De fato, discorrer sobre a trajetória profissional docente e lhes proporcionar o processo 

de rememorar suas histórias a partir das entrevistas narrativas acordou momentos, tempos e 

espaços memoriais foi significativo e deu ênfase para uma análise de pertencimento a um local, 

nesse caso o IEEOB e, sendo assim, o preenchimento de lacunas e a supressão de fatos 

auxiliaram na organização daquilo que foi explicitado ou ocultado, dependendo de cada 

professora, de suas vontades e da suas autorreflexões.  

Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 101) elucidam o processo de interpretação das 

entrevistas narrativas: 

A interpretação da EN deve levar em consideração tais circunstancias possíveis, 

inevitáveis na própria situação da entrevista. A narração em uma EN e uma função da 

situação como um todo, e deve ser interpretada a luz da situação em estudo, da 

estratégia presumida do narrador e das expectativas que o informante atribui ao 

entrevistador. Independentemente do que o entrevistador diz, o informante pode 

suspeitar de uma agenda oculta. Alternativamente, o informante pode confiar no 

entrevistador, não assumir uma agenda oculta, e fornecer uma autentica narrativa dos 

acontecimentos, mas pode, ao mesmo tempo, transformar a entrevista em uma arena 

para promover seu ponto de vista, com fins mais amplos do que os da agenda de 

pesquisa (p. 101). 

A interação entre narração e questionamentos tornaram mais tênue a linha entre a 

entrevista narrativa e a semiestruturada. Jovchelovitch e Bauer (2002) assim como Bolívar 

(2002b, 2010) abordam a análise de entrevistas narrativas e fazem uma sequência de 

procedimentos para que a mesma ocorra adequadamente, pois devem ser seguidos alguns 

passos “O primeiro passo na análise de narrativas e a conversão dos dados através da transcrição 

das entrevistas gravadas. O nível de detalhe das transcrições depende das finalidades do estudo” 

                                                           
14 O Biograma de Perfil Profissional, conforme Bolivar (2002b, p. 192) pode ser considerado um mapeamento das 

Entrevistas Narrativas e tem intensa relação com “o conjunto de experiências significativas na vida, como 

incidentes críticos ou pontos de não-retorno”, em outras palavras são as histórias significativas e os momentos 

destacados de cada colaborador ao revisitar sua entrevista e preencher possíveis lacunas ou suprimir outros fatos 

que considere irrelevantes para a sua trajetória profissional. 
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(2002b, p. 106). Além disso, as descrições são como os acontecimentos narrados, são sentidas 

e experimentadas.  

Do ponto de vista de Jovchelovitch e Bauer (2002):  

[...] é importante refutar alguns excessos recentes que exageraram a autonomia da 

narrativa, do texto e da interpretação, enquanto minimizavam o mundo objetivo. Mas 

nós também pensamos que é crucial levar em consideração a dimensão expressiva de 

toda peça narrativa, independentemente de sua referência ao que acontece na realidade 

(p. 109). 

Se toda a narrativa possui a expressividade inerente das memórias, o tempo/local para 

cada entrevista narrativa depende de cada pesquisada, pois nesse tipo de coleta de dados a 

disponibilidade da lembrança cabe a cada recordação. Para a realização da entrevista narrativa 

e para reavivar a memória, foi sugerido que a mesma acontecesse no acervo do Instituto, pois 

o mesmo poderia suscitar lembranças presentes em seus objetos, mas infelizmente não foi 

possível a realização de todas as entrevistas neste local devido aos compromissos de cada uma 

das entrevistadas. O processo de rememorar as questões formativas foi importante dispositivo 

necessário para ressignificar e refletir sobre as vivências profissionais docentes.  

As narrativas (auto) biográficas, ao sancionarem o tempo em andamento, provocaram 

ressonâncias do presente e, ao longo dos encontros, deram mostras de convocar o 

passado e o futuro, como dimensões simultâneas, a abrirem-se para instâncias (in) 

formativas; funcionaram como propiciadoras de percepções, sensações e inquietações 

pessoais, como proliferadoras de ser/vir-a-ser (MIDLEJ; PEREIRA, 2016, p. 559). 

O processo de transcrição das entrevistas narrativas foi trabalhoso, mas por questões das 

minúcias do mesmo para a elaboração das análises narrativas é essencial, pois segundo Bolívar 

(2002a, p. 52) são: 

[...] estudios basados en casos particulares (acciones y sucesos), pero cuyo análisis 

(narrativo, en sentido estricto) produce la narración de una trama o argumento, 

mediante un relato narrativo que torne significativos los datos. Aquí no buscamos 

elementos comunes, sino elementos singulares que configuran la historia15 (p. 52).  

Fazer a relação das singularidades tratadas nas narrativas verificando essas 

possibilidades a partir de um olhar sensível revela as histórias de vida que auxiliaram na 

elaboração da memória bilaquiana e do desenvolvimento do produto dessa dissertação. O 

                                                           
15 Tradução livre: [...] estudos baseados em casos particulares (ações e eventos), mas cuja análise (narrativa, no 

sentido estrito) produz a narração de um enredo ou argumento, através de uma narrativa que torna os dados 

significativos. Aqui não procuramos elementos comuns, mas elementos singulares que moldam a história. 
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produto prospectado para esse estudo foi a construção do Memorial Bilaquiano16 a partir das 

memórias das egressas do Curso Normal que se dedicaram à formação de professores 

abordando as últimas décadas do Século XX até o momento atual.  

Para tanto, além das narrativas orais das protagonistas, empreendemos uma breve 

análise documental no acervo do Instituto buscando de diferentes fontes-imagens e fontes-

pessoas. 

Para tratar das análises das narrativas Bolívar e Porta (2010, p. 208) destaca que é 

preciso: 

a partir del material, se requiere una categorización de la información, generada a 

partir de la base de los propios datos, aun cuando un análisis propiamente narrativo 

deba huir de un exceso de tratamiento categorial, que expropie las voces de los sujetos 

investigados. Se trata de buscar agrupaciones temáticas (por similaridades o 

diferencias) que sirvan para organizar el reporte. Los análisis de contenido, por medio 

de categorías temáticas, posibilitan convertir en manejable la información (mediante 

su reducción) y permiten su interpretación (mediante la codificación), el 

procesamiento y la obtención de conclusiones. Será preciso, pues, buscar las 

regularidades que encierran, determinar sus partes, aspectos más destacables, extraer 

los elementos comunes y divergentes, entre otras, que son facilitados normalmente 

por el empleo de programas (informáticos o no) de análisis de contenido17 (p. 208).  

Por fim, se fez necessária a realização de um processo de análise narrativa, tendo em 

vista a necessidade de organizar os conteúdos obtidos, nesse caso, através das entrevistas 

narrativas e da escrita narrativa com o uso de um “Diário reflexionário”18. A Escrita de Si foi 

uma maneira de dar destaque à palavra escrita e oportunizar o que não foi dito na entrevista, o 

que promoveu um processo de reviver momentos significativos na vida profissional dos sujeitos 

dessa pesquisa. 

Na opinião de Souza (2004, p. 389-390) as experiências formativas são: 

                                                           
16 Compreendemos por Memorial Bilaquiano alguns aspectos abordados de momentos selecionados através da 

perspectiva histórico-temporal das pesquisadas/entrevistadas/autoras e dos processos formativos do Instituto 

que serão registrados em forma de livro ou e-book. 

17 Tradução livre: “a partir do material, é necessária uma categorização da informação, gerada a partir da base dos 

dados em si, mesmo quando uma análise propriamente narrativa deve fugir de um excesso de tratamento 

categorial, o que expropria as vozes dos sujeitos investigados. Trata-se de procurar agrupamentos temáticos (por 

semelhanças ou diferenças) que sirvam para organizar o relatório. A análise de conteúdo, por meio de categorias 

temáticas, possibilita a conversão de informações em gerenciáveis (reduzindo-as) e permite sua interpretação 

(por codificação), processamento e obtenção de conclusões. Será necessário, então, buscar as regularidades que 

elas contêm, determinar suas partes, aspectos mais marcantes, extrair os elementos comuns e divergentes, entre 

outros, que são facilitados normalmente pelo uso de programas (computacionais ou não) de análise de 

conteúdo”. 

18 Fazemos uso da expressão Diário Reflexionário, para trazer a Escrita de Si expressão usada para nomear um 

“Diário Reflexivo” de memórias e lembranças que foram escritas pelos “sujeitos” da pesquisa, tal termo 

reelaboramos a partir das ideias de Périssé (2004). Tal material foi confeccionado e sugerido pela pesquisadora 

para que o mesmo trouxesse à lembrança momentos vivenciados nos processos formativos.  
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[...] desenvolvidas com os projetos centrados no trabalho com a memória educativa, 

nestes anos, revelaram-se instigantes e impulsionaram-me a aprofundar aspectos 

teóricos metodológicos relacionados a utilização dos mesmos no processo de 

formação. Emerge daí o mosaico que vem se constituindo como possibilidade de 

formação tanto para mim, enquanto professor, quando para os alunos, a cada ano, nas 

parcerias que firmamos para o trabalho sobre si, suas histórias, memórias, lembranças 

e aprendizagens da docência (p. 389-390).  

É preciso dar ênfase para experiências vivenciadas na formação e nos processos 

relacionados às memórias usadas como parte integrante das narrativas utilizadas para dar voz 

aos participantes da pesquisa faz parte do processo investigativo. Na pesquisa baseada nas 

histórias de vida, narrativas trazem as perspectivas do trabalho docente e das identidades das 

pesquisadas e de suas trajetórias. 

Os percursos entrecruzados durante a busca dos dados para revelar a constituição das 

identidades docentes foram capazes de evidenciar o potencial das narrativas. Investigando a 

trajetória de formação profissional, tendo em vista a constituição da professoralidade, a partir 

das narrativas de vida e da elaboração dos saberes experienciais e a sua importância para 

composição da docência. Estas são algumas das facetas fundantes do processo formativo. 

Para auxiliar nas entrevistas narrativas o quadro a seguir serviu de apoio, como esquema 

que pode ser seguido no desenvolvimento da pesquisa que enfatizou os relatos com o 

distanciamento necessário da entrevistadora/pesquisadora.  

O Quadro 1 apresenta os passos da Entrevista Narrativa e aborda aspectos detalhados 

do que foi realizado durante as entrevistas. Cada uma das etapas que foram desenvolvidas nas 

entrevistas foi considerada com atenção para o funcionamento das análises das narrativas.  

 

Quadro 1 – Fases principais da entrevista narrativa 

Fase Regras 

Preparação 

Exploração do campo (leitura de documentos, notas relatos, etc.); Formulação 

de questões exmanentes (aquelas que refletem intenções do pesquisador, suas 

formulações e linguagens. As questões exmanentes distinguem-se das 

imanentes (temas, tópicos e relatos de acontecimentos que surgem durante a 

narração [...]) 

1 Iniciação 
Formulação do tópico inicial para a narração; Emprego de auxílios visuais 

(dispositivos da memória fotografias, objetos, imagens e outros). 

2 Narração central 
Não interromper; Somente encorajamento não verbal para continuar a 

narração; Esperar para os sinais de finalização (coda) 

3 Fase de perguntas 

Somente “Que aconteceu então?”; Não dar opiniões ou fazer perguntas sobre 

atitudes; Não discutir sobre contradições; Não fazer perguntas do tipo “por 

quê?” 

4 Fala conclusiva 
Parar de gravar; São permitidas perguntas do tipo “por quê?”; Fazer anotações 

imediatamente depois da entrevista.  

Fonte: Fases principais da entrevista narrativa (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2010, p. 97). 
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O uso de entrevista não estruturada para dar organicidade à narrativa exige que o 

pesquisador se dispa de todas as suas concepções e valorize a escuta do outro e de suas histórias. 

Esta técnica de entrevista precisou ser totalmente dominada pelo entrevistador/pesquisador para 

que a mesma ocorresse de maneira adequada com suas especificidades.  

Conforme o objeto de estudo, as “memórias bilaquianas”, as possibilidades de 

indagação foram observadas com a perspectiva de aflorar os processos formativos das 

colaboradoras deste estudo. A memória pode ser considerada o lugar de reencontro com o outro, 

resgate de histórias esquecidas em um tempo/espaço nas histórias, nas lembranças e nos 

esquecimentos nas vivências. 

Certamente, para que esse itinerário metodológico fosse adequado à pesquisa narrativa, 

alguns processos fizeram parte do mesmo além da entrevista narrativa, pois foi preciso dispor 

de outros subsídios para a coleta de dados, assim, uma breve escrita autobiográfica, as 

fotografias, o banco de memórias e as notas dos documentos foram colocados como dispositivos 

auxiliares no enriquecimento dos dados coletados. 

Magda Soares (1991, p. 16) faz uma descoberta ao resgatar suas memórias, as memórias 

de sua vida pessoal e profissional, ela destaca “Descobri/descobrimos: os meus dias não são 

meus, são nossos. Sob os meus dias, parece estar a vivência de toda uma geração que se educou 

e educou nas últimas cinco décadas. Por isso, muitos insistiram na socialização desta 

minha/nossa experiência”.  

Ao discorrer sobre suas experiências Soares (1991) aflora também as experiências dos 

outros, as nossas experiências, as nossas memórias (re) acordadas em um lugar guardado repleto 

de lembranças boas e não tão boas, mas que fazem parte da formação professoral daqueles que 

fazem parte dos itinerários bilaquianos.  

Os itinerários bilaquianos traduzidos nas “memórias” daquelas que do Instituto fizeram 

parte constituirão parte das histórias e formarão os mais diversos pertencimentos de vida 

professoral. Os significados dessas memórias para a história do Instituto serão traduzidos em 

forma de um memorial que se condensará posteriormente em um e-book, contendo o “Memorial 

Bilaquiano” produto desse Mestrado Profissional.  

2.1 O TRAJETO DOCENTE DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

A tessitura de nós, entre (nós) ocorreu aos poucos. Foi iniciada de maneira silenciosa, 

mas ganhou corpo ao longo dos encontros de vida, pessoal e profissional. O processo de 

profissionalização docente percorreu a vida de cada professora.  
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Esta profissionalização se deu ao longo de suas vidas, portanto além de permanente ela 

se modificou conforme o tempo e de acordo com as experiências acumuladas durante diferentes 

períodos. Estes períodos são influenciados por questões histórico/culturais e permeados por 

identificações pessoais e profissionais que aconteceram durante a profissionalização.  

As pesquisadas deste estudo foram selecionadas com o cuidado e o consentimento de 

cada uma conforme suas necessidades de se dizer ao longo de suas escolhas profissionais e 

pessoais. Desta forma, participaram da pesquisa quatro pesquisadas nesta etapa da pesquisa 

bem como uma outra pessoa que entrecruza suas contribuições, pois traz a parte histórica do 

Instituto, o que resgata um pouco da memória da instituição oficializando e retomando algumas 

lacunas deixadas pelo esquecimento.  

As memórias trazidas para este estudo são lembranças afloradas por dispositivos como 

imagens do prédio, fotos da formatura, imagens de personalidades que estudaram ou 

trabalharam na época em que os sujeitos frequentaram a escola o que fizeram com que 

florescessem os sinais de que havia uma pertença impregnada nas vivências dos sujeitos. 

Desta maneira para respeitar a identidade de cada participante da pesquisa e possibilitar 

seu anonimato as entrevistadas receberam um “codinome” proposto inicialmente pela 

orientadora deste estudo, adotado e sensivelmente impregnado de perfume as flores 

desabrocharam a cada narrativa. Escolhidas junto e em conjunto um pouco de cada uma se 

transformou em flor. Protea, nome de uma flor da África do Sul e que significa força da 

ancestralidade escolhida para esta protagonista por suas narrativas estarem ligadas as suas 

memórias étnicas. Lírio, uma flor delicada e perfumada escolhida por traduzir as relações 

afetivas abordadas na fala da entrevistada. Rosa, nome curto de uma flor forte e expressiva, 

escolha da entrevistada pela afinidade que tem com esta flor. Camélia, símbolo de força e 

significado para identificar uma mulher que em sua jornada escolhe ser professora.  

O Bilac provoca memórias relacionadas ao tempo histórico santa-mariense. Estas 

memórias se confundem, se fundem, são influenciadas pelo status social que o Curso Normal 

tinha em diferentes épocas da história do município.  

Sendo assim, o Instituto, que foi ícone na formação docente tanto do município quanto 

do estado do Rio Grande do Sul apresentou-se como importante gatilho de ascensão social 

inclusive para as colaboradoras desta pesquisa.  

Protea afirma que seu desejo era ser professora. Conta uma breve história de uma de 

suas tias que queria muito ser professora, mas em tempos de extrema pobreza e de descrédito 

com os mais humildes, os patrões de sua avó acharam a ideia absurda e um sonho foi 

“assassinado”. Ouvindo de sua avó esta história Protea se fortaleceu e decidiu seguir os passos 
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de sua tia e se embrenhar pelo mundo das letras. Estudar foi a carga da herança de um sonho 

que havia sido esquecido, mas que para sua família era extremamente vivo. A questão das 

relações étnico-raciais na época eram extremamente mutilantes19. Sonhar não era permitido aos 

negros, e para as mulheres, era cruelmente impossibilitado.   

Nesta pesquisa não adentramos com profundidade nas questões de gênero e raça, mas 

elas irão percorrer alguns dos relatos, pois fazem parte da constituição das vidas e dos trajetos 

profissionais das entrevistadas em algum tempo de seus relatos. Faz parte da vida narrada das 

pessoas as questões que mesmo não sendo as norteadoras das falas ficam implícitas nos 

silenciamentos, naquilo que é dito e não dito. 

Marcada a primeira entrevista, começou a se reorganizar a pesquisa. O caminho 

necessário, trajeto de sair da estagnação e finalmente dar “vida” à dissertação. A complexa 

necessidade de resssignificar o dito e o não dito. A capacidade de constituir memórias, histórias 

e vidas. O “Bilac” tornando-se palco da história do vir a ser professor em tempos de dificuldades 

e de incertezas.  

Essa ação reflexiva ressignificada extrapola as paredes do lócus de formação. 

Transborda conhecimento compartilhados reconstitui sensibilidades trocas, impulsionando um 

conhecimento partilhado com o outro reconhecendo-se no outro. Essa transformação, 

autoformação foi a promessa de rememoração daquilo que potencialmente influenciou na 

organização do processo formativo.  

Lírio foi convidada para ser entrevistada, mas estava prestes a realizar uma viagem. 

Atravessaria o Oceano Atlântico e não teria tempo para conversar mais prolongadamente, pois 

estava nas tratativas de sua aventura formativa. Mesmo com tempo reduzido se dispôs a fazer 

uma escrita e contar suas lembranças. Texto suave, cheio de emoção e trazendo algumas 

lembranças e pequenas histórias do tempo do Curso Normal.  

Conversamos via rede social e ela se dispôs a contribuir e quando retornasse nos 

encontraríamos e gravaríamos uma entrevista. Nesta oportunidade ocorreu a possibilidade de 

realizar uma escuta sensível e (re) acordar memórias formativas. O dia foi marcado e o encontro 

informal ocorreu num misto de nostalgia e recordações. 

O encontro com Lírio aconteceu no penúltimo dia do mês de maio repleto de 

significâncias, um reencontro à sua formação no Curso Normal. Conversamos demoradamente 

e nesta conversa ela foi revelando sua verdadeira base formativa: o Curso Normal. Suas 

                                                           
19 Mutilantes proposto aqui para dar força aos processos de mutilação social e cultural de negras em tempos e 

espaços diferentes dos atuais.  
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lembranças foram aflorando e foi recordando seus colegas e professores. As imagens da sua 

turma formada em 1992, foram trazendo recordações e ao mesmo tempo o distanciamento que 

ocorreu ao longo destes vinte e cinco anos.  

Quando Lírio traz suas experiências como formadora fala de um lugar que conquistou e 

de uma convicção na necessidade de seu papel de formar professores e, assim, poder contribuir 

para uma educação transformadora. Essa possibilidade de tornar transformadora fez Lírio optar 

por buscar um conhecimento em lócus, pois para além da formalidade acadêmica, ela acredita 

que vivenciar e experienciar os lugares que fazem a educação dar certo e impulsionam novos 

horizontes permeados por vida.  

Rosa foi convidada para fazer parte desta dissertação e contar suas memórias do tempo 

de normalista e da sua vivência como vice-diretora do Curso Normal e formadora de 

professoras. Com seu sorriso sincero nos lábios, me disse que era sempre bom lembrar e se 

fosse ajudar iria nos contar suas histórias.  

Marcamos para um fim de tarde de uma segunda-feira, mês de maio. Por motivos 

pessoais ela não compareceu. Brincamos que ela deveria ficar de “castigo”, mas remarcamos e, 

num misto de ansiedade e curiosidade, a tão aguardada entrevista ocorreu na sexta-feira 

posterior. Uma entrevista não muito longa embebida de emoção e de recordações que trouxeram 

vida, formação, lembranças e um Bilac revivido em detalhes e de convicções da importância 

do Curso Normal para o seu ser professora.  

Esse Bilac que Rosa descreve esteve sempre presente em sua memória formativa. Ela 

traz toda sua experiência anterior ao Instituto e faz a referência quando ela, professora formada 

em Letras, retorna ao berço de sua formação inicial docente. Seria ali o início de sua jornada 

formando futuras professoras.  

Hoje, alguns anos depois, da retomada do Curso Normal, agora do lado de lá da 

formação, Rosa faz do pensar um processo formativo a sua escolha pessoal e dedica-se ao 

desenvolvimento das questões relacionadas a profissão docente.  

Camélia se dispôs a conceder-nos a entrevista trazendo um memorial escrito de sua 

trajetória formativa e de sua passagem pelo Bilac. Suas diversas histórias estão entrelaçadas ao 

Bilac e suas passagens pela escola foram importantes para que suas escolhas formativas a 

constituíssem docente.  

O percurso vivenciado por Camélia esteve imbuído de processos formativos 

constituidores de suas memórias sobre o Bilac e ela vai contando seus trajetos e formando-se 

ao mesmo tempo, pois ao resgatar suas mais remotas lembranças ela vai se autoformando e se 

transformando. 
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Para Camélia percorrer o processo formativo das normalistas traz à sua própria 

formação a necessidade de dar ênfase à constituição de uma professora dedicada, pesquisadora 

e possuidora de vivências necessárias a prática docente.  

2.2 O SER PROFESSOR ONTEM E HOJE: A PESQUISA (AUTO) BIOGRÁFICA NA 

BUSCA DA MEMÓRIA FORMATIVA 

A memória constituída de inúmeras lembranças e esquecimentos faz parte do sentimento 

que nos percorre e nos faz humanos. Os processos que passamos durante uma existência, tanto 

a profissional quanto a pessoal, revelam posturas, conhecimentos e carregam consigo 

significados diferencias. 

Ao “lembrar”, (re)acordar as “memórias formativas” e justificarmos os motivos que nos 

levaram a trazer tais memórias para o processo da escrita (auto)biográfica20 e das narrativas 

docentes. Isto posto, nos aproximamos da temática desta pesquisa: a história da formação 

docente no IEEOB.  

Estas histórias permeadas de vivências nas quais se organizam a profissão, revelam à 

docência que está carregada de uma “pertença bilaquiana”21. Esta pertença é o que constitui o 

processo formativo vivenciado pelos participantes desta pesquisa.  

Para que cada história contada seja rememorada com significância tanto para as 

pesquisadas/autoras quanto para a pesquisadora/autora a sensibilidade da escuta, pois valorizou 

tanto as falas quanto os silenciamentos22. Os sujeitos foram se reconstituindo neste processo de 

narrar-se e assim, formalizaram sua docência.  

Essa forma de narração, fez relembrar, (re) acordar momentos vividos, histórias que 

constituíram tanto a vida pessoal quanto a profissional entrecruzando momentos que integraram 

o processo formativo de cada uma. 

A docência e os processos formativos que a constituem foram mediados por inúmeras 

narrativas possuidoras de minúcias significativas e que formaram e (trans) formaram a vida e a 

                                                           
20 Escrita autobiográfica aborda aspectos do que Abrahão resgata da “pesquisa (auto) biográfica, preocupada com 

a formação humana e a vida vivida pelo sujeito busca fundamentar uma epistemologia ancorada em fontes 

biográficas e autobiográficas para compreender o mundo, não apenas como estrutura e representação, mas, 

primordialmente, como experiência narrativa e significação” (ABRAHÃO; PASSEGGI, 2012, p. 19-20). 

21 Pertença bilaquiana significa aqueles que por algum processo de constituição pessoal ou profissional pertencem 

ou pertenceram ao Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac. 

22 Faço uso do termo silenciamentos para destacar o não dito, o não falado e aquilo que não se lembra ou não se 

revela. 
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profissão docente. Uma profissão permeada por diversas dificuldades e que exige formação 

permanente para se apropriar dos conceitos necessários para o fazer docente. 

A profissão docente possui diversos problemas, muitos deles devido a questão 

remuneratória, pois conforme o último Plano Nacional de Educação (PNE, 2014) havia a 

necessidade de implementação do Piso Nacional Salarial além da importância de formação e 

de ampliação da mesma para que a remuneração dos professores fosse equiparada a de outros 

profissionais com formação equivalente. O que se observa ao longo dos últimos anos é que 

muitos estados e municípios não cumprem tal deliberação, o que repercute em defasagem 

salarial e um abandono da profissão docente, quer fisicamente, quer formativamente.  

Pereira e Oliveira (2016) destacam que “o magistério deixou de representar, para parte 

significativa da sociedade, prestígio e status social” um afastamento de tudo aquilo que em 

tempos passados dava uma condição de prestígio social à profissão docente. Atualmente, há a 

perda da estima à profissão docente, desprestigiada a profissão está menos procurada e assim o 

investimento nesta formação acaba sendo preterido. 

Flores (2016, p. 345) faz menção à complexidade pela qual passa a profissão docente 

decorrente tanto da cultura profissional que têm os professores, quanto das transformações 

sócio-políticas-culturais, a crise atinge os conhecimentos e as estruturas escolares. Os 

professores em meio a este “caos” instaurado também estão tentando através de sua formação 

superar os desafios ocasionados pela desvalorização da profissão docente.  

Ao longo dos últimos anos a valorização docente depende de “um processo que não se 

restringe ao reconhecimento externo, da sociedade, pois envolve a formalização da carreira com 

justa remuneração” (FLORES, 2016). Para isto, é preciso que além do “reconhecimento do 

próprio docente” que tal valorização também perpasse o processo de formação deste docente e 

que isto auxilie na qualificação do trabalho. 

As experiências profissionais para a constituição da docência auxiliam no entendimento 

da busca formativa do professor. Cada aprendizagem, cada momento considerado ou não nas 

narrativas orais ou escritas pode revelar um colaborador que possui marcas fundantes e 

essenciais em seu processo formativo e na constituição de sua docência.  

O saber e o fazer docente envolto da narrativa oral ou escrita revela a docência daqueles 

que, através das imagens corporificadas ou não, ajudam no entendimento da vida pessoal e 

profissional do professor. 

O conceito de profissionalismo precisa estar claro para que a profissão docente seja 

reconhecida em diferentes instâncias da sociedade. Isto posto, Flores (2016) conclui que 

importa fomentar a confiança, a valorização e o reconhecimento da profissão docente, mais que 
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isto destacamos que o essencial está nos processos formativos voltados para a trajetória desta 

profissão.  

Nós pesquisadoras, precisamos ser rigorosas na realização da coleta de dados, coleta de 

vidas e de histórias narradas, utilizando instrumentos acurados que possibilitem reflexões 

profundas daquilo que constitui a docência e que, relacionado a aportes teóricos, constitua uma 

conversa entre a teoria e a prática vivenciada. Vivências essas recortadas de histórias narradas 

ao longo de uma investigação sensível que reproduziu momentos escolhidos com a relação entre 

o que se quer revelar e aquilo que se quer ocultar.  

Cada um que foi se revelando ao longo das narrativas autobiográficas trouxe consigo a 

trajetória pessoal e profissional que percorreu. Esse “processo de (auto) formação” foi revelado 

através de questionamentos que serviram para o reconhecimento de si e daquilo que teve “valor” 

na formação e na constituição docente. 

As histórias rememoradas trouxeram o referencial necessário para o entendimento do 

processo formativo docente. Ao contar a sua história de vida os docentes refletiram sobre sua 

trajetória pessoal e profissional, isto os aproximou em alguns aspectos e os afastou em outros 

tantos, mas a (re) constituição de momentos vivenciados ao longo do processo formativo 

auxiliou no entendimento e na compreensão da formação docente.  

A atividade docente teve muitas perspectivas e tendo em vista as dos saberes as 

indagações ela está sujeita às análises de pesquisa que cada docente fez ao longo de sua carreira 

e de sua vida. A resistência, portanto, pode ser atribuída aos processos formativos imbricados 

culturalmente à profissão docente.  

Uma maneira de revelar estes processos formativos foi a “escrita de si” através das 

narrativas que simbolizaram singulares questões. As significâncias despidas ao escrever ou 

falar de si, o revelar-se para o outro e constituir-se como docente diariamente ou ao longo de 

uma trajetória de vida pessoal e profissional. Escrever de si suscita o exercício de ativar a 

memória e lembrar os momentos formativos importantes para a constituição da docência de 

cada um que se atreva a escrever-se. 
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3 A NARRATIVA COMO FONTE DE RESSIGNIFICAÇÃO DA “PERTENÇA 

BILAQUIANA” 

 

A “pertença bilaquiana” constituída ao longo das narrativas foi compreendida com o 

auxílio da análise narrativa23 que permeou o processo de compreensão da docência. Ao narrar 

saberes, os professores se descobriram conhecedores e constituidores de sua docência e, desta 

maneira, alicerçaram sua profissão. 

Falar da própria história foi situar os conhecimentos produzidos por si e pelo grupo a 

que pertence, além de ter dado sentido às suas falas, compartilhar momentos vivenciados ao 

longo de sua formação docente que foram aspectos indispensáveis na pesquisa com histórias de 

vida, (auto) biografias e narrativas. 

A “categoria biográfica realmente dá acesso ao trabalho da gênese sócio-individual pela 

qual os indivíduos elaboram o mundo social e histórico e não cessam de produzi-lo ao 

produzirem-se a si mesmos” (DELORY-MOMBERGER, 2016, p. 137). É segundo a autora 

uma “categoria da experiência” que faz a integração e permite interpretar de “situações e os 

acontecimentos da sua vivência” (DELORY-MOMBERGER, 2016, p. 138). 

A busca por momentos memoriais durante os percursos formativos de narrativas 

(auto) biográficas foram caminhos percorridos nos processos formativos docentes. Ao mesmo 

tempo singulares, as narrativas afloraram a necessidade de olhares minuciosos e sensíveis para 

a história narrada de cada professora que fez parte dessa pesquisa.  

A pesquisa biográfica sobre as narrativas de vida evidenciou a “procura de um saber-

viver” que se aperfeiçoou no decurso de toda uma existência. A formação percorrida nas 

trajetórias de vida esclareceu de certa forma o que tornou a professora possuidora de 

experiências vivenciadas e formativas.  

O campo de conhecimento da pesquisa biográfica, segundo Delory-Momberger (2016) 

constitui o percurso “de construção de si, de subjetivação, com o conjunto das interações [...] 

com o outro e com o mundo social”. O ato fundante do fazer e do saber individual está 

intimamente conectado com o coletivo, a interação com os grupos e como o outro forma o ser 

docente contextualizado. 

                                                           
23 Análise narrativa a partir de Bolívar (2002, 2010) e de suas explicações para o processo de analisar a narrativa 

e através disso produzir conhecimento de si e do outro. 
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O tempo24 tem importância essencial nas pesquisas de cunho biográfico, pois o mesmo 

identifica as características individuais daqueles que fazem parte da pesquisa. Aprofundando 

“a temporalidade biográfica é uma dimensão constitutiva da experiência humana”, dessa forma 

os recortes temporais são de suma importância para esta pesquisa. Esses recortes tratam daquilo 

que foi significativo para a identificação docente e dos saberes que foram apreendidos ao longo 

da vida (DELORY-MOMBERGER, 2016, p. 136). 

(Re) vivenciar as questões ocorridas durante a formação docente e os saberes 

constituídos a partir da experiência também foram importantes fenômenos observados e 

analisados para que pudessem servir de parâmetros para outras constituições de saberes pois, 

constituir saberes e compreender a partir das histórias de vida esses processos de autorreflexão 

e de autoformação são essenciais para a formação de uma identidade profissional. 

Protea revive este processo de “pertença bilaquiana” ao retornar para o Bilac, escola 

onde estudou e se formou professora. Esta formação inicial foi a desencadeadora de uma longa 

jornada formativa. Jornada esta que se ressignificou quando do retorno ao seu lugar de vivência 

e de encontro com a profissão docente. Ela então recorda emocionada:  

Eu estava me aposentando e faltava um pouco, e tinha uma vaga ali no Bilac, ai eu 

me emocionei muito vim trabalhar no Bilac. Vim pra escola onde eu tinha estudado, 

foi bom, foi uma boa experiência também (PROTEA, entrevista em 23 de abril de 

2018). 

Para a constituição das identidades profissionais na docência, de acordo com a pesquisa 

narrativa, seria preciso dar destaque para os conhecimentos refletidos durante o trajeto da 

pesquisa e para tanto a de se deter nos questionamentos, indagações permanentes e necessárias 

para a elaboração de análises minuciosamente estabelecidas. 

Dessa forma, as narrativas docentes podem auxiliar nos processos formativos da 

profissão docente, mesmo que a realidade fosse complexa, investir na compreensão das 

“subjetividades”, para que isto auxiliasse na formação coletiva e individual dos docentes, pode 

ser fundamental para a compreensão das vivências professorais.  

A valorização da profissão docente percorreu itinerários que trataram de “pensar [...] o 

carácter pessoal do ato de ensinar” sendo assim, o pessoal e o profissional se confundem e se 

fundamentam em um mesmo processo de se fazer “docente”. As questões humanas da profissão 

são tão fortemente envoltas de ideias e ideais que tendem a ter muito da identidade de cada 

professor e para tanto se faz necessário desenvolver uma formação que se adapte 

conscientemente ao “profissionalismo” docente (MATOS, 2016). 

                                                           
24 O tempo, para Ricouer (1994), “torna-se tempo humano na medida em que está articulado de modo narrativo: 

em compensação, a narrativa é significativa na medida em que esboça traços da experiência temporal” (p. 15). 



42 

 

Nóvoa (1992) faz uma retomada a consolidação da imagem do professor que foi se 

fixando no século XIX, um professor possuidor de “apostolado” ou “sacerdócio” aquele ser 

humano que se faz respeitar e valorizar a partir das suas qualidades. Ao longo do tempo, as 

mudanças de compreensão deste “ser professor” foram se deslocando para um lugar que julga 

o docente como aquele que está perdendo suas características por conta de sua formação e da 

desvalorização perante a sociedade.  

Segundo Nóvoa (1992, p. 25) “o processo de formação está dependente de percursos 

educativos, mas não se deixa controlar pela Pedagogia”. Ele ocorre ao longo da vida do 

professor, ele tem seus avanços e recuos, faz com isto a relação reflexiva da constituição da 

“identidade pessoal” e também profissional docente.  

A formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos professores, no 

quadro de uma autonomia contextualizada da profissão docente. Importa valorizar o 

paradigma de formação que promovam a preparação de professores reflexivos, que 

assumam a responsabilidade do próprio desenvolvimento profissional e que 

participem como protagonistas na implementação das políticas educativas (NÓVOA, 

1992, p. 27). 

Destacamos que para o desenvolvimento profissional se efetivar é preciso proporcionar 

uma formação que tenha como base a reflexão para que o professor exerça um protagonismo 

em sua prática docente além de ser o alicerce para a efetivação das políticas educativas. A 

profissão docente exige um comprometimento tanto com a valorização externa quanto com a 

interna, os grupos que se identificam como tal através de suas trajetórias narradas ao longo de 

todo o processo formativo. 

De fato, Matos (2016, p. 71) discorre sobre a profissão docente e afirma que na 

“polifonia das vozes dos professores ouvidos, reconhece-se a complexidade da profissão 

docente, que convoca diferentes dimensões dos sujeitos professores: os seus saberes e afetos, 

as suas experiências e convicções, o seu sentido ético e de compromisso social”. Ela afirma que 

“no exercício da profissão docente, a vida afeta a prática”. Esse afetar envolve todos os 

inseridos no processo formativo e a vida pessoal adentra pela profissão. 

A autora supracitada afirma ainda que: “as investigações dão conta, [...] da emergência 

de novas retóricas sociais e de políticas educativas que desafiam o sentido de identidade 

profissional dos professores”. Os professores que atuam estão impregnados da “burocratização 

do trabalho docente” e da “degradação da condição docente e da imagem social dos 

professores” o que nos deu margem para questionar o quanto este trabalho provoca 

especulações em relação a sua identidade e da importância social que a formação docente tem 

para o desenvolvimento de uma educação de qualidade. 

De acordo com Pereira e Oliveira (2016, p. 45):  
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Sem professores qualificados, conhecedores das políticas públicas e devidamente 

valorizados, participantes da gestão escolar em termos administrativos e pedagógicos, 

numa perspectiva democrática, não haverá mudanças na educação. No entanto, a falta 

de qualificação para o exercício do magistério ainda é uma realidade em muitas 

regiões e municípios do país, o que revela um magistério brasileiro despreparado para 

enfrentar os desafios contemporâneos relacionados com a educação básica. Essa 

realidade se caracteriza por um sentimento de desprestígio e de discriminação, tanto 

por parte da sociedade, como dos próprios alunos.  

A qualificação de professores passa por diferentes situações que convergem na ação das 

políticas públicas voltadas para a valorização do professor. A educação com qualidade percorre 

diferentes caminhos e estes trazem obstáculos que podem ou não ser superados. Oportunizar a 

qualificação docente e dar ênfase a sua estruturação tendo em vista a melhoria da educação 

básica é um desafio a ser superado tanto pelos governantes quanto pelos próprios professores 

para que a profissão docente seja respeitada pela sociedade.  

A construção de si através das “narrativas formativas” pode ser usada para a constituição 

da identidade professoral através das histórias de vida narradas. Falar de si, (re) acordar 

histórias de vida, experiências que auxiliaram na constituição da identidade docente são 

aspectos fundamentais no processo de reelaboração das imagens que proporcionam o 

simbolismo das representações pertencentes a formação docente.  

Naturalmente, somos o que reinventamos ao longo da nossa vivência. Os itinerários que 

percorremos, mostram aquilo que nos constitui ao longo da nossa história de vida. A formação 

que nos permeia, faz com que a docência se crie e recrie durante nossas experiências de vida.  

Desta forma somos aquilo que nos constituímos ao longo de nossa trajetória pessoal e 

profissional, sendo assim,  

A profissionalização e a valorização do magistério, portanto, são requisitos 

fundamentais para que o Sistema de Ensino se constitua como tal em suas finalidades 

e propostas. Nesse processo, a luta do magistério continua na perspectiva de que a 

legislação que assume o professor como profissional seja efetivamente cumprida 

(PEREIRA; OLIVEIRA, 2016, p. 45).  

Todos nós professores vamos nos constituindo ao longo de nossa trajetória e 

necessitamos respaldo legal para que nossa profissionalização seja valorizada respeitando nosso 

processo formativo. A legislação para a valorização docente traz em si a possibilidade de 

resgatar minimamente a questão de remuneração, mas nos últimos anos isto ocorre através de 

muita luta que em algumas vezes foram traduzidas em forma de greves. 

As “identidades biográficas” compostas por relatos de vida escritos nas quais as 

experiências formativas dão o embasamento para que “territórios” sejam revelados ou 

invisibilizados podendo ser considerados simbólicos no decorrer dos relatos, pois os mesmos 
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são pertencentes a uma pluralidade de conceitos e experiências que concebem identidades 

criadas ou reinventadas a partir de memórias que podem ser eletivas ou seletivas.  

No decorrer desta pesquisa abordamos a constituição formativa e a formação docente, 

partimos dos processos formativos mediados pelas narrativas de vida considerando as histórias 

de vida e como elas se relacionaram entre si para constituírem a docência de professores que ao 

se “formarem” transformam seus saberes ao longo dos processos simbólicos também fazem das 

imagens representações de si. 

Sendo assim, Protea faz um encontro com sua professora formadora e revela aquilo que 

lhe fez se aposentar e ao mesmo tempo o que lhe deu mais tarde uma memória nostálgica e 

intensamente portadora de um arrependimento por não ter persistido na função formativa, pois 

poderia ter contribuído efetivamente com a formação de outros tantos professores. Assim, ela 

recorda que:  

Eu me lembro, que no nosso tempo era bem diferente, nós éramos mais quietas, tinha 

mais respeito com os professores, tinha mais um distanciamento, os professores 

estavam lá cima e agora a gente tá aqui. E quando eu volto tem uma aproximação 

muito igual a nós. Elas vinham assistir as aulas, eu tinha um primeiro ano e também 

trabalhei no Bilac, no magistério com a didática e a alfabetização. E foi uma pena 

que eu saí, porque eu gostava muito do que fazia, mas eu saí de braba, pedi a 

aposentadoria pelo meu temperamento (Entrevista em 23 de abril de 2018).  

Cada percurso formativo é único, singular, eles são revelados através de 

questionamentos e o reconhecimento de si e daquilo que tem “valor” na formação tanto para o 

compartilhamento das histórias de vida narradas quanto para aqueles silenciamentos 

necessários para que ocorra uma “evolução” formativa e constituição da identidade do docente. 

Para contar um pouco de si e de sua formação, Camélia faz uma busca em seu passado, 

revira as memórias e lembra que:  

[...] uma grande viagem no meu passado e também em uma das Escolas que atuo 

hoje, uma das poucas escolas que conheço que possui um acervo, um Museu e das 

suas próprias memórias que faço também uso para reconstruir as minhas. Estou me 

referindo ao Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, onde hoje trabalho com o 

Curso Normal, destinado a formação inicial de professores, instituição que tem muito 

a ver com minha própria história. Que começa com meu ingresso no Jardim da 

Infância em 1975, hoje denominado de Educação Infantil. Tive curiosidade de rever 

a minha primeira sala de aula que hoje é uma brinquedoteca (CAMÉLIA, Escrita de 

Si, 2018). 

A necessidade de mudanças, transformação, interferem no nosso ser/estar no mundo e 

influem na perspectiva de aprendizagem e na busca de saberes para suprir aquilo que faltou ou 

se modificou no decorrer do percurso narrado. O sentimento de pertença a algo ou algum lugar 

faz com que a “busca de nós” percorra a afetividade e dê lugar a uma “manipulação social” que 

pode influenciar tanto na evolução quanto no desenvolvimento das questões formativas. 
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O recordar as histórias de sua formação trouxe para Lírio um lugar que tem a 

importância do Curso Normal na vida profissional dela e em suas palavras ela reafirma sua 

vontade de fazer a formação dos grupos de professores com quem ela trabalha:  

E a gente possibilita muito isso, a gente forma muitas pessoas e a gente vê a diferença, 

não é uma regra tá, mas é um detalhe, que a gente vê a grande diferença de quem fez 

magistério e quem não fez magistério. Sabe, que coisas assim só com o magistério, a 

didática tem só no magistério. Eu não aprendi a dar aula na pedagogia. É muito 

diferente. É aquelas coisas assim que tu, enquanto professor de sala de aula tu sabe 

o que tu tens que fazer, tu tem que saber criar um jogo, tu tem que saber pensar sobre 

um jogo, tu tem que saber pra que serve aquele jogo, tu tem que saber se der o 

conteúdo x. Sem a ludicidade tu tem um resultado, com a ludicidade tu tem outro 

resultado (LÍRIO, Entrevista em 30 de maio de 2018). 

Para investigar a si foram necessárias identificações que auxiliaram no desenvolvimento 

das questões que percorreram os processos formativos. Evoluir a partir de saberes necessários 

para que tal processo se efetive e seja reconhecido foi fundamental, pois deram significados às 

opiniões ou pensamentos que nos transformaram e nos revelaram um compartilhar de si.  

Esse compartilhamento de histórias foi fonte de processos comparativos que serviram 

para uma identificação por aproximação ou distanciamento de fatos ou momentos historizados 

que proporcionaram o reconhecimento da singularidade. 

Dessa maneira, Nóvoa (2009, p. 22) trata da profissionalidade e da (auto) formação 

destacando que as mesmas devem passar por uma análise pois: 

[...] é preciso reconhecer que falta ainda elaborar aquilo que tenho designado por uma 

teoria da pessoalidade que se inscreve no interior de uma teoria da profissionalidade. 

Trata-se de construir um conhecimento pessoal (um 

auto-conhecimento) no interior do conhecimento profissional e de captar o sentido de 

uma profissão que não cabe apenas numa matriz técnica ou científica. Toca-se aqui 

em qualquer coisa de indefinível, mas que está no cerne da identidade profissional 

docente (p. 22). 

Essa escrita interligada da nossa narrativa e a dos participantes nos proporcionou um 

olhar reflexivo tanto em relação a nossa história quanto a história de outros docentes. As 

referências usadas para nos interpretarmos ou interpretarmos o outro foram significadas a partir 

do processo de percepção do nosso eu e do outro.  

Ao fazermos a reflexão mediatizada pelas narrativas de vida e orientadas para pensar o 

“itinerário existencial e experiencial” do eu com a possibilidade de se fazer docente 

constituindo sua formação e os processos que dela fazem parte e reconhecendo assim, a sua 

identidade docente.  
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A definição de tempo de vida para Abrahão (2004, p. 17) é a que “o tempo de nossas 

vidas está constituído por passar o que se passa, pela nossa experiência”, isto proporciona uma 

visão de como o tempo pode ser percebido para o uso de histórias experienciais.  

Dessa forma, o processo formativo possui especificidades que fazem com que 

singularidade da narrativa de si auxilie na compreensão dando corpo para a proposta de 

identidade profissional. A simbolização de significações das “ações cotidianas” e memoriais de 

nossas vidas podem ser consideradas uma busca da identidade do ser docente. 

Encontramos o seguinte esclarecimento em relação à pesquisa narrativa em Monteiro e 

Fontoura (2016, p. 538) quando os mesmos salientam que:  

Ao assumir essa perspectiva teórico-metodológica, passamos a entender a pesquisa 

narrativa como um processo, o que implicaria potencialidades tanto no que se refere 

aos conhecimentos implícitos quanto a construções de identidades profissionais na 

docência (p. 538).  

As narrativas baseadas nas aprendizagens e no processo formativo durante a vida 

docente possam significar uma narração do caminho profissional que proporcionou a 

constituição do “ofício de ensinar”, a organização, as competências e as opções conceituais e 

instrumentais profissionais do professor formador.  

As aprendizagens narradas pelas pesquisadas refletem a importância que as mesmas 

deram para seus processos formativos, mas também auxiliaram no desenvolvimento 

profissional de cada uma. Isto se comprova na fala de Lírio quando a mesma afirma que no 

magistério tu aprende. Eu aprendi. Não sei como que tá hoje, mas quando eu fiz eu aprendi 

muito e o tempo que tu ficava frente ao estudante, a diferença (Entrevista em 30 de maio de 

2018). Aquilo que faz a diferença transborda e fica fixado na memória.  

A metodologia de investigação (ABRAHÃO, 2004, p. 9) ainda como processo 

formativo de ressignificação do vivido faz parte de uma trajetória percorrida pelas pesquisadas 

dessa proposta de estudo. A elaboração de um estudo alicerçado na história de vida propicia, a 

“formação [...] nas parcerias que firmamos para o trabalho sobre si, suas histórias, memórias, 

lembranças e aprendizagens da docência” (SOUZA, 2004, p. 390). 

Essa formação enfatiza as possibilidades que se constituem na partilha com o outro.  

Uma partilha entrecruzada de histórias e de memórias que são tecidas ao longo das trocas de 

lembranças e esquecimentos que constituem as aprendizagens. 

A importância da aprendizagem intelectual nos processos formativos profissionais do 

educador/professor e a importância do outro na elaboração de si e dos processos constitutivos 

e são fios condutores que compõem a espinha dorsal da narrativa, recortando a história de vida. 
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Na opinião de Freitas e Galvão (2007, p. 221):  

A própria construção da metodologia de investigação se constitui em uma narrativa, 

na medida em que não se pode dissociar a fase de recolha de dados dos percursos 

singulares que foram sendo construídos por nós, investigadoras, no entrecruzamento 

de nossas histórias de professoras e formadoras de professores e pesquisadores. Ou 

seja, são duas histórias com começo, meio e fim, que dialogaram para a sua construção 

(p. 221). 

O pessoal e o profissional se interligam e se expressam de um modo complexo e 

integrado, pois narrar episódios com significado, fazer a análise contextualizada, empreendendo 

a relação com as emoções e as experiências, destacando os fatos marcantes, revelando 

realidades profissionais para (re) visitar o passado através das histórias presentes e 

vislumbrando a narrativa. 

Relacionando as tramas da narrativa com as experiências revisitadas pelas autoras 

Freitas e Galvão (2007, p. 227): 

As narrativas autobiográficas trazem em sua elaboração pessoal o sentido 

idiossincrático das experiências de vida e fazem emergir os processos identitários da 

inserção dos sujeitos nos grupos sociais. As memórias-denúncias apontam a existência 

de tempos em que a escola se alinha aos preceitos de uma política ditatorial e 

reclamam por resistências (p. 227). 

Ao tratar das narrativas Mosquera e Stobãus (ABRAHÃO, 2004) afirmam que elas são 

uma forma de representação do mundo subjetivo. Um mundo permeado por diferentes 

linguagens que se interligam e configuram o processo de pertencimento. Esses autores destacam 

que a narrativa de vida representa uma possibilidade epistemológica e metodológica, que deverá 

ser reconhecida com princípios sérios, refletidos e idôneos da sua cientificidade, através do 

engenho da razão e do sentimento humanos (ABRAHÃO, 2004, p. 83). 

Essa é uma maneira de pesquisar a partir de histórias narradas e reflexivamente 

reelaboradas a fim de constituir a identidade docente. Falam que “para escrever uma 

autobiografia, a vivência é a unidade de descrição do autor, porque a vida pode considerar-se 

uma série de vidas” (ABRAHÃO, 2004, p. 88).  

A memória é o elemento chave do trabalho com pesquisa (auto) biográfica ela aprofunda 

seu pensamento sobre as narrativas falando que as (auto) biografias são constituídas por 

narrativas em que se desvelam trajetórias de vida possibilitando a autocompreensão, o 

conhecimento de si, àquele que narra a sua trajetória (ABRAHÃO, 2004, p. 203). 

A memória e seu uso nas narrativas podem ser consideradas como “seletivas”, pois ao 

recordar, consciente ou inconscientemente, pode-se destacar recordações que são adequadas a 

constituição da identidade docente naquele momento e que em outro tempo poderia ter sido 
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esquecida ou omitida de acordo com a situação. Sendo assim, a memória enquanto processo 

formativo, também pode ser usada como (auto) formação oriunda de uma autorreflexão 

embasada nas histórias de vida. 

Fazer pesquisa embasada em narrativas revela a complexa maneira de desvendar o 

outro, vivenciá-lo, descobri-lo durante o processo de escuta e de leituras das histórias 

formativas narradas. 

O pesquisador pretende “compreender os fenômenos em estudo, o que lhe pode até 

permitir uma generalização analítica” [...] “pela leitura transversal das trajetórias de vida 

pessoal e profissional [...] pudemos apreender teorias e práticas de formação, de ensino, de 

relações interpessoais e institucionais de construção identitária” [...] (ABRAHÃO, 2004, 

p. 204) São aspectos esses, fundamentais para a constituição de uma pesquisa com base na 

(auto) biografia, portanto, o cuidado minucioso com a “palavra” de cada um que se dispor a 

realizar esse estudo é necessário, ao mesmo tempo dar atenção sensível ao fazer a análise 

narrativa. 

Bolívar (2002) faz a associação entre “o desenvolvimento profissional” e a “perspectiva 

biográfica profissional” fazendo a relação de ambas com o lugar e o contexto existente para tal 

percurso docente. O autor considera que: “A reflexão e estudo dos contextos de trabalho, 

carreira e de desenvolvimento profissional constituem um primeiro passo para se recriar a 

profissão nas próximas décadas”. Esta recriação da profissão percorre tanto os espaços 

formativos quanto os locais nos quais os profissionais docentes estão inseridos (BOLIVAR, 

2002b, p. 66). 

Cada lugar, cada contexto educativo que se revela com uma pesquisa e que ao ser 

narrado por protagonistas daquele local, pode revelar a cada história rememorada lembranças 

de fatos que definem tanto a infraestrutura dali como o percurso formativo que atravessa os 

diferentes tempos/espaços.  

Por conseguinte, tanto os fatos históricos quanto os sociais interferem no 

desenvolvimento profissional docente. As escolhas de cada docente estão intimamente 

interligadas com os ciclos de vida que são influenciados pelas vivências de professores 

(BOLIVAR, 2002b, p. 16). 

Há um quê de encantador na elucidação da docência. Ela ao ser considerada como uma 

arte aflora o seu lado poético, aquele que tece e na tessitura de sua constituição revela suas 

limitações e possibilidades.  

A análise narrativa requereu um preparo do pesquisador e um cuidado atento para que 

as escutas no processo de coleta de dados fossem tratadas com a particularidade indispensável 
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para um trabalho que visa a cientificidade ao abordar a memória da “pertença bilaquiana” 

daqueles que buscaram no Instituto sua formação inicial docente.  

Para que o processo formativo fosse compreendido foi importante que o docente 

constituísse o entendimento e apropriando-se de sua própria formação a (re)significasse e 

revelasse sua trajetória de vida pessoal e profissional. Desta forma sua docência se revelou ao 

longo de suas histórias de uma vida entrelaçadas e entrecruzadas com a sua profissão. 

Revelar uma metodologia (auto) biográfica com professores atores de sua reformulação 

e protagonistas permite a constituição da docência. Esta como parte integrante da 

profissionalização dos que fazem parte desse itinerário percorrido no contexto de uma escola 

de formação de professores destaca-se nas narrativas de vida docente. 

Do mesmo modo Bolívar (2010, p. 206) destaca que: 

estaría en la base del auge de las historias de vida e identidades en la modernidad 

reflexiva con el ocaso de las instituciones tradicionales. Esta nueva configuración de 

la individualidad, con la ilusión de autorrealización, propugna una biografización. Las 

biografías se convierten así en objeto de saber, en procedimientos de objetivación de 

los individuos en sujetos. El auge que tiene este tipo de reportajes o literatura en los 

mass media se explica en este contexto25.  

A reflexão no que tange a formação com base nas narrativas e na (auto) biografia se 

torna constituidora de saberes e reflete o desenvolvimento dos conhecimentos produzidos por 

docentes. Destaca o autor: “a inscrição biográfica da formação oferece, por isso, um quadro 

conceitual que permite analisar aspectos essenciais do desenvolvimento profissional” 

(BOLIVAR, 2002b, p. 107). Essa delimitação de um quadro conceitual fez com que o 

pesquisador, interlocutor das narrativas de vida formativa, atravessasse histórias que 

constituíam o desenvolvimento profissional.  

Para Bolívar (2010, p. 207) fazer uma pesquisa com cunho biográfico: 

[...] comienza con la recogida de relatos (auto)biográficos, en una situación de diálogo 

interactivo, en que se representa el curso de una vida individual, en algunas 

dimensiones, a requerimiento del investigador; y –posteriormente, una vez transcrita– 

es analizada para dar significado al relato. Contamos con un amplio espectro de 

diferentes instrumentos/estrategias de recogida de datos biográficos, que son 

accesibles al que entre en este ámbito de investigación26.  

                                                           
25 Tradução livre: estaria na base do boom de histórias de vida e identidades na modernidade reflexiva com o 

declínio das instituições tradicionais. Essa nova configuração da individualidade, com a ilusão de auto-

realização, defende um processo biográfico. As biografias tornam-se, assim, objeto de conhecimento, em 

procedimentos objetivadores de indivíduos em sujeitos. O surgimento desse tipo de reportagem ou literatura na 

mídia de massa é explicado neste contexto. 

26 [...] começa com a coleta de histórias (auto) biográficas, em uma situação de diálogo interativo, em que o curso 

de uma vida individual é representado, em algumas dimensões, a pedido do pesquisador; e - mais tarde, uma 

vez transcrita - é analisada para dar sentido à história. Temos um amplo espectro de diferentes instrumentos / 
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O diálogo como ponto centralizado do processo de coleta de dados além de promover 

uma investigação analítica das narrativas e dos relatos (auto) biográficos fazendo as relações 

necessárias para revelar as trajetórias de vida profissional e pessoal entrelaçadas para a 

constituição do “ser docente” a partir do Curso Normal do Instituto. 

O autor aprofunda seus argumentos em relação às narrativas afirmando que para fazer 

tal investigação são necessárias na [...] “historia oral e historias de vida [...] documentos, 

fotografías, memorias y otros artefactos personales (conjunto de materiales de la vida personal, 

profesional o institucional que recogen recuerdos de la experiencia)” (BOLIVAR, 2010, p. 

208).   

Além desse detalhamento em relação ao que observar na coleta de dados narrativos 

Bolívar (2010) correlaciona as entrevistas narrativas afirmando: 

entrevistas, más o menos abiertas acerca de aquellas cuestiones que interesan al 

investigador sobre diversos aspectos; diarios (registros reflexivos de experiencias a lo 

largo de un período de tiempo. Registran observaciones, analizan experiencias y 

reflejan e interpretan sus prácticas en el tempo27 (BOLIVAR, 2010, p. 208).  

Tais entrevistas me auxiliaram no desenvolvimento narrativo da pesquisa e trouxeram 

o fio condutor da narrativa que nos auxiliou no processo de compreensão da trajetória 

profissional e pessoal das pesquisadas/entrevistadas/autoras. As histórias são como as partes de 

um “quebra cabeça” que quando contadas vão se encaixando e se (re) constituindo com intuito 

de produzir uma imagem portadora da trajetória que lhes fez os docentes que se tornaram. 

Todos os materiais escritos do pesquisador são como matrizes que proporcionam um 

lembrar e uma memória afetivo/formativa correlacionada com as das 

pesquisadas/entrevistadas/autoras que nos constituem, assim, Bolívar (2010, p. 208) amplia esta 

questão esclarecendo que:  

En otro empleo, como diarios de investigación, reflejan el proceso de investigación); 

escritos autobiográficos (historias, anhelos, ambiciones, sus narrativas personales y 

                                                           
estratégias para a coleta de dados biográficos, que são acessíveis para aqueles que entram neste campo de 

pesquisa. 

27 Tradução livre: [...] “Vem como uma fila de histórias biográficas (auto), numa situação de diálogo interativo, 

em que o curso de um indivíduo e representado a vida, em algumas dimensões, a pedido de um pesquisador; e 

- tarde, uma vez transcrito - e analisado para dar sentido à história. Temos um espectro de diferentes instrumentos 

/ estratégias para uma fila de dados biográficos, que podem ser acessados por aqueles que entram neste campo 

de pesquisa”. 
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profesionales); notas e historias de campo (notas escritas por el investigador en su 

observación del campo)28 [...] (BOLÍVAR, 2010, p. 208). 

Ao fazer a análise narrativa tentamos dar sentido ao narrado, ou seja, fazer as relações 

necessárias para que se compreendesse aquilo que foi coletado e as formas de coleta foram 

diversas, desde os relatos orais, que foram gravados com equipamentos adequados, até os 

documentos e imagens (fotografias, painéis, memórias, materiais pessoais, etc) que auxiliaram 

na composição das memórias e da “pertença bilaquiana”.  

3.1 OLAVO BILAC, O INSTITUTO E SUA HISTÓRIA 

Figura 5 − Vista do prédio do colégio distrital 

 

Fonte: Acervo IEEOB (1936). 

A imagem acima retrata o Colégio Industrial, primeira denominação do lugar que ao 

longo dos seus cento e dezessete anos formou inúmeros professores e que conta um pouco da 

história da educação do município de Santa Maria e região. 

Do documento histórico às memórias acordadas na compreensão do pertencimento 

bilaquiano, aqui escrevemos um breve relato de parte da história do Instituto. Para situar o 

Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, foi preciso localizar o Curso Normal nos diversos 

tempos/lugares historicamente impregnados de histórias de vida. 

                                                           
28 Tradução livre: “Em outro trabalho, como periódicos de pesquisa, eles refletem o processo de pesquisa); escritos 

autobiográficos (histórias, desejos, ambições, narrativas pessoais e profissionais); notas e histórias de campo 

(notas escritas pelo pesquisador em sua observação do campo)”. 



52 

 

Atualmente o Instituto conta com cento e treze professores e trinta e dois funcionários, 

totalizando cento e quarenta e cinco trabalhadores em educação nesta instituição. Em dois mil 

e dezoito conta com mil quinhentos e doze alunos e destes, cento e trinta e quatro estão 

matriculados no Curso Normal, do primeiro ano tanto do aproveitamento quanto do 

concomitante, até o estágio profissional que habilitará os estudantes à trabalharem com a 

Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

Sendo assim, as reflexões incitadas ao longo desta pesquisa detectaram a necessidade 

de revelar um pouco do histórico do Curso Normal inicialmente no Brasil e depois na 

constituição do Instituto. Historicamente a primeira escola normal instituída no país data de 

1835, a partir do Decreto nº10, em 10 de abril de 1835, na província do Rio de Janeiro, mais 

especificamente em Niterói. O decreto atribuiu um modelo europeu de formação do ofício do 

magistério habilitando ao trabalho para o nível primário, bem como daria formação a 

professores atuantes que não possuíam a mesma.  

Para Villela (2008), o Decreto nº 10 de 1835 tinha forte indício político e não se 

adequava ao contexto escolar brasileiro, tinha uma proposta conservadora e basicamente 

disciplinar, destacando as ideias de hierarquia e ordem.   

Um pouco mais de uma década depois da abertura da escola normal, a mesma foi 

fechada pelo governante da época que a considerava onerosa, cujo o currículo era limitado e 

“pobre” além de poucos concluírem o curso bem como qualidade de ensino inapropriada para 

os padrões da época.  

Podemos destacar que a Escola Normal, formadora de profissionais voltados para a 

docência surgiu em um momento do império no Brasil, percorreu momentos de declínio e em 

1879, com o Decreto nº 7247, foram reorganizadas as escolas normais com currículo mínimo e 

com algumas definições em relação aos docentes, funcionários e sua remuneração. Em 1880 

foi criada a primeira escola normal na Corte que tinha instrução primária para professores.  

Quando edificaram, através do Decreto nº 3810/1932, já no Brasil República, a Escola 

de Professores, que tinha como objetivo uma formação secundária com intuito de propiciar a 

formação de professores primários e secundários o que se manteve até 1971, ano no qual a 

Lei nº 5692/1971 reorganizou o ensino de primeiro e segundo grau e estabeleceu para o 

exercício do magistério em primeiro grau a habilitação específica de segundo grau.  

A partir disto, outras diversas mudanças ocorreram na estrutura das Escolas que 

ofereciam o Curso Normal com a habilitação para o ensino primário.  
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Em meio disto, a última Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/199629 

preconizava a extinção do Curso Normal, modalidade de ensino para a formação de professores, 

o que perdura até os dias atuais por força da redação atual da lei supracitada que dá possiblidade 

de permanecerem funcionando nos Institutos de Educação os Cursos Normais desde que haja 

necessidade de formação para professores da Educação Infantil e Anos Iniciais.  

Em relação a legislação vigente Gatti (2016, p. 120) comenta que:  

Na sua redação atual não são citadas as escolas normais superiores, mas no art. 62 

permaneceu a ideia dos institutos superiores de educação e a formação em nível médio 

para a atuação na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental, o que 

mostra que não se conseguiu que essa formação se fizesse de modo suficiente, em 

nível superior, como pretendido. 

Mais do que qualquer outra coisa havia na exigência da LDBEN nº 9394/1996 além da 

simples mudança dos Cursos Normais para os Institutos Superiores que se dedicariam à 

formação de professores, havia entraves institucionais além da fragmentação disciplinar a 

burocratização das licenciaturas.  

A validade atual do Curso Normal está sendo questionada e há divergências nas questões 

relativas a sua composição, pois se ao mesmo tempo a LDBEN nº 9394/1996 faz a exigência 

da formação em nível superior de professores para atuarem na Educação Infantil e Anos Iniciais 

há também a necessidade de capacitar os profissionais que trabalham com estas especificidades, 

ou seja, ao mesmo tempo que a lei exige a formação superior ainda existe a necessidade desta 

formação em nível médio para atender algumas demandas.  

O que se tem visto é que mesmo que o Curso Normal se tornasse “Magistério Superior” 

na associação de um Curso Normal e um possível Curso de Pedagogia ainda assim, teríamos 

uma lacuna na formação docente. A procura pelo Curso Normal ser menor ou maior ao longo 

das últimas décadas também pressupõe a facilidade de ingresso em cursos superiores que 

habilitam tanto para a Educação Infantil quanto para os Anos Iniciais.  

Poucas foram as conversas relacionadas para uma possível implementação do 

Magistério Superior no Instituto apesar de a LDBEN nº 9394/1996 apontar para esta 

possibilidade. Algumas das tentativas de se fazer tal experiência não obtiveram êxito em outros 

locais, exemplo é o  

Kishimoto (1999, p. 63) aponta as questões discutidas na LDBEN nº 9394/1996: 

Durante a Década da Educação – de 1997 a 2007 –, políticas de formação profissional 

para a educação básica deverão prever a formação dos quadros docentes em nível 

                                                           
29 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/1996. 
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superior. Certamente para agilizar essa formação, a mesma lei cria uma nova 

modalidade de curso – normal superior – que, no interior dos Institutos Superiores de 

Educação, encarregar-se-ia da formação do profissional de educação infantil. 

Regulamentados os Institutos Superiores de Educação, criou-se a polêmica estampada 

pelo artigo do jornal O Estado de S. Paulo: “Pedagogia não vai mais formar 

professores” discutindo o fato de que somente ao normal superior caberia a formação 

do profissional de educação infantil. 

Mesmo com a possibilidade de transformar o Curso Normal nos institutos de educação 

um Magistério Superior a efetivação disto não aconteceu no IEEOB, o desinteresse tanto 

governamental quanto da comunidade escolar foram, talvez uma das impeditivas de dar tal 

conotação ao curso. Outro fator que pode ter influenciado efetivamente para que isto não 

ocorresse é disponibilidade de cursos de Pedagogia e demais licenciaturas tanto na universidade 

pública quanto nas instituições privadas de forma presencial ou a distância.  

Sendo assim, a partir dos anos 2001 alguns pareceres e resoluções começaram a fazer 

parte do contexto educativo para normatizar a formação para o magistério além de priorizar a 

proposta de diretrizes curriculares para a formação de professores da educação básica. Nestas 

diretrizes foram designadas as competências para a formação dentre as quais as voltadas às 

questões pessoais e sociais, além dos conhecimentos específicos para a profissão. 

De 2001 aos dias atuais são anos de possibilidades de melhoras para a formação docente 

e pouco avanços, Gatti (2016, p. 131) revela que:  

A situação da educação no Brasil e a formação dos professores estão numa condição 

pouco desejável, aquém de qualquer expectativa, longe do que visaram as políticas 

educacionais. A questão está no grau de consciência sobre essa situação, [...] a 

construção de novas balizas, referenciais e práticas.  

Destacamos o desenvolvimento da formação docente no Brasil baseada na organização 

das políticas voltadas à profissão bem como sua constituição no decorrer do processo formativo. 

Tais políticas apesar de surgirem como possibilidade de mudanças têm alguma dificuldade em 

ser colocadas em vigor devido a diversos fatores dentre os quais se destacam a falta de 

investimentos em estruturas educacionais e a desvalorização da profissão docente, o que 

engessa todo o processo de formação.  

3.2 CURSO NORMAL NO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO OLAVO BILAC 

Figura 6 − Acervo histórico 
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Fonte: Acervo IEEOB (2013). 

 

A história do Curso Normal se confunde com a história da educação em Santa Maria. 

Qual a importância da formação de professores do Curso Normal para a educação? Que 

interferência teve o Curso Normal para a sociedade santa-mariense?   

Falar do Curso Normal30 é tratar da formação de professores e do pertencimento ao 

Instituto que durante décadas formou centenas de professores em nível médio. Uma das 

questões apontadas pela professora responsável pelo acervo histórico do Instituto foi o grande 

valor que o Bilac tinha para a comunidade e aquilo que foi se perdendo ao longo do tempo. O 

status que outrora era tão importante e que atualmente se confunde com piedade. 

Com o passar dos anos as coisas foram mudando. O que se pensava e fazia sobre a 

formação foi se perdendo. Não se pensa mais em conjunto. A comunidade se afastou e hoje há 

uma aparente decadência estrutural a qual atinge a formativa, pois o que se evidencia é uma 

morte lenta e gradual do que dantes foi ícone na formação de professores.  

Há pouco interesse em ser professor, uma decadência de bens culturais e possibilidades 

profissionais. Há a necessidade de reerguer o curso a partir de estratégias de fortalecimento da 

                                                           
30 Quem de nós pode saber? Sem educação pública e sem profissionais da educação de qualidade, vai demorar 

muito. Até lá, querer o “superior”, sem a mediação do Normal, é uma temeridade. E, implantar cursos normais 

de qualidade, é uma pequena revolução. Daquelas que o mestre Paulo Freire considerava imprescindíveis. João 

Antonio Cabral de Monlevade. Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 2, n. 2-3, p. 133-148, jan./dez. 2008. 

Disponível em: http://educacionpublica.org/wp-content/uploads/2017/06/ retratos_da_escola_02-03_2008.pdf. 

Acesso em: 23 mai. 2018. 

http://educacionpublica.org/wp-content/uploads/2017/06/%20retratos_da_escola_02-03_2008.pdf
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formação docente e para isso se faz essencial compreender a história do Curso Normal no 

Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac.   

O Instituto nasce no ano de 1901, em um 20 de setembro no governo de Borges de 

Medeiros. Começa com o nome de Colégio Distrital, localizado no alto de uma colina próximo 

a uma nascente, vulgarmente conhecida como sanga. A escola, naquele lugar, era detentora de 

um grande terreno com enorme casarão que foi locado pela prefeitura. Surgia ali, o que se 

tornaria uma das escolas referência na formação de professores no município de Santa Maria e 

na região centro do Rio Grande do Sul, primeira escola a dedicar-se a formação de professores 

no interior do estado e posteriormente a se tornar Instituto de Educação. 

 

Figura 7 − Vista frontal do prédio central e do salão 1940 

 

Fonte: Acervo IEEOB (1940). 

 

As palavras da professora31 que fala do Instituto, uma exímia conhecedora da história 

bilaquiana, esclarecem pontos importantes da memória estrutural deste que é um dos 

patrimônios do município de Santa Maria. Isto está impresso na imagem acima que reaviva a 

memória do curso que trata da formação de professores no município de Santa Maria. 

Antes de ser criado o Curso Normal, que foi em 1941 [...] existia um curso de 

formação de professores após o Curso Elementar que equivalia ao Primário e com 

mais três anos formava alunos Mestres. É como chamavam naquela época. Era 

formado por estudantes do sexo masculino e do sexo feminino, depois ficou, por um 

grande tempo, um curso normal só feminino (JASMIM, entrevista em 9 de janeiro de 

2018). 

                                                           
31 Jasmim, flor escolhida pela entrevistada para que sua identidade seja mantida em sigilo é licenciada em 

Geografia, professora em exercício há mais de 36 anos.  
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A profissão docente, vista como uma profissão feminina ainda na atualidade aborda um 

aspecto da “vocação feminina” para o desenvolvimento de uma efetiva dedicação aos alunos e 

uma exclusividade quando as mulheres permaneciam solteiras e não constituíam família. Esta 

dedicação ao extremo a ponto de abdicar da própria vida familiar para se entregar à profissão 

era algo corriqueiro.  

A referida professora foi contando um pouco mais sobre o Instituto e em um ponto de 

sua narrativa fala em tom de melancolia: “o Bilac foi realmente vanguarda na formação de 

professores” (JASMIM, entrevista em 9 de janeiro de 2018). 

Em Santa Maria, no início do século XX não haviam cursos de ensino superior que 

formassem professores, mas com a criação do Bilac, segundo a colaboradora era possível 

verificar que:  

Existia um corpo docente muito categorizado que naquela época chamavam-se 

Professoras Catedráticas, que após o Curso Normal quem tinha posses ia para Porto 

Alegre fazer faculdade e quando voltavam eram chamadas de Professoras 

Catedráticas (JASMIM, entrevista em 9 de janeiro de 2018).  

Eram outros tempos. Tempos de uma agitação político e social. Tempos em que as ruas 

de Santa Maria eram pouco movimentadas e que as filhas da alta sociedade precisavam ser 

preparadas para a constituição de uma família, mas que ao mesmo tempo tinham que ter o 

mínimo de preparo escolar.  

Fagundes (2015, p. 70-71) faz sua análise do Projeto Político Pedagógico do Instituto 

mencionando a possibilidade de se observar aspectos necessários ao desenvolvimento 

pedagógico em relação ao Curso Normal, sendo assim ela aborda que:  

Os reflexos da exigência do sistema educacional citados no documento (a 

descaracterização da escola ao ofertar os anos finais do ensino fundamental, o ingresso 

não seletivo ao curso do magistério, a falta de pré-requisitos para a habilitação 

Magistério e a impossibilidade de superar lacunas durante o curso) levaram o IEOB a 

ter o perfil brasileiro da escola de 2º grau, característica apreendida na análise do 

documento como ruim ou indesejável. Percebe-se, neste documento, um 

entendimento das Políticas de Universalização da Educação Básica por parte da escola 

como sendo algo parcial, pois opera apenas qualitativamente na realidade 

educacional.  

Objetivo do Curso Normal em Nível Médio - Aproveitamento de Estudos para alunos 

egressos do Ensino Médio é construir conhecimentos e vivenciar práticas educativas, junto aos 

alunos egressos do Ensino Médio através de currículo diferenciado, tratados na perspectiva de 

sua relevância no contexto da formação para o exercício do Magistério, entendendo-se esta 

como a formação mínima para atuar na Educação Infantil e /ou Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. 
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O Curso Normal tem como referencial teórico em seu Projeto fundamenta-se por 

considerar e praticar as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Docentes 

legalmente aprovadas nos termos da RESOLUÇÃO CEB n° 2, de 19 de abril de 1999, que 

institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Docentes da Educação Infantil e 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em nível médio, na Modalidade Normal. 

Para maior compreensão do Curso Normal é necessário compreender a organização 

curricular do Curso Normal deste Instituto deve observar além do disposto nos artigos 12 e 13 

da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, deve se ter em voga que à formação docente nos 

anos iniciais e ou educação infantil, tem como suas principais finalidades: o ensino visando à 

aprendizagem do aluno o acolhimento e o trato da diversidade; o exercício de atividades de 

enriquecimento cultural; o aprimoramento em práticas investigativas; a elaboração e a execução 

de projetos de desenvolvimento dos conteúdos curriculares; o uso de tecnologias da informação 

e da comunicação e de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores; o 

desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe. 

Além disto, a idealização das concepções em relação ao Curso Normal do Instituto, 

destacadas em seu PPP são fundamentais que se considerem: o conjunto das competências 

necessárias à atuação profissional, ou seja, o perfil do professor de anos iniciais e educação 

infantil além de adotar essas competências como norteadoras, tanto da proposta pedagógica, 

em especial do currículo e da avaliação, quanto da organização institucional e da gestão da 

escola de formação. 

Para tanto é preciso situar as atribuições destinadas aos professores formadores centram-

se nas seguintes proposições de trabalho dentro do documento que atualmente dá a base para o 

desenvolvimento do trabalho, entre elas estão:  

as competências referentes ao comprometimento com os valores inspiradores da 

sociedade democrática; as competências referentes à compreensão do papel social da 

escola; as competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem socializados, 

aos seus significados em diferentes contextos e sua articulação interdisciplinar; as 

competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico; as competências 

referentes ao conhecimento de processos de investigação que possibilitem o 

aperfeiçoamento da prática pedagógica; as competências referentes ao gerenciamento 

do próprio desenvolvimento profissional: formação continuada e formação em serviço 

(PPP IEEOB). 

Além disso, é possível afirmar que uma escola de formação precisa dedicar-se a 

formação do seu quadro docente primando por uma formação baseada nas questões dos 

processos formativos, desta maneira o PPP do IEEOB aborda:  
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O conjunto das competências enumeradas não esgota tudo que uma Escola de 

formação possa oferecer aos seus alunos, mas pontua demandas importantes oriundas 

da análise da atuação profissional e assenta-se na legislação vigente e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica. As referidas competências devem ser 

contextualizadas e complementadas pelas competências específicas próprias de cada 

etapa e modalidade da educação básica e de cada área do conhecimento a ser 

contemplada na formação. 

Durante os primeiros sessenta anos o Instituto passou por diversos formatos de 

constituição escolar, formava professores inicialmente com o formato do primário como escola 

Elementar que tinha duração de sete anos e era de ensino integral. Depois o colégio tornou-se 

Escola Complementar no ano de 1929. Em 1936, com o início da construção de um novo prédio 

que foi inaugurado em 1938 o novo colégio passou a se chamar Escola Complementar Olavo 

Bilac. A Escola de Curso Normal e Ginasial passa a se chamar Escola Normal Olavo Bilac, e 

em dezembro de 1961 é aprovado um projeto de lei que instaura o Instituto de Educação Olavo 

Bilac32, que começou a se consolidar como tal quando em 1962, foi implantado no formato que 

temos até os dias atuais. A entrevistada recorda que:  

Em 1962 (a escola) passou a ser Instituto de Educação Olavo Bilac na gestão de 

Adelmo Simas Genro. Foi através de um deputado que o Bilac passou a ser o primeiro 

Instituto de Educação do interior do Estado, comprovando que aqui existia um corpo 

docente muito categorizado, muito qualificado e que existia além dos três anos do 

Curso Normal, ainda cursos com especialidades como a alfabetização, para 

trabalhar com surdos. [...] Para a sociedade de Santa Maria na época o curso tinha 

um status e era muito procurado (JASMIM, Entrevista em 9 de janeiro de 2018). 

O Bilac tinha o reconhecimento, em âmbito estadual, de seu corpo docente. Um sinal de 

confiança para o trabalho que era realizado na escola. A formação de professores, a 

institucionalização de diferentes cursos que tinham segundo a colaboradora o “mais alto 

gabarito” ela fala em tom saudosista que a procura pelo Curso Normal era nesta época (e até 

meados dos anos 90) muito grande e que havia uma seleção rigorosa para com as candidatas e 

candidatos ao curso.  

Os professores que ali seriam formados passavam, portanto por uma seleção que 

definiria quem tinha perfil para fazer ou não o curso normal e assim, se tornar professora ou 

professor, muito ligada esta ideia inicialmente a garantia da manutenção do “status social”.  

                                                           
32 Segundo o IPHAE – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, o novo edifício obedeceu às normas 

da época, seguindo os padrões da arquitetura eclética vigentes. Portanto, o conjunto arquitetônico do Instituto 

Estadual de Educação Olavo Bilac é um fiel representante da arquitetura praticada no início do século XX. 

Corresponde a uma mudança de filosofia no processo educacional da época, visando a formação integral do 

aluno, com a alteração de programas e plantas dos edifícios destinados à educação e marcando o surgimento dos 

chamados projetos-tipo ou padrão, que eram elaborados em Porto Alegre e implantados em cidades do interior 

do Estado (IPHAE, 2018).  
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Essa máxima de “status social” se confirma quando a professora afirma que para 

conseguir fazer este curso muito procurado as moças eram selecionadas e [...] eram 

consideradas inclusive excelentes partidos para casamento. Porque eram moças que já tinham 

uma formação intelectual. Elas já saíam depois trabalhando. Este tempo em que a profissão 

docente tinha um “status social” e uma valorização diferente dos dias atuais era um tempo no 

qual as normalistas eram convidadas e contratadas por suas virtudes profissionais. 

Para ilustrar um pouco mais o que o Curso Normal representava para a sociedade santa-

mariense destaco as palavras de Lírio (entrevista em 30 de maio de 2018): 

Sabe o que eu sentia, um orgulho de eles fazerem parte daquela equipe, é um Instituto 

de Educação, e tinha um empoderamento do Bilac na cidade, era referência. E acho 

que se tivesse alguma coisa do curso normal na graduação seria de grande valia.  

Protea destaca em sua fala uma memória repleta de significados, pois sua condição 

social a excluía e sua escolha profissional a aproximava das demais pessoas e lhe dava um 

“status” e assim, sua família supervalorizava suas conquistas:  

[...] ficar no magistério, pois era pouco espaço. Imagina mãe analfabeta, pai sem 

emprego carregando mala, era o máximo. Imagina eu professora do Bilac era como 

se tivesse tirado a Mega Sena naquela época. E desfilar então no desfile? Iam lá para 

me ver. Mostrava para todo mundo quem eu era. Pois era uma elite né. Não se tinha 

essa consciência que se tem agora. Era mais para questão de ser reconhecido e ser 

respeitado. E entra a questão do estigma do baixo para a ascensão. É um status de 

posição social (PROTEA, 23 de abril de 2018). 

Era um evento “elas saiam do Bilac iam em direção ao calçadão, que antes não era 

calçadão, era chamada a primeira quadra da Rua Doutor Bozano”. O glamour da época fazia 

com que as meninas normalistas fossem em direção ao calçadão e com a imponência de seu 

uniforme, bem lembrado por nossa entrevistada, fossem reconhecidas: “Aí com aquele 

uniforme, com aquela saia pregueada, com aquela blusinha branca elas eram reconhecidas. 

Inclusive na época até o cantor Nelson Gonçalves, que era um cantor com uma voz 

maravilhosa, ele gravou uma música A Normalista”. 

Durante muitos anos do Instituto saíram outras tantas escolas. Seus corredores 

abrigaram mais de uma modalidade. Profissionais de excelência conduziam o bom andamento 

do ensino no município de Santa Maria e a escola era considerada ícone na formação de 

professores.  

A entrevistada Jasmim fez menção a uma das cerimônias de formatura na qual as alunas 

foram buscar Margarida Lopes em casa (escola) e em tom de confidência destacou:  
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A professora Águeda Leal me contou “que ela e uma colega vieram buscar a 

professora Margarida Lopes para formatura na SUCV, chegaram ela estava em um 

vestido preto longo de Chiffon que veio de São Paulo, não sei se o tecido ou o vestido. 

E elas estavam com vestidos também vaporosos longos mais de manguinhas mais 

afogadinhas inclusive nas golas. Ela pediu para desfilarem para ela, e disse: “vocês 

estão vestidas adequadamente como tem que ser as moças, eu já posso me desnudar 

um pouco” (risos). 

A região tinha no Instituto uma instituição ícone na formação e, portanto, muitas 

famílias mandavam seus filhos para estudar em Santa Maria. Vinham de todos os cantos, como 

salienta na fala a seguir:  

Não eram só as moças de Santa Maria, podemos olhar nos álbuns que nós temos.  

Vinham de Bagé, de Jaguari, de Santiago, de São Pedro, de Cerro Largo de vários 

locais de toda região [...]. O Bilac é a mais antiga escola da região, está entre as 

instituições mais antigas de Santa Maria 116 (JASMIM, entrevista em 9 de janeiro 

de 2018). 

Algumas das ex-alunas, normalistas por formação, mestras, também atuaram como 

professoras e chegaram a ser diretoras da escola. Elas passavam de alunas a professoras e 

vivenciavam os momentos de constituição docente e de seus processos formativos. As 

lembranças de nossa colaboradora afloram quando ela conta um pouco destas passagens. Ela 

narra do ponto de vista da vivência com pessoas que se entregaram ao processo de docência 

experimentado intensamente no Instituto. A professora Águeda Leal33 é da primeira turma de 

alunas mestras e, aqui dentro, ela foi diretora por duas gestões. São os pilares da história 

bilaquiana, cada professora formada, cada professora que se fez profissionalmente nos 

corredores do “Bilac”.  

A voz da professora Águeda Brazzale Leal ainda ecoa pelas ruas no entorno do Bilac, o 

Instituto que foi vivido por ela e ressaltado em suas reflexões, assim ela foi homenageada com 

palavras singelas e ao mesmo tempo determinantes de sua existência e do prazer que lhe dava 

o ser professora, desta forma o obituário do Jornal Santa Catarina (2012) lhe descreve: 

A professora Águeda Brazzale Leal nascida em Santa Maria, morreu, aos 98 anos, 

acreditava que “a qualidade de ensino passa pelo professor feliz”. E isso se refere não 

só à remuneração, mas à valorização e ao respeito. Eu dava as minhas aulas com muito 

prazer- disse Águeda ao Diário de Santa Maria, em reportagem sobre o centenário do 

Olavo Bilac. Ela considerava os professores heróis e que o maior investimento que 

uma pessoa pode fazer na vida é a educação. Com certeza, se ela leva uma frustração 

nessa vida é essa. Ela sempre dizia que o Brasil tinha jeito. Bastava investir em 

educação - diz (2012). 

                                                           
33 Jornal de Santa Catarina, 12 maio 2012. Disponível em: http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/ 

obituario/morre-a-professora-agueda-leal-41866.html. Acesso em: 23 mai. 2018. 

http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/%20obituario/morre-a-professora-agueda-leal-41866.html
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/%20obituario/morre-a-professora-agueda-leal-41866.html
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A narrativa traz o processo de se fazer bilaquiano com aquilo que destacamos como 

“pertencimento bilaquiano” e isso se concretiza ao longo dos trinta e sete anos vividos e 

compartilhados nos corredores desgastados da escola. Ela sorri com tristeza e desabafa: Eu vejo 

com tristeza que foi diminuindo o número de turmas e hoje tenta (o Curso Normal) sobreviver 

com pouquíssimas turmas. Ainda com toda essa história riquíssima a gente vê a desvalorização 

que o professor foi tendo (JASMIM, entrevista em 9 de janeiro de 2018).  

A gente pode acompanhar que o Curso Normal teve seu auge e depois, né, aos 

pouquinhos, aos pouquinhos foi diminuindo à procura e hoje, nos cursos superiores, 

sabe-se que a procura também está diminuindo. Cada vez é menor. Menos pessoas 

para serem professores. Inclusive, comecei a ver que o curso médio regular, começou 

a tomar conta aumentando o número de turmas e diminuindo as do Curso Normal 

(JASMIM. entrevista em 9 de janeiro de 2018). 

 Em sua fala Jasmim demostra o descontentamento em relação ao crescimento do ensino 

médio e a desvalorização da profissão professor. Os ciclos de vida que constituíram o Bilac e 

as histórias que acabam se afastando da profissão docente a preocupam tanto quanto nos 

preocupa ao longo desta pesquisa, pois observamos que as características outrora perseguidas 

por aqueles que procuravam o Instituto como forma de obterem uma formação inicial docente 

de base sólida acaba se desgastando e ultimamente há um afastamento da profissão.  

O desgaste da imagem do professor, o desgaste da formação docente está impresso na 

força das palavras preocupadas que Jasmim pronuncia:  

Mudou muito a maneira de se expressarem, a maneira de se dirigirem, por exemplo, 

porque antigamente era muito cobrada uma postura do professor principalmente aqui 

no Bilac por ser uma Escola de Formação, uma Escola de excelência, era muito, 

muito cobrada a postura de um professor. A maneira como ele falava, como ele se 

expressava, como ele se dirigia, como ele interpretava as coisas, né (JASMIM, 

entrevista em 9 de janeiro de 2018). 

A abordagem feita por esta professora defensora da formação docente faz com que a 

história bilaquiana se preserve revelando sua memória e as histórias que se constituíram no 

interior do Instituto.  

Fazendo uma interlocução com Abrahão (2004, p. 215) destacamos que os processos de 

relembrar deixando mais próximo da vivência presente daquilo que fez a história e que foi 

importante também passa pela memória que não é intencionalmente seletiva, mas são situações 

guardadas na memória, fatos situações, pessoas, relações tudo com um significado que faz 

marcar aquilo que foi relevante quando foi vivenciado. 

Hoje está muito difícil para as pessoas coordenarem alguma coisa, para buscarem, 

para as pessoas tomarem frente para mudar em alguma coisa. Elas têm que estarem 

preparadas para assumir e ter organização de todos os lados. [...] Eu sinto que elas 
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se recolhem e vão fazendo coisas que não as comprometam tanto e também tem medo. 

Eu noto isso, não está fácil, na verdade é uma sucessão de incertezas em todos os 

lados (JASMIM, entrevista em 9 de janeiro de 2018). 

Atualmente algumas pessoas estão mais preocupadas com os seus problemas pessoais. 

Esquecem de serem seres sociais, engajados, comprometidos com o outro e com as instituições, 

preocupam-se em espalhar boatos, inventarem calúnias, difamarem. O medo do envolvimento, 

o medo de estarem presentes realmente, o não desenvolvimento das atividades, tudo está 

incerto, pois ninguém mais quer fazer com que as coisas funcionem.  

A sobrevivência do Curso Normal também tornou-se uma preocupação de Jasmim, pois 

ela nota que com o passar dos anos tanto a “pobreza34” dos estudantes desta etapa como a 

quantidade de alunos estão pesando no processo de formação. São poucos alunos que persistem 

e terminam o Curso Normal. Apesar dela não ser professora destes alunos ela ouve os 

comentários dos colegas em relação a dificuldade que estes encontram durante os anos de 

formação.  

Os mais pobres, que tem menos acesso a tudo e que muitas vezes buscam o Curso 

Normal como uma alternativa. Porque não consegue acompanhar outra coisa e acho 

que ali muitos até não conseguem seguir adiante, porque às vezes estão mal 

preparados que não conseguem acompanhar. [...] Eu não estou de perto 

acompanhando com as professoras essa gente, mas pelo que ouço falar, dito pelas 

colegas é que vem gente despreparada, que tem alguns que nem sabem o que querem 

e estão ali, eles vem fazer, mas depois quando eles veem como é que é uns abandonam, 

então ficam os melhorzinhos (JASMIM, entrevista em 9 de janeiro de 2018). 

Durante os questionamentos à Jasmim, algumas questões foram se delineando e a 

curiosidade aguçada pela narrativa do lugar foi delineando fatos importantes para a 

compreensão do lugar do qual falamos. A formação dos professores no Curso Normal foi 

considerada nesta fase do (com) versar e Jasmim fez menção ao atual quadro de professores do 

Instituto e sua qualificação acadêmica, bem como, faz alusão à necessidade de alguns 

professores precisarem trabalhar em dois ou três locais para poder prover suas famílias e que 

isto prejudica a questão de pertencimento bilaquiano, pois o professor precisa ir de um lugar a 

outro sem sentir-se pertencente aos ambientes e assim, não sentindo-se, em alguns casos, 

comprometido com o ambiente.  

Segundo Jasmim (entrevista em 9 de janeiro de 2018) os professores acabam não tendo 

raízes, pois fazem diversos percursos para chegarem em seus locais de trabalho. Ela ainda 

                                                           
34 A pobreza que Jasmim se refere está relacionada ao nível social e cultural de alguns estudantes do Curso Normal. 
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continua concluindo que “estudar” a educação e ter tempo destinado a se ressignificar e também 

reconhecer a escola e suas necessidades.  

As questões dos processos de formação estão presentes nas falas dela, pois ela percebe 

a importância do tempo para o aprimoramento da ação docente, pois o professor precisa 

continuar estudando, mas um estudo que valorize as questões do ensino e aprendizagem. A 

escola precisa de professores trabalhando em equipe, professores que pensem em conjunto pelo 

bom andamento do Instituto. 

Protea observa que sua trajetória como professora formadora no Instituto passou uma 

experiência que foi marco delimitador de suas escolhas:  

Eu fiquei esses anos todos fora, e a gente faz toda aquela formação, participando de 

sindicato, e esperando melhores condições, fazendo greve, as aulas, eu tinha o 

primeiro ano, e eu voltei em 1991, estava o Collares, e foi toda aquela greve. Não foi 

tão grande a greve, foi mais de 30 dias. Eu em invés de me dar bem na escola, me 

adaptar, porque é diferente quando tu entras na escola, é um lugar que tu tens que 

fazer essa adaptação. Eu já cheguei fazendo isso (grave). E aí as colegas pegaram 

um pouco de antipatia, pois o primeiro ano fazendo greve? Aí se tornou uma 

experiência desagradável, mas eu tinha muita experiência no magistério, quase 23 

anos de magistério, [...] Fui pedir minha aposentadoria, no outro dia avisei que ia 

me aposentar. Eu já tinha meu tempo, só que aí eu perdi um belo de um tempo que eu 

poderia ter ajudado na escola normal (PROTEA, entrevista em 23 de abril de 2018). 

A profissão docente está cada vez mais difícil. A desvalorização, a falta de tempo 

qualitativo para o planejamento das aulas, o descompromisso com o trabalho desenvolvido na 

escola devido a diferentes fatores desqualifica a escola perante a sociedade.  

Uma das preocupações de Jasmim está no bom desenvolvimento das aulas. A imagem 

que a sociedade tem da escola são desmistificadas pela própria equipe de professores que ali 

estão.  

A tendência do ser humano é se acomodar, ele está no contexto que “eu não sou tão 

valorizado eu não sou isso, então porque que eu vou fazer”, “que eu sou só um 

número”. A gente é um número para o estado, mas a gente é o número para o estado, 

mas a gente é importante na comunidade. Eu sempre tive isso em mente o número 

para o estado, mas na comunidade em que eu atuo eu sou um nome (JASMIM, 

entrevista em 9 de janeiro de 2018). 

A desvalorização percorrida pela profissão professor perpassa da questão formativa e 

exige uma reflexão ativa que age em função da constituição da identidade pessoal e profissional 

docente.  

Protea ainda destaca que as professoras dos anos iniciais tinham uma influência muito 

grande, mas ao mesmo tempo eram cobradas de uma forma a não participar das paralisações e 

atividades sindicais para manter o status, desta forma ela afirma: 
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Depois eu não sei o como é hoje né, aquele perfil, da professora dos anos iniciais né, 

a gente desempenhava aquele perfil, e quem era a normalista? Era filhinha de papai, 

que não precisava trabalhar, que depois casava muito bem, ia lá para umas aulinhas 

e pronto, era isso. Era muito forte, a questão era política e de trabalho. Não 

paralisava por paralisar (Entrevista em 23 de abril de 2018). 

A professora dos anos iniciais que Protea (re) acorda em suas lembranças é uma com 

um perfil diferenciado, que não se envolvia em movimentos para não prejudicar os alunos ou a 

escola. Protea pensava diferente destas professoras, mas ao mesmo tempo vivia em conflito 

com seus pensamentos.  

O perfil da normalista também era diferente, pois as “filhinhas de papai” não tinham, 

segundo ela, compromisso político com a profissão docente e assim, “davam” suas aulinhas e 

era isso, não tinham o vínculo necessário para desempenharem uma profissão que exigia um 

trabalho também comprometido com a organização da sociedade. 

Protea afirma que no “Bilac” os pais tinham um respeito com os professores e os 

valorizavam muito. “Nós do Bilac éramos muito valorizados, muito valorizados. Ali a gente 

fazia um trabalho diferente” (Entrevista em 23 de abril de 2018). A capacidade de realizar um 

trabalho diferenciado em uma escola de formação de professoras era um dos indícios que neste 

local a educação era valorizada em todas as instâncias.  

Em tempos de valorização de novas tendências e teorias educacionais (início dos 

anos 90) Protea e Lírio fazem referência ao significado do retorno ao Bilac:  

As professoras ali (do Bilac) eram com P maiúsculo. Os pais vinham conversavam e 

tinha muito respeito. Eu também fazia isso, pois eu trabalhava no Bilac com o 

construtivismo pós-piagetiano, vindo pra cá as gurias também estavam começando a 

trabalhar com o construtivismo também (PROTEA, entrevista em 23 de janeiro de 

2018). 

Mas, o Curso Normal ele não ensinou de qualquer jeito tudo. Ele pensou, a gente vai 

ensinar física, mas a gente vai ensinar bem, o que era nas didáticas. Isso pra mim foi 

o mais forte. Era uma dedicação dos professores que davam didática. Eu fui muito 

feliz com os professores que eu tive, eram professores dedicados, que realmente 

estavam ali e faziam algo, pois acreditavam naquilo (LÍRIO, entrevista em 30 de maio 

de 2018). 

O Curso Normal para Lírio fazia com que os alunos35 se sentissem mergulhados na 

didática (entrevista em 30 de maio de 2018), tal mergulho possibilitou uma investida na 

carreira, pois ela demostra que apreendeu a essência da profissão docente. Sendo assim, a aluna 

normalista estava imbricada de conceitos necessários para sua profissão. Profissão escolhida ou 

dada como única opção para uma vida de sacrifícios que poderiam ser amenizados com a 

                                                           
35 Nesta fala a entrevistada usa o gênero masculino por ter havido em sua turma um aluno homem. 
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formação em uma profissão que possibilitava inserção no mercado de trabalho logo após a 

formatura. 

A correria e as atribulações diárias carregaram a profissão docente de tal modo que a 

mesma absorveu uma série de problemas aquém de suas possibilidades de resolução. Entre tais 

problemas podemos destacar aquilo que Protea afirma que por não saber exatamente como está 

hoje ela acha “que a gente perdeu muito, a categoria perdeu.”. E essa perda para a categoria 

atingiu diretamente o desenvolvimento profissional, pois não se tem mais o poderio que se tinha 

a décadas atrás. E isso se dá principalmente pela falta de experiência, pois segundo Protea se 

evidencia ao longo do tempo um afastamento tanto na pesquisa pautada na prática quanto na 

prática submersa na pesquisa.   

Eu sou muito favorável à pesquisa sabe, acho que tem que ter. Sempre tive esse 

“espirito investigativo”, é uma coisa nata, sem saber eu já fazia pesquisa, até com os 

meus alunos em sala de aula, e sempre fui autodidata. Quando nós tínhamos grupo 

de estudo, pedia-se para ser anotado, para que quando a gente voltasse a gente 

poderia debater. Mas, tu tem que aliar a teoria com a prática, como é que tu vai fazer 

formação de professores se tu nunca passou por uma sala de aula? É a mesma coisa 

um jornalista que vai dar aula de jornal aqui, que nunca trabalhou num jornal ou ele 

diz que vai ensinar extração e nunca extraiu um dente. É uma coisa absurda 

(PROTEA, entrevista em 23 de abril de 2018). 

Cunha e Mendes (2016, p. 3) abordam a conceituação de pesquisa com embasamento 

na narrativa e fazendo relação com que Protea relata, descrevem-no como 

[...] um caráter de investigação-formação. Especificamente as biografias educativas, 

pois nos levam ao campo subjetivo e ao mesmo tempo concreto, em virtude dos textos 

narrativos, das representações sobre o processo ensino-aprendizagem, identidade 

profissional, os ciclos de vida e as situações do contexto escolar (p. 3). 

Como descrito acima, a investigação com abordagem (auto) biográfica carrega consigo 

pressupostos que buscam nas memórias formativas potencialidades e simbolizações sensíveis 

que são impregnadas de representações significativas. Fazer a triangulação entre os dados que 

serão coletados a partir das narrativas, as análises das narrativas e os referenciais teóricos que 

trarão o refinamento daquilo que ao ser contado será (re) vivenciado pelos colaboradores dessa 

pesquisa.  
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4 A RESSONÂNCIA DA FORMAÇÃO NO CURSO NORMAL – A “EX 

NORMALISTA” E O TRAJETO BILAQUIANO NA VIDA PROFISSIONAL 

 

Figura 8 −  Arte alusiva aos 115 anos do IEEOB, vista frontal da Escola com grafite nos muros 

e faixa de reinvindicação 

 

Fonte: Acervo IEEOB (2016). 

 

Neste capítulo se apresenta a relação entre a escolhas formativas para o desenvolvimento 

da profissão docente a partir do trajeto bilaquiano, ou seja, a influência do Curso Normal nas 

escolhas profissionais ao longo da vida profissional das pesquisadas. Além disso, buscaremos 

revelar alguns dos processos de formação desvendados através das histórias de vida narradas e 

compartilhadas bem como a ressignificação da “imagem de professores” e suas representações 

no trabalho docente e a trajetória profissional dos protagonistas desta pesquisa. 

Na imagem acima temos as contradições da profissão firmemente impregnada de 

memórias e histórias que são contadas e reveladas ao longo das narrativas.  

Francesc Imbernón (2009, p. 72) aborda uma formação que potencializa a identidade 

docente afirmando: “A história do professorado e de usa formação é uma história de 

dependência e subsídio, de ser objeto de tudo” [...] para ele, isso ocorre devido a inúmeros 

fatores e principalmente por haver um afastamento entre o conhecimento e os saberes da 

profissão e a configuração de uma identidade docente que tenha como base referencial uma 

potência profissional.  
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A constituição dos saberes desenvolvidos para a formação de uma identidade que 

transcenda o que é o professor e faça a referência com o lugar onde sua formação ocorreu é 

tênue.  

4.1 AS ESCOLHAS FORMATIVAS – A MEMÓRIA REVELANDO O “BILAC IMENSO” 

A memória percorre os caminhos do Instituto e seus tijolos a mostra. Depois de um 

tempo distante de seus olhos quando se retorna e se vislumbra uma imensidão de lembranças 

invadem os pensamentos e o que fica é a saudade de um tempo bom que não volta, mas que se 

ressignifica através das coisas revisitas e revividas. Fazer memória dos tempos de normalista, 

chega a ser estranho. Afinal 25 anos se passaram.... Mas posso afirmar que foram tempos de 

aprendizado intenso, de extrema importância para minha formação inicial (LÍRIO, Escrita de 

Si, 2018). 

Uma melancolia aflora neste instante. Algo que vai do bem lembrar ao do mal esquecer. 

Diversos momentos tornam-se eternos e uma vaga lembrança acorda no nosso despertar. Foi da 

fachada corroída pelo tempo que o “tempo” passado em seus largos corredores fez o Bilac 

renascer em nós. Um Bilac que hoje não existe mais. Resiste. A resistência que aqui será 

descrita é aquela da memória acordada. Uma resistência que o tempo não deixa escapar. 

Resistência de fortes paredes, mas de um telhado frágil. A fragilidade que resiste mesmo com 

as intempéries do tempo.  

Reorganizar as formas de se fazer professor a partir das memórias faz com que as 

mesmas sejam ressignificadas em um processo de revivenciar a escolha que fez com que se 

transformasse em professor. A potencialidade da autoformação destrava memórias e provocam 

a descoberta de possibilidades pessoais e profissionais revirando a identidade e a reorganizando. 

Rosa fala de sua escolha e do Curso Normal é uma formação para a vida, muito mais 

como uma profissão. Trajetória muito rica em termos de conhecimento. Ela vivencia a sua 

escolha e assegura que não faria outra escolha se tivesse hoje oportunidade de escolher faria a 

mesma opção. Ela recorda e ao lembrar a emoção aflora assim ela diz: eu desde pequena queria 

ser professora. A minha mãe era professora, trabalhou como diretora 16 anos de escola pública 

estadual e assim eu aprendi a ler e escrever antes de entrar no colégio vivendo na zona rural 

(Entrevista em 18 de maio de 2018). 

As recordações do Bilac, do Instituto que constituiu Protea como alguém que guarda em 

sua memória uma imensa saudade marcada pela melancolia e pela vontade de revisitar aos 



69 

 

poucos o passado que tanto lhe fez a docente que se tornou, desta forma ela inicia suas 

recordações dizendo:  

Eu acho que ter feito a escola normal foi a base mesmo, o alicerce para uma futura 

professora, porque eu queria muito ser professora, tinha este desejo, mas naquela 

época ali no Bilac nós tínhamos uma formação excelente, eu não sei mais quantas 

disciplinas eram, mas eram um absurdo de disciplinas ao lado daqueles conteúdos 

mais...mais do conhecimento geral, nós tínhamos aqueles específicos pra formação 

as didáticas e ali a gente aprendeu praticamente o fundamental pra trabalhar como 

professora (PROTEA, entrevista em 23 de abril de 2018). 

Cada um se diz e se lembra de um jeito diferente, assim Lírio começa a lembrar destes 

momentos de melancolia e se revela nas palavras que tudo dizem do tempo lembrado: Lembro-

me com saudades das aulas das didáticas, nas quais virávamos noites e finais de semanas 

realizando estudos e trabalhos manuais (e eram muitos) (LÍRIO, Escrita de si, 2018). 

Ainda mergulhando em suas memórias Lírio fala da professora que foi se constituindo 

em sua jornada acadêmica e mais tarde profissional, pois ela faz alusão ao que aprendeu para 

ser a docente que é hoje e do empoderamento lhe dado pelo curso:  

Eu ganhei este empoderamento também como professora. Isso foi importante pra mim 

e eu acho que pro trabalho de sala de aula pra aquele período. E eu vi que era isso 

que eu queria. Pois, eu não fazia, eu não fui vendo acontecer, eu sabia o que estava 

fazendo. Por que eu tive um ensino de como fazer (LÍRIO, entrevista em 30 de maio 

de 2018). 

Era um tempo de trabalho e estudos, (re) acordado com um tempo de colher nas 

profundezas da memória lembranças de um trajeto formativo que se iniciou ou se formalizou 

no Bilac. O tempo de organizar as lembranças é o tempo de organizar como o trajeto de “ex-

normalistas”. No curso normal aprendi como dar aula, como me portar frente a uma turma, 

que conteúdos ministrar, aprendi o como fazer (LÍRIO, Escrita de Si, 2018). 

O que se procura no passado além de (re) acordar o vivido? Soares (1991, p. 37) 

descreveu assim: “procuro-me no passado e “outrem me vejo”; não encontro o que fui, encontro 

alguém que a que sou vai reconstruindo, com a marca do presente. Na lembrança, o passado se 

torna presente e se transfigura, contaminado pelo aqui e o agora”. 

Esta procura pelo passado que foi vivido nos corredores bilaquianos, faz com que muitas 

recordações definam um Bilac constituído em “gentes”. Estas pessoas construíram um trajeto 

formativo dentro e fora do Instituto. Elas promoveram a educação e com elas muitos e muitos 

estudantes se fizeram “gentes”. Uma escola que por si só foi considerada ícone na formação 

docente reconhecida em toda a região central do Rio Grande do Sul e do estado.  
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A qualidade do ensino dita por uma das entrevistadas se vislumbra através de seu 

discurso, que deixa explicito que o Instituto tinha um poder qualitativo que perpassava os muros 

da escola, percorria o município e se destacava no interior do estado do Rio Grande do Sul, 

época de transformar as diferenças sociais com o auxílio da formação acadêmica.  

E, mas, a forma, os professores eram do mais alto gabarito e uma coisa que hoje a 

gente não vê que aqui na universidade a preocupação com a formação, a formação 

nossa né, todos os momentos eram momentos educativos, então, os professores 

chamavam atenção, exemplificavam, não deixavam passar nada sabe e o grupo 

também era muito bom que fazia assim, o nosso futuro o que a gente sonhava mesmo 

era ser professor (PROTEA, entrevista em 23 de abril de 2018). 

A escolha da profissão, o sonho de se tornar o mestre, o professor, o que ensina. Para 

Rosa a mãe, também professora, foi a influenciadora da profissão, pois quando ela estava com 

idade para fazer o ensino médio, na época foi instigada assim: Depois houve uma influência da 

mãe também, ter uma profissão no curso normal, “se o casamento não der certo, tu já tem uma 

profissão” (Entrevista em 18 de maio de 2018). 

A importância do grupo familiar nas escolhas formativas daquelas que tinham como 

sonho se tornarem professoras foi um divisor de águas, pois ao mesmo tempo que parece uma 

escolha autônoma ela também provocava uma necessidade de atenção aquilo que se percebia 

como fundamental para a sobrevivência do encantamento pela escolha profissional. Rosa assim 

destaca: Mas, eu sempre quis e não consigo me ver numa outra profissão (Entrevista em 18 de 

maio de 2018). 

Para Lírio também houve a influência da família, pois a possibilidade de fazer o Curso 

Normal e ter uma profissão que viabilizaria a inserção no mercado de trabalho. Infelizmente, 

segundo a entrevistada, não foi assim que ocorreu e ela logo após concluir o curso foi trabalhar 

no comércio. O salário compensava, mas seu sonho era lecionar. Ser professora, aquilo que 

almejou durante todo seu percurso no Curso Normal só se concretizou dois anos mais tarde.  

Neste tempo de trabalho no comércio não pensou em continuar seus estudos, mas 

quando foi para a rede privada o incentivo para dar continuidade à sua formação docente foi 

iminente. Foi cursar Pedagogia a noite no Centro Universitário Franciscano, atual Universidade 

Franciscana. Foi complicado estudar e trabalhar. À noite, quem faz faculdade é porque trabalha 

e não consegue estudar na universidade pública. Lírio sentiu nestes anos de graduação a ênfase 

à teoria e a falta da prática, assim, (re)acordava aquilo que o Curso Normal lhe deu de 

ensinamentos didáticos. Desta maneira Lírio lembra aquilo que a foi constituindo professora 

diariamente quando ela inicia sua carreira docente:  

Dei aula por sete anos. Ali é o tudo né (a formação de professores). É o tudo e é o 

todo ao mesmo tempo, pois o professor ele tem tudo na mão. Ele pode matar uma 
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criança por não saber fazer. Ai que entra a formação. Ai que tem que fazer esse 

professor entender de infâncias, que infâncias são essas. Que jovem é esse. Não é 

como ele era antes, é como ele é hoje. Entender isso, e a partir disso, visualizar que 

algumas concepções que ele traz ele não precisa abandona-las, ele precisa 

ressignificando e fazer isso na prática, se não for através da educação vai ser através 

de que? Tudo passa pela educação. Então nós como formadores de professores, 

também é uma grande responsabilidade. É tão gostoso quando a gente vê alguns 

frutos né (LÍRIO, Entrevista em 30 de maio de 2018). 

Quando falamos em ícone na formação docente estamos abordando a importância 

histórica deste instituto para a sociedade gaúcha. Lugar de grande status social para aqueles que 

no Curso Normal se constituíram professores.  

A importância do Curso Normal na formação docente para o município de Santa Maria 

ressignifica a posição que atualmente este Instituto ocupa na cidade. Ao destacarmos este 

processo, o fazemos com o intuito de marcar na história da educação a “memória bilaquiana” e 

de sua incondicional pertença àqueles que por terem se formado ali carregam consigo em suas 

memórias um pouco daquele prédio e em suas paredes estão guardadas um tanto da trajetória 

de muitas “ex-normalistas”, hoje professoras que se dedicam à formação de outras professoras.  

O magistério no Instituto Olavo Bilac oportunizou a conquista de meu primeiro 

emprego como professora. Desconheço um curso que conecte tão profundamente a 

teoria e prática, visto que os estágios aconteciam durante um semestre, habilitando 

jovens normalistas ao exercício do magistério (LÍRIO, Escrita de Si, 2018). 

Eu entendo o Curso Normal como muito para a vida, muito mais do que simplesmente 

profissionalizante e nas escolas que trabalhei, sempre, frequentemente eu era 

chamada pra perguntarem se eu tinha feito Curso Normal (ROSA, entrevista em 18 

de maio de 2018). 

Uma memória que se encontra viva no presente e que ao ser relembrada ressignifica a 

profissão docente bem como a história futura. O passado trazido ao presente auxilia no 

desenvolvimento de um futuro projetando as expectativas e as possibilidades de uma 

reconstituição formativa.  

Outro ponto que não há como deixar de fora, são as aulas de psicologia infantil, o 

que é fundamental para entender as fases da criança e a forma como elaboram o 

conhecimento, assim como a importância dada a ludicidade na prática de sala de 

aula desmistificando que o aprender precisa ser sofrido (LÍRIO, Escrita de Si, 2018).  

Eu me formei em 1972. Então a gente escolhia, pois era obrigatório escolher três 

clubes. Eu escolhi francês, sempre gostei de línguas, inglês e artes. E ainda naquela 

época tinha o coral das normalistas e dos pequenos, das crianças. Eventualmente nós 

fazíamos apresentações juntas, as crianças e normalistas (ROSA, entrevista em 18 

de maio de 2018). 

A experiência faz parte do ato de transformar aquilo que se vivenciou em algo 

significativo a partir do resgate das questões importantes durante o processo formativo docente, 
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sendo assim a identidade se configura pela compreensão de que a experiência não é neutra, ela 

está envolvida pela subjetividade, com valores éticos e morais, e a crença na capacidade dos 

professores, por outro lado normal, de serem sujeitos de conhecimento, de dar valor e identidade 

(IMBERNÓN, 2010, p. 77) e em qualquer movimento formativo atravessado pelas vivências 

docentes que contribuem para a constituição da formação do professor. 

Desta forma, as entrevistadas resgatam as lembranças do Curso Normal e dos momentos 

que marcaram de certa maneira suas vidas: 

Enfim, tenho inúmeras lembranças maravilhosas de professores, lembro com imenso 

carinho da professora Iolanda, de Ciências, dos colegas – que tenho poucos contatos, 

mas que ficaria imensamente feliz em poder revê-los.  Muito bom fazer memória deste 

tempo... (LÍRIO, Escrita de Si, 2018). 

Quando eu entrei na sala de aula, ali já começa as dificuldades, como é que tu vai 

aliar a teoria à prática. Dá aquela insegurança e eles estavam ali com a gente, então, 

hoje eu não sei se os cursos de pedagogia conseguem fazer o que as professoras da 

escola normal faziam, eu tenho cá minhas dúvidas sabe (PROTEA, entrevista em 23 

de abril de 2018). 

E algumas formas de trabalhar, por exemplo a professora de didática, ela pedia para 

gente fazer, ela dava uma afirmação na prova era assim geralmente, fazia uma 

afirmação e a gente tinha que desenvolver aquela ideia (ROSA, 18 de maio de 2018). 

Imbernón (2010, p. 79) destaca que a identidade dos professores está intrinsicamente 

ligada à sua formação e que esta atinge subjetivamente o professor para que o mesmo 

transforme sua realidade social e tenha possibilidade de ampliar seus saberes docentes 

relacionados com as trocas de experiências. O autor continua afirmando que: 

O (re)conhecimento da identidade permite melhor interpretar o trabalho docente e 

melhor interagir com os outros e com a situação que se vive diariamente nas 

instituições escolares. As experiências de vida dos professores relacionam-se às 

tarefas profissionais, já que o ensino requer uma implicação pessoal. A formação 

baseada na reflexão será um elemento importante para analisar o que são ou acreditam 

ser os professores e o que fazem e como fazem (IMBERNÓN, 2010, p. 79). 

 Em contrapartida, esse tornar-se professora com o auxílio do Curso Normal foi se 

fortalecendo e as identidades foram se constituindo. Aquilo que destacaram em suas vivências 

para se tornarem as docentes que foram sendo reveladas ao longo da narrativa o que cada 

pesquisada sinalizou de uma maneira:  

Naquela época a carga horária era maior e nós tínhamos aula praticamente todo dia. 

A gente tinha aula de manhã e à tarde. Tinha a formação teórica, mas logo já tinha 

a prática. Até porque tinha esses anexos todos que eu não sei como chamavam, tinha 

o Bilac, o Bilaquinho, então a estudante sempre estava em contato com o lugar 

(PROTEA, entrevista em 23 de abril de 2018). 
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Então assim, foi toda uma trajetória muito rica em termos de conhecimento e eu acho 

que quem não quer ser infeliz, na minha afirmação, ter um curso superior sem ter 

curso normal faz diferença. E assim, como eu peguei aquele restinho da época do 

ginásio, eu já tinha 16 anos quando eu vim pro Curso Normal (ROSA, entrevista em 

18 de maio de 2018). 

Por que não conhecem, não sabem do curso, por que se soubessem teriam uma opção 

diferente, se tu queres a educação, tu tens que procurar algo que te dê uma formação 

para isso. Se tu queres ser uma boa professora. Nada como o curso do magistério 

(LÍRIO, entrevista em 30 de maio de 2018). 

Cada uma das pesquisadas em suas falas trazem um pouco daquilo que as de certa 

maneira prendem ao Instituto. Um pouco de sua formação está intimamente conectado aos 

processos formativos vivenciados durante os anos de Curso Normal. Elas revelaram sua vida 

profissional e fizeram reflexões sobre suas memórias formativas. O que as tornou profissionais 

docentes foi esta ressignificação dos processos pelos quais passaram durante sua formação 

inicial e que as fizeram revivenciar suas experiências marcantes no dia a dia do curso. 

4.2 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E A RESSIFIGNAÇÃO DA IDENTIDADE 

DOCENTE  

Para Imbernón (2010) o “desenvolvimento profissional é um conjunto de fatores que 

possibilita ou impede que os professores avancem na questão da identidade” (p. 80). A história 

vivenciada pelos professores auxilia no reconhecimento daquilo que os torna profissionais 

docentes, aquilo com que a identidade se constitui e ela ocorre a partir “daquilo em que me 

reconheço” (IMBERNÓN, 2010, p. 81). 

Carlos Marcelo (2009b, p. 11) afirma que: 

[...] o desenvolvimento profissional como um processo que se vai construindo à 

medida que os docentes ganham experiência, sabedoria e consciência profissional, 

gostaria agora de aprofundar o papel que a identidade profissional joga no 

desenvolvimento profissional e nos processos de mudança e melhoria da profissão 

docente.  

Assim, algumas histórias se confundem com a caracterização da formação docente no 

município, pois o mérito do instituto não pode ser esquecido e rememorar seu auge formativo 

também resgata a dedicação em preservar a memória de um lócus educativo. O acervo com suas 

imagens, com seus documentos e registros traz um afago nostálgico ao que um dia se tornará 

apenas lembranças.  

O retorno ao Instituto como professora, fez da docência de Camélia ter outra 

possibilidade profissional, pois até então seus processos formativos foram diversos e andaram 
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por caminhos da prática e ao se tornar formadora de professores no Instituto que de certa 

maneira lhe deu formação inicial era um fato importante e imponente. 

Em maio de 2004 fui chamada para trabalhar no Estado, através de Concurso 

Público, pedi exoneração de uma das matriculas que eu tinha no município de Santa 

Maria e fui trabalhar, no Instituto Estadual de educação Olavo Bilac, com professora 

titular da Disciplina de Didática Geral, não foi pelo salário, foi por sonho, por utopia, 

queria muito trabalhar com formação de professores, fazer diferença na vida das 

jovens (CAMÉLIA, Escrita de Si, 2018).  

A influência destas lembranças no decorrer desta pesquisa também pode ser considerada 

uma experiência de acender memórias e fatos que constituem os professores como formadores 

responsáveis pela história da educação nesta região. Assim, o Curso Normal que formou as 

professoras também influenciou no início de cada carreira: 

Dai eu sai em julho de 1972 do curso normal e deixei meu nome na prefeitura, porque 

era contrato na época, e fui chamada, quatro de agosto comecei a trabalhar em 

Camobi, no município, para atender uma turma “1º ano atrasado” (ROSA, entrevista 

em 18 de maio de 2018). 

Da mesma forma Antunes (2011, p. 45-46) quando faz relação com as questões da 

memória docente empenhando-se em explicar os processos de formação e sua influência na 

constituição do ser professor. Sendo assim ela afirma que:  

A memória docente constitui-se numa forma de conhecer e auxiliar no processo de 

formação inicial e continuada dos professores. [...] a memória da escola, dos antigos 

mestres e colegas é um aspecto definidor no processo contínuo de tornar-se professor. 

São estes aspectos que, a partir do conhecimento das histórias de vida profissional e 

pessoal, irão auxiliar no reconhecimento das características das etapas profissionais 

vivenciadas ao longo da carreira docente. E das marcas produzidas pelas histórias 

vividas e refletidas. [...] A memória existe para que as pessoas não se esqueçam de 

que possuem uma história, um compromisso e uma responsabilidade de usarem a 

imaginação e a capacidade de criação, a fim de pensar novas formas de educar. 

Uma outra maneira de compreender isto, é fazer com que se usem essas formas relatadas 

a partir da memória para reavivar as possibilidades de se constituir professor fazendo uso das 

experiências de outrem. E em se fazendo professor se constitua através da memória a 

possibilidade de se acelerar os processos de desenvolvimento profissional e de constituição da 

identidade docente fazendo relação com as memórias resgatadas. 

Rosa em suas palavras reafirma que: eu sempre segui falando que o Curso Normal é 

uma escola de vida, repito isso até hoje, repito para as alunas. Essa visão de um curso que 

além de se dedicar ao processo formativo docente, também se destaca na formação voltada para 

a vida.  
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A preocupação com a formação docente desde a inicial aparece na fala de Maria com 

ares de crítica, mas também está embebida de suas convicções:  

Agora eu acho que têm que ter compromisso político, eu acho que deveríamos fazer 

uma excelente formação, para dar condições para essas gurias virem aqui para 

dentro. Por que eu não sei se estão estudando didática da alfabetização, didática da 

história, da matemática, separadinho. Conteúdos do primeiro ao quinto ano, acho 

que não (PROTEA, entrevista em 23 de abril de 2018). 

E nas memórias docentes de Camélia que ao adentrar as salas de aula do Instituto se vê 

envolta por necessidades formativas também o que ela descreve assim: 

Tenho a lembrança da minha primeira semana de aula, da sala cheia, do olhar das 

meninas, já se passou uma década e a sala não e mais tão cheia. Em matéria de 

educação muitas coisas se esvaziaram com o tempo principalmente a alegria de ser 

professor (CAMÉLIA, Escrita de Si, 2018).    

Desta forma Protea faz uma busca as suas lembranças e faz a relação do ontem com o 

hoje, reafirmando sua condição docente e os processos formativos que a constituíram professora 

e daquilo que o Curso Normal lhe trouxe e em especial o que de certa maneira ficou impregnado 

no seu ser docente.  

Então, é engraçado né... é claro que hoje os tempos mudaram, nós estamos numa fase 

de pós modernidade tem muita coisa diferente  a ser trabalhada, tem muitas ideias a 

gente vê nas redes sociais, eu fico encantada porque eu principalmente eu trabalhei 

com a alfabetização, praticamente, eu trabalhei com outras séries, mas praticamente 

mais tempo foi na alfabetização então tem muita coisa nova acontecendo, tem muita 

coisa nova acontecendo recursos que os professores estão lançando mão que naquela 

época a gente não tinha computador né... não tinha essa coisa da informática, porque 

a informática vem mudar muito né... e... ali no Bilac eles era mais ou menos assim 

uma família Bilaquiana sim... tinha essa preocupação de ser família é... nos eventos 

que nós fizemos, fizemos evento, pra viagem  de formatura... tinha uma comissão, os 

professores estavam ali conosco, a direção estava ali conosco, então tu nunca... tu 

nunca te sentia isolado, eu nunca me senti solta eu sempre tive uma referência... e eu 

me orgulho muito de  ter sido aluna, da dona Mariza Cauduro, da dona Maria 

Barreviti, da Dijanira só não me lembro o sobrenome dela, da Maria de Lourdes 

Bandeira Medina, da ali de Camobi, da Escola de Camobi, professora de artes, de 

música Edna May Cardoso, não eu tive um... nós tivemos um naipe de estrelas dando 

aula, sabe... é um naipe de estrelas... (PROTEA, entrevista em 23 de abril de 2018). 

O naipe de estrelas que fizeram parte do cotidiano das ex-normalistas formaram mais 

de uma centena de professoras, muitas destas atuaram durante muitos anos nas redes pública e 

privada do município de Santa Maria e do estado do Rio Grande do Sul. O status que foi 

refletido neste trajeto formativo perpassa a questão social e imprime fixamente na questão 

pessoal todas as necessidades que cada um. O pessoal e o profissional se confundem, e ao se 

confundir constituem o professor.  
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Para compreender a importância da reorganização da educação no desenvolvimento 

profissional e sua influência na formação de professores se destaca estas vozes sublinhadas 

pelas memórias do como se tornaram professoras em tempos diferentes que se entrecruzam em 

um ir e vir de vidas. 

Naquela época era, até porque eles achavam que mulher tinha que ser professora 

né... então tinha aquela coisa da normalista, do uniforme, da música, era muito bem 

vista... ahhh ser normalista era... dava status... dava status... tinha uma saia com uma 

fitinha e estar com aquela fitinha ali, tinha um poder, tinha um poder simbólico... é 

engraçado né? E a gente se achava mesmo (Risos, PROTEA, entrevista em 23 de 

abril de 2018). 

A valorização do ser normalista em um tempo passado. Tempo este que era revestido 

de um glamour requintado e necessário para a compreensão de uma sociedade que tinha para a 

mulher um lugar de esposa, que acompanhava o homem apenas como cônjuge e que despertava 

algumas situações e necessidades que não eram os seus e sim do outro.  

Antunes (2011, p. 49) observa que escrever e falar sobre as histórias de vida adquiridas 

ao longo da carreira docente proporciona a compreensão e a possibilidade de ressignificar sua 

vida profissional e assim, dar outra visibilidade para seu processo formativo.  

[o prédio] Envelheceu, o prédio envelheceu e... aquele jeito que está dá uma tristeza 

sabe.. fiquei pensando assim... ai meu Deus estudar num prédio desses... parece que 

não tem... parece que não dá liga... eu tenho impressão assim sabe... que os estudantes 

não vão ter aquele entusiasmo que a gente tem quando entra num prédio que te 

acolhe, com cores, com colorido, com boniteza né... ele tá muito acabado... mas eu 

acredito que as pessoas que estão ali dentro não... né... as pessoas que estão ali 

dentro... parece que parou de gravar... pode falar... naquela época a manutenção não 

era feita como é hoje... era o governo diretamente... eu acho que era o governo do 

estado que dava conta... e agora não, agora entrou o conselho... (PROTEA, entrevista 

em 23 de abril de 2018). 

Esta preocupação com a aparência do prédio que tantas lembranças trouxeram à 

pesquisada também aflorou uma pertença ao local que está precisando de uma reforma da qual 

o poder público tem responsabilidade, mas que não está realizando sua função, o que degrada 

ainda mais a aparência da história do Instituto.  

Que coisa né... essa coisa de como nós brasileiros... é cultural a gente valorizar... não 

é valorizar é querer passar a perna um nos outros num momento de necessidade né... 

se fosse nos Estados Unidos, quando aparece... quando passou este último ano aí... o 

tsunami... não é tsunami... é o tornado... o tornado que eles estavam esperando e tinha 

uma área a ser evacuada, então naquela área que foi evacuada os hotéis estavam 

recebendo as pessoas pela metade do preço, as companhias aéreas baixaram o preço 

das passagens para que as pessoas pudessem... é... outra cabeça... deles é assim... Aí 

eu me emocionei muito quando vim trabalhar no Bilac, sabe, na escola que eu tinha 

estudado... foi bom... foi uma boa experiência também... sabe... quanto tempo com as 

estagiárias, com as gurias da escola normal... que eu me lembro no nosso tempo... 

era diferente... acho que era mais diferente... a gente era mais quietas, a gente tinha 
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mais respeito... mais professores... sabe... não sei... não é isso, acho que havia assim, 

mais um distanciamento... os professores davam aula lá em cima e a gente dava aqui... 

E agora quando eu volto não... existe uma aproximação, muito boa, a gente 

conversava muito com as meninas... iam assistir as aulas... e foi bom porque elas 

assistiam as aulas... eu tinha o primeiro ano e também... eu também trabalhei no Bilac 

no magistério dando didática da alfabetização (PROTEA, entrevista em 23 de abril 

de 2018). 

Eu acho que aquela paixão que eu tenho pela língua portuguesa eu não consigo ter 

igual na literatura. Então eu sempre acho que não sou suficientemente talentosa para 

literatura. Mas leio sempre estou sempre lendo. Mas assim, sempre o curso normal 

ele tem um embasamento em toda minha vida profissional e felizmente. Ai a gente 

ficou 20 anos fora de Santa Maria e quando nós voltamos (emoção), eu volto para o 

Bilac, na verdade eu até tinha pedido para ir para o Maneco, pois só tinha o Ensino 

Médio (ROSA, entrevista em 18 de maio de 2018). 

A pesquisada se diz aquilo que a lembrança lhe permitiu revelar, em sua fala ela disse 

de si, mas abordou um pouco do outro que se fazia presente constantemente em sua memória, 

pois se fez identidade docente com seus iguais. Maffesoli (1998, p. 64) faz reflexões 

relacionando com [...] as raízes de um ser, e as de uma comunidade, são uma mistura de passado, 

presente e futuro, mas não podem ser compreendidas de um modo externo.  

Reacendendo a vontade de ser/estar junto dentro de um grupo realizando a compreensão 

daquilo que ao ser vivido em qualquer tempo rememora um sentido para a profissão docente.   

Oliveira (1998, p. 7) tece seus argumentos em relação a ressignificação de si a partir das 

memórias:  

Como uma memória subterrânea, como grupo sujeitado, o professor, ao relatar a sua 

história de vida, sistematiza acontecimentos significativos no seu processo de 

formação e subjetivação. Esse trabalho de reconstrução de si mesmo tende a definir o 

lugar social do professor e suas relações com os outros. 

E as memórias que são resgatadas pelas colaboradoras deste percurso são aquelas que 

enriquecem nossas reflexões, pois trazem um pouco de cada fase pela qual o Bilac passou e 

também revelam o Instituto e suas diferentes facetas. E todos os processos ocorridos durante a 

vida profissional de cada colaboradora também afetaram suas escolhas posteriores, uma dessas 

situações aborda o afastamento de Protea de suas funções docentes, pois como ela afirma, seu 

temperamento afetou sua decisão:  

[...] é... e foi uma pena assim, que eu saí, porque eu gostava muito do que eu fazia. 

Mas saí de braba né. Eu saí... eu pedi a aposentadoria pelo meu temperamento, 

porque eu fiquei todos esses anos fora e a gente faz toda aquela formação, toda aquela 

experiência, né... participando do sindicato, reivindicando melhores condições, 

fazendo greve... e quando eu volto... na época... eh em 91... está o governador Colares 

e a Dona Neusa Canabarro (PROTEA, entrevista em 23 de abril de 2018). 
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As diferentes escolhas, decisões e possibilidades interromperam de certa maneira a 

carreira profissional de Protea. Ela alega que foi seu temperamento intempestivo que foi o 

desencadeador de suas vontades. Suas atitudes e seu posicionamento em relação a categoria a 

que pertencia eram argumentos muito fortes e há em suas palavras um pouco de 

arrependimento, emoção guardada e uma vontade de ter feito diferente.  

 A influência do Curso Normal nas escolhas das colaboradoras foi determinante para a 

organização dos processos formativos dos quais elas fizeram ou ainda fazem parte. Suas 

carreiras voltadas para a docência as constituem como formadoras de seus grupos e assim, suas 

memórias são importantes nos processos de ressignificação do como se tornaram professoras.  
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5 HISTÓRIAS DE VIDA NARRADAS E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE 

 

Figura 9 − Parte superior do prédio central atualmente 

 

Fonte: Acervo IEEOB (2017) 

 

Na fala de Antunes (2011, p. 49) percebemos que a mesma busca evidências nas 

histórias de vida e afirma:  

As autobiografias são consideradas como uma forma de oportunizar a reflexão-ação-

reflexão sobre elementos significativos do tornar-se professor, das práticas 

pedagógicas que deram certo, das metodologias em sala de aula que não alcançaram 

os objetivos propostos, da postura adotada em sala de aula com alunos, da interação 

professor-aluno e professor-aluno-comunidade.  

A subordinação ao outro seja um familiar ou a sua própria consciência fazem com que 

as pesquisadas dessa pesquisa passem de certa forma por um processo de insatisfação/satisfação 

no desenvolvimento de usas escolhas profissionais. O Curso Normal foi seguido por trazer a 

possibilidade de emprego garantido após uma formação de nível médio e aqui nos apropriamos 

de uma necessidade social e fundamentalmente de preparo para uma vida regrada e bem 

formada.  

As memórias pessoais são também memórias sociais, pois o ser humano está envolto 

em uma sociedade que começa em seu grupo familiar e que se amplia na convivência escolar. 

O professor se constitui desta forma, ao longo de sua vida escolar que inicia quando ele adentra 

à escola, mas se fortalece, reafirma quando da sua escolha profissional. Quando a mesma ocorre 
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em nível médio muitas vezes vem influenciada pela escolha da família o que replica na escolha 

posterior e no envolvimento formativo ao longo da trajetória de vida pessoal e profissional.  

[...] depois eu não sei como é que está hoje, mas aquele perfil da professora dos anos 

iniciais né... a gente desempenhava aquele perfil... e quem eram as normalistas? 

Eram as filhinhas de papai que não precisavam trabalhar e que depois se casavam 

muito bem e iam lá pra umas aulinhas era isso... e pronto! Era isso... isso era forte.. 

muito forte talvez na cabeça das meninas... das colegas... a questão era política de 

trabalho... não paralisavam por não paralisar (PROTEA, entrevista 23 de abril de 

2018). 

Pois é uma profissão que não pode terminar, pois o curso normal continua sendo pra 

mim uma referencia de clareza, competência, estimula a competência pelo  tipo de 

trabalho que se faz, o preparo da sala de aula é muito maior quando se tem o curso 

normal. Então sem querer desfazer ou menosprezar ninguém, mas eu passei por essa 

experiência e com certeza seria diferente se eu não tivesse. Como eu tenho, eu ja vim 

com aquela orientação de professor que luta pelo ideal, já pronto! Do curso normal, 

ter postura, enfim. O Ser professora tem tudo a ver com o curso normal (ROSA, 

entrevista em 18 de maio de 2018). 

A busca pela sensibilidade nos revela muitas facetas de um ser professora e da reflexão 

proporcionada pelas lembranças que cada colaboradora trouxe para esta pesquisa o que 

Maffesoli (1996, p. 73) explica assim:  

[...] sensível não é ser só positivo, é ser “gente”, ter fantasmas e admiti-los para viver 

bem [...] além das simples causalidades racionais, observa-se um desejo de estar-junto 

que, sendo não consciente, não deixa de ser poderoso. E esse desejo, no que ele tem 

de animal, integra uma boa dose de sensibilidade. 

Antunes (2011, p. 220) o projeto de autonomia configura-se no exercício do livre 

arbítrio, do poder de escolha nas infinitas opções que fazem parte da existência humana. [...] o 

projeto de autonomia não se resume somente ao plano individual, mas envolve também o 

coletivo, estando sempre em construção. Ao destacar as exigências enfrentadas em seu 2º grau.  

As recordações dos professores do Curso Normal passam pela nostalgia do “bom 

professor” aqueles que contribuíram à formação profissional dos sujeitos dessa pesquisa. A 

contribuição formativa desses coadjuvantes das escolhas posteriores dos sujeitos foi importante 

na constituição profissional delas, pois foi com o auxílio dessas professoras que outras tantas 

se formaram.  

Além disso a possibilidade de ser aceito socialmente faz com que o sujeito acabe 

aceitando a convenção de que se escolhesse a profissão professor estaria inserido e aceito mais 

rapidamente na sociedade e que o status de ser professora ultrapassaria quaisquer dificuldades 

financeiras que elas pudessem passar.  

Carlos Marcelo (2009b, p. 11) afirma que:  
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[...] o desenvolvimento profissional como um processo que se vai construindo à 

medida que os docentes ganham experiência, sabedoria e consciência profissional, 

gostaria agora de aprofundar o papel que a identidade profissional joga no 

desenvolvimento profissional e nos processos de mudança e melhoria da profissão 

docente. Esta é uma reflexão que considero necessária uma vez que é através da nossa 

identidade que nos percebemos, nos vemos e queremos que nos vejam. A identidade 

profissional é a forma como os professores se definem a si mesmos e aos outros. É 

uma construção do seu eu profissional, que evolui ao longo da sua carreira docente e 

que pode ser influenciada pela escola, pelas reformas e contextos políticos, que 

“integra o compromisso pessoal, a disponibilidade para aprender a ensinar, as crenças, 

os valores, o conhecimento sobre as matérias que ensinam e como as ensinam, as 

experiências passadas, assim como a própria vulnerabilidade profissional”. 

A identidade docente se constitui de acordo com as relações coletivas e em conjunto 

com a individualidade de cada um. Antunes (2011, p. 17) ao abordar os ciclos de vida 

profissional e pessoal a autora destaca que os ciclos de vida profissional não são lineares e que 

para cada um se destaca de uma maneira, e que o processo inicial da carreira docente (p. 19) é 

permeado por incertezas, mas também instigado por colocar em prática o apreendido na 

formação. Desta maneira o professor vai se constituindo durante o movimento cotidiano de sua 

jornada, esta é uma fase de diversas dificuldades e superações.  

Camélia traz sua primeira lembrança do ser professora quando diz: [...] nesta época não 

sabia quem era Paulo Freire, mas muito brinquei de ser professora a sombras das mangueiras. 

Essa lembrança imbuída de significados traz à tona o ser professora na remota possibilidade da 

infância.  

E o retorno ao Instituto esteve presente nas idas e vindas de uma vida marcada por 

diferentes lugares. O Curso Normal iniciado no extremo norte do país foi concluído no Instituto. 

Marcando este fato Camélia relata:  

Minha formação enquanto professora iniciou-se, no ano de 1985, no Curso Normal 

na Cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Estado do Amazonas, o que me 

proporcionou outro olhar para o mundo e para diversidade. Vim a concluir o curso 

na Cidade de Santa Maria no Instituto Olavo Bilac. Na época minha primeira 

experiência de estágio foi na periferia da Cidade na Escola Municipal Reverendo 

Alfredo Winderlich com uma turma de 1ª Série, assim denominada em 1988. 

Em se tratando de desenvolvimento profissional o importante segundo Costa (1995, 

p. 250) é dar ênfase no:  

[...] desenvolvimento constante e fundamental dos/as docentes com o saber é uma 

marca inequívoca da profissão, parece que a qualidade dessa relação tem sido 

historicamente problemática, provavelmente estigmatizada pela barganha originária 

com o Estado pelo controle da escola.  

As memórias produzem marcar indestrutíveis no ser docente. Essas marcar são tão 

enraizadas que ficam difíceis de serem superadas e assim Antunes (2011, p. 45) afirma que: A 
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memória docente constitui-se numa forma de conhecer e auxiliar no processo de formação 

inicial e continuada dos professores.  

Tomar consciência das memórias remanescentes são indispensáveis e em conjunto com 

as lembranças (re) acordar coisas [...] da escola, dos antigos mestres e colegas é um aspecto 

definidor no processo contínuo de tornar-se professor. São estes aspectos que, a partir do 

conhecimento das histórias de vida profissional e pessoal, irão auxiliar no reconhecimento das 

características das etapas profissionais vivenciadas ao longo da carreira docente.  

E das marcas produzidas pelas histórias vividas e refletidas que Rosa recorda a 

importância do Curso Normal em sua trajetória docente e assim:  

Existiu uma época um curso normal regional.  Quando eu retornei já era menos turma 

no curso normal, mas ainda tinha um número bem maior que agora de turmas. Mas 

eu me sinto em casa no curso normal, para tudo, até para fazer reunião, para 

qualquer coisa, é como eu me sinto, “em casa” (Entrevista em 18 de maio de 2018). 

Antunes (2011) afirma que esta fase pode ser encarada como um rito de passagem 

simbólico e que percorre a anos uma sociedade constituída como testagem deste novo professor 

para verificar se o mesmo está apto a assumir o lugar para o qual ele foi selecionado o que não 

desfaz a possibilidade de que o grupo onde ele foi colocado não se sinta ameaçado por esta 

nova presença e que isto faça com que ele assuma as piores experiências para a profissão 

docente. Piores turmas, lugares e horários absurdos, falta de coleguismo ou de escuta.  

Esse processo de entrada na carreira do magistério deve ser observado como um 

processo excludente e que muitas vezes torna a profissão um peso muito grande fazendo com 

que muitos não prossigam na profissão. Ser aceito pelo grupo docente do local onde vai iniciar 

sua carreira também influencia na continuidade ou não desta profissão. Além disto as propostas 

de formação continuada que seriam importantes suportes para tais professores não estão de 

acordo com as necessidades tanto destes profissionais quanto do ambiente escolar em que 

ocorrem, assim, a prática fica desgrudada da teoria e as histórias de vida profissionais e pessoais 

tornam-se enfadonhas.  

Marcelo (2009a) faz relação entre a constituição da identidade profissional docente e a 

formação do profissionalismo assim, ele afirma que:  

Junto ao conceito de profissionalização, falamos do profissionalismo entendido, nesse 

caso, como a capacidade, dos indivíduos e das instituições em que trabalham, de 

desenvolver uma atividade de qualidade, [...] e em um ambiente de colaboração. Os 

estudos sobre profissionalismo levaram em consideração a necessidade de 

reprofissionalizar a função docente, e perceberam que a ampliação de funções é 

positiva e evidencia um claro indício de que os docentes são capazes de realizar 

funções que vão além das tarefas tradicionais centradas nos alunos e restritas ao 

espaço físico da aula. 
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Esta relação entre a qualidade desempenhada nas instituições pelos professores está 

entrelaçada com sua formação, apesar de Marcelo apontar para uma capacitação, é possível 

ressaltar a importância da “reprofissionalização” da qual ele se refere, pois destaca uma 

ampliação das atividades docentes bem como a possibilidade de estas produzirem outros 

conhecimentos que auxiliem no seu processo de constituição formativa.  

O processo formativo trazido pela memória transbordada nesta pesquisa remete ao que 

foi lembrado e esquecido durante o percurso metodológico percorrido. Cada uma das 

professoras que participaram desta investigação e que compartilharam um pouco de suas vidas 

durante suas narrativas também revelaram alguns aspectos da história do Instituto Estadual de 

Educação Olavo Bilac.  

Uma história do Instituto, que dita pelas egressas do Curso Normal, tornam 

empoderadas as narrativas e grifam em seu prédio desgastado um pouco da história da educação 

do município de Santa Maria.  

Esta história da educação de Santa Maria que foi percorrida pela história do Instituto 

que foi responsável pela formação de inúmeros professores na região central do estado do Rio 

Grande do Sul. Como lugar de formação de professores o Instituto tem gravado ao longo de 

seus 116 anos diversas histórias e memórias formativas. Muitas identidades docentes foram 

começadas nas salas de aula do Bilac.  

Para elucidar a importância destas histórias cito aqui Maffesoli (1996, p. 10) quando o 

mesmo fala de “um olhar generoso [...] que respeita as coisas pelo que são, e que tenta apreender 

qual pode ser sua lógica interna”, uma questão de aprofundar o sensível, (re) acordar o que pode 

ser lembrado e sensibilizando com os esquecimentos propositais daquilo que seria melhor 

deixar guardado em um canto qualquer da memória ressignificada pelas narrativas.  

Para além do pensamento em relação ao processo formativo, atrevo-me a ir por um 

caminho que revela não somente a identidade docente constituída, mas também uma 

identificação que percorre uma lógica que segundo Maffesoli (1996, p. 18) “põe em cena as 

pessoas de máscaras variáveis, que são tributárias do ou dos sistemas emblemáticos com que 

se identificam”, são de lugares e de representações que fazem com que elas sejam o que são e 

que possam se modificar e ressignificar suas trajetórias profissionais.  

Fazer o paralelo entre identidade e identificação está intimamente ligado com os 

processos pelos quais ambas passam, a primeira mais individual e independente traçada por 

cada um dos protagonistas e a segunda coletiva, compartilhada que valoriza a sensibilidade do 

grupo, mais sensível e das sensações conjuntas que aborda a constituição de saberes coletivos.  



84 

 

O que nos faz compartilhar o que vivemos? Os que são sonhos, os medos, as alegrias, 

as tristezas, as lembranças e outros tantos sentimentos?  

Maffesoli (1996) em sua mais obstinada forma de explicar os elementos pós-modernos 

enfatiza de um lado o interesse do presente e do outro o simbolismo, um dotado de interação e 

o outro daquilo que efetivamente nos une ao outro. Ele ainda afirma que o ser sensível é tornar-

se gente reconhecer os fantasmas e, assim, poder viver bem em um prazer em estar junto. 

Os bons encontros dão a sensação do bem-estar juntos. Os bons encontros de que falo 

aqui são os que proporcionaram narrativas de vida. Trouxeram em si um pouco da história do 

Instituto, mas também propuseram uma (re) transformação formativa em mim e, portanto, no 

meu desenvolvimento profissional.  

Este encontro e reencontro de histórias narradas que percorreram os últimos cinquenta 

anos de um Instituto que faz parte da história da educação e que em sua longa jornada foi o 

responsável coadjuvante e não menos importante na formação docente das professoras egressas 

do Curso Normal que trazem grudadas em suas memórias a essência que o mesmo lhes 

proporcionou e que as constituíram professoras formadoras, cada qual ao seus tempo e a sua 

maneira foram também importantes personagens na constituição da identidade de diversos 

professores ao longo destes anos.  

Desta maneira, o estar junto compartilhando momentos e celebrando as uniões em 

(re) união com fatos específicos, faz e fará da educação ponto de comunhão do social e das 

identificações. Das máscaras que colocamos como proteção ou para maior conforto como 

“cascas de cebola” que ao serem descascadas podem ser comparadas ao controle dos impulsos, 

das sensações e dos sentimentos.  

Com o outro há a possibilidade do se tornar pessoa. Pessoa viva, imbricada de 

sentimentos, histórias e memórias que são celebradas quando compartilhadas e revelam 

existências que permitem o outro existir.  

O pensamento é individual, mas ele abre locais de convívio na constituição do ser, 

crescendo uns com os outros e assim, ocorrem as identificações, para além da construção das 

identidades docentes.  

Fatos, momentos, instantes, tudo guardado, escondido, distraídos nos esconderijos da 

memória. Ao (re) acordar deixamos os sentimentos aflorar. São sentimentos de todos os tipos 

e que se bem vividos ficaram guardados em locais de memórias/histórias. Os fios da memória 
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se enredam e formam redes de fatos, afetos, conhecimentos e conhecidos que tocam e sacodem 

levemente as máscaras metamorfoseadas36 na existência.  

5.1 MEMÓRIAS BILAQUIANAS UMA VIDA FORMATIVA 

Figura 10 − Fotografia do pátio da Escola com alunos em hora cívica 

 

Fonte: Acervo IEEOB (1971). 

 

Para compreender quais os elementos que interferiram na formação docente por meio 

das histórias narradas por professoras egressas do Curso Normal que se constituíram 

professoras formadoras.  

As entrevistadas abordaram que o Curso Normal trouxe a possibilidade de elas serem 

professoras, assumirem as mais difíceis realidades com a organização e planejamento 

necessários para “dar conta” de turmas muito complicadas. Os elementos destacados para tanto 

estão na formação proporcionada pelo Curso Normal. As aulas de didática, os projetos e 

processos formativos vivenciados na trajetória percorrida no Curso Normal.  

A formação neste curso mesmo que sendo heterônoma foi atravessada por escolhas 

posteriores e para além de suas vontades, pois os sujeitos se encontraram como profissionais 

tanto que decidiram continuar na profissão, ampliaram sua formação, foram além, visitaram 

                                                           
36 Faço uso de tal expressão para definir os processos que proporcionam as transformações pessoais e profissionais 

docentes.  
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lugares e conceitos, se constituíram docentes formadores de outras tantas professoras e 

professores.  

Quem narra sua história fala de um (seu) lugar, afetando o como se vê, como se percebe 

e se conta. Quando se escolhe um caminho se abdica de outros tantos possíveis, se faz a 

passagem do vivido para propiciar, a si e aos outros, formação. O sentido que se dá ao que se 

escuta alicerça a pesquisa e os processos formativos das professoras egressas do Curso Normal 

e que em algum tempo de sua trajetória docente se dedicaram à formação de professoras(es).  

Nesse sentido, o problema da pesquisa que tratou do como a formação no Curso Normal 

interferiu na trajetória profissional e pessoal de egressos do Instituto Estadual de Educação 

Olavo Bilac foi o que direcionou nosso olhar junto às professoras também proporcionou revelar 

um pouco da história da educação do município de Santa Maria difundindo o Instituto e suas 

diferentes facetas que se encontram nas memórias de cada colaboradora.  

Se adentrarmos por algumas metáforas poderemos simbolizar as atitudes rememoradas 

a partir das tessituras de vida pessoal e profissional das professoras que fizeram parte deste 

percurso investigativo. Imaginemos uma teia e nela cada uma das pesquisadas sejam um fio e 

que estes fios em algum momento dos trajetos se enredem, entrelacem em um tecido chamado 

“Bilac”.  

Um tecido tramado com memórias formativas. Estas memórias foram alicerçadas no 

que cada professora trouxe de sua formação no Curso Normal e da ressonância que esta 

formação constituiu em suas vidas. Estas tramas/teias foram de encontro aquilo que 

pretendíamos quando nos dispomos a revelar algumas memórias relacionadas ao Instituto.  

Nosso objetivo era compreender os elementos que interferiram na formação docente 

por meio das histórias narradas por professoras egressas do Curso Normal que se constituíram 

professoras formadoras e assim, traçar algumas possibilidades de contar a história do lugar que 

tem como alicerce a formação docente.  

A ênfase aqui se dá na narração das memórias das professoras egressas do Curso Normal 

e que teceram sua trajetória docente percorrendo a formação de professoras(es).  

Para tanto, foi necessário adentrar nas histórias de cada colaborador. Um itinerário 

metodológico que teve rigor e sensibilidade. Rigor para não fugir da investigação e de seu 

objetivo e sensibilidade para fazer a escuta receptiva das memórias que foram surgindo ao longo 

das entrevistas.  

A emoção percorreu as falas das professoras que contaram de si e contaram um pouco 

do Instituto e das histórias que constituíram a formação de cada uma das colaboradoras. Essas 

lembranças formadoras das professoras são os pressupostos enraizados nas leituras que fazemos 
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das vidas daquelas que de alguma forma escolheram ser professoras e depois optaram por 

percorrer a profissionalização e se embrenhar pelos processos de formação docente. 

Cabe aqui salientar que o ser estar do qual Maffesoli (1985) faz uso auxilia no que tange 

a volta ao “palco” que é o Instituto. Lugar de diferentes memórias e de inúmeras histórias 

formativas. Cada professora lembrante37 de suas histórias que ao rememorar se reconstituem 

como docentes refazendo sua trajetória e reordenando suas vivências.  

Este ressignificar formativo se constitui em autoformação, pois ao reunir lembranças e 

esquecimentos também faz disso uma formação posteriori. Há nesse rito um transbordar de 

sentimentos que reconstroem os processos formativos e ao som de cada voz escutada ou 

silenciada conforme as necessidades vivenciais de cada uma foi possível ser atingida por uma 

melodiosa música.  

Embebida pelas palavras de Maffesoli (1985, p. 82) destaco em suas palavras que a 

música: 

É de fato uma pluralidade que pretende atingir a unidade. Ela é ao mesmo tempo 

tensional e equilibrada [...] existe entre a dissonância e a consonância, assim como a 

que há entre o ritmo e a melodia, e, enfim, a tensão do contraponto, que confronta 

vozes diferentes. Os diversos elementos da música se separam e se reúnem 

constantemente, são elementos que se enfrentam e se aquietam, as vozes da polifonia 

[...] se mostram sempre em conflito dramático antes de sua reconciliação no acorde 

final.  

Esse acorde final do qual Maffesoli (1985) se alicerça que reúne as diferentes histórias 

rememoradas ao longo desta investigação, pois o Instituto aproximou as histórias, ressignificou 

as memórias e edificou a ligação entre as narrativas. Há uma lógica na “identificação” do 

narrado e as possibilidades de estar junto e rememorar as lembranças passadas, que são capazes 

de revelar a sensibilidade que congrega os processos formativos refeitos a partir dos 

significados que lhes foi concedido.  

O processo formativo passa por uma trajetória de vida pessoal e profissional. Ele 

percorre as escolhas e os caminhos pelos quais cada professora faz ao longo de sua vida docente. 

As reflexões propostas aqui nesta investigação também proporcionaram revisitar tais momentos 

de escolhas. Reviver cada processo que fez parte da constituição ode cada autora desta pesquisa 

foi uma forma também de resgatar uma parte da história do Instituto.  

As transformações formativas passam pela valorização das pessoas. As identidades 

formativas se constituem ao longo da profissão e de seu desenvolvimento, mas também se 

                                                           
37 Faço uso da palavra “lembrante” para dizer das professoras que fizeram parte desta pesquisa e que se dispuseram 

a recordar e compartilhar suas lembranças.  
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fazem no contato com o outro e com sua história. As questões emocionais do processo 

formativo também fazem parte das possibilidades de formação docente. O estar junto como o 

outro, saber de si a partir da história compartilhada possibilita uma formação sensível e 

sensibilizadora.  

A educação esbarra no vivenciar com o outro as histórias de vida pessoais e profissionais 

uma interação formativa entrecruzada de historicidade e de sensibilidade. A educação se refaz 

durante os processos de compartilhamento de questões que percorrem diferentes épocas e que 

ao mesmo tempo são atemporais.  

Isto posto, quando pretendemos compreender as falas, as lembranças, as memórias, 

ressignificamos e absorvemos os conceitos e sentimentos próprios de cada professora e cada 

uma fio deste tear que se constituiu no tecido da história do Instituto. As falas que foram se 

tramando e sendo significadas a cada momento de lembranças afloradas suscitou momentos de 

reconhecimento da “pertença bilaquiana”. Uma pertença embebida de importância de um Curso 

Normal que fez as professoras tornarem-se as formadoras que um dia escolheram ser.  

As lembranças e os esquecimentos fizeram parte daquilo que foi conosco partilhado. 

Cada gesto brindado emergiu os momentos vivenciados no Instituto. O Instituto que carrega 

em sua estrutura muitas vidas professorais. Muitas escolhas e decisões foram tomadas dentro 

dele ao longo dos seus 116 anos. Escolhas docentes. Escolhas profissionais docentes.  

As “gentes” se constituem da “linguagem” pois quando se dizem, falam de um ser 

embebido em lembranças que são compartilhadas através da língua escrita ou falada. Uma 

linguagem repleta de significados e que possibilita uma ressignificação do eu docente. Um eu 

que se reelabora a partir de reflexões teóricas e práticas. 

As decisões referentes aos caminhos formativos percorridos pelas professoras foram 

definitivas para que suas carreiras tomassem rumos que as levaram para a formação de 

professores. 

Após a escuta das narrativas pudemos perceber que o Curso Normal afetou de diferentes 

maneiras as escolhas profissionais de cada uma das entrevistadas, professoras que se 

constituíram ao longo do tempo, mas que se descobriram mestras ao entenderem que todo o 

processo formativo pelo qual elas passaram teve no “Bilac” seu ponto de partida.  

Cada formação pela qual elas passaram, cada encontro formativo, cada mudança nas 

suas questões profissionais foi aflorada pelas lembranças de um lugar de formação inicial. O 

Instituto foi o desencadeador da profissão docente em cada uma das entrevistadas, mesmo que 

as mesmas em suas especificidades também tenham sido influenciadas por suas famílias e pela 
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necessidade de possuírem uma profissão e possibilidade de emprego imediatamente após a 

formatura e a obtenção da habilitação, elas se fizeram professoras no Bilac. 

Desta maneira o Bilac causou influência no desenvolvimento profissional de cada uma 

das entrevistadas, pois as mesmas de alguma maneira decidiram se dedicar à formação de 

professores. Formação esta que ainda hoje faz com que as mesmas retornem ao lugar/memória 

que significa o Instituto, pois destas reminiscências afloram ideais formativos os quais são 

compartilhados com aqueles que desfrutam destes processos formativos. 

As professoras entrevistadas narram sua constituição profissional, dizem de sua 

professoralidade com a lucidez necessária para ressignificar aquilo que elas foram narrando e 

o que a memória lhes proporcionou ao longo dos anos. Estas professoras fizeram de suas 

lembranças o aporte para aquilo que elas proporcionaram na formação de outros docentes.  

A contribuição que o que foi narrado da constituição professoral de cada professora 

trouxe a esta dissertação revelou a importância do ressiginificar a formação tanto ao longo da 

carreira quanto a cada fase deste processo. E isto ocorreu quando elas abordaram em suas 

memórias o Curso Normal e seu significado para sua formação. 

As professoras entrevistadas passaram por diferentes lugares formativos. Estes lugares 

de formação foram importantes para que elas se tornassem e buscassem o ser formadoras de 

outras professoras e, para tal, elas redimensionaram suas escolhas e ampliaram seus saberes 

compartilhando seus conhecimentos e constituído novos saberes.  

As trajetórias formativas percorridas pelas professoras são significativas do ponto de 

vista do desenvolvimento profissional, pois a profissionalização destes sujeitos atravessou 

diferentes momentos históricos, foram influenciados pelos movimentos docentes do município 

de Santa Maria/RS e também trouxe de certa maneira peculiaridades ressaltadas nas 

aprendizagens adquiridas no Curso Normal e em sua própria trajetória.  

Falar em pertencimento é provocar um sentimento de ser e estar no lugar. O lugar do 

qual falamos nesta dissertação diz respeito a um patrimônio educacional tanto na instância 

municipal quanto na esfera estadual. O Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac em sua 

história de mais de um século dedicado à educação, também tem sua participação 

importantíssima no que diz respeito à formação profissional docente. Quem um dia fez parte 

deste Instituto vai leva-lo para sempre em sua alma, pois ele está imbricado em cada uma das 

milhares de professoras formadas em suas salas de aula.  

Ser do “Bilac” é pertencer ao processo formativo docente que sempre esteve presente 

em sua história educativa. Os processos formativos ainda compartilhados neste local 

aproximam e deslocam ressignificando a formação constantemente.  
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A compreensão do movimento de formação docente bem como as histórias narradas 

pelas professoras egressas do Curso Normal e que nesta dissertação trouxeram suas 

contribuições e contaram suas memórias. As memórias ressignificadas afloraram a 

reconstituição de lembranças e de esquecimentos, mostraram um “Bilac” diferente do visto 

apenas em imagens, revelaram um lugar vivo, repleto de pertencimento afetivo e transbordante 

de vida.  

O Instituto narrado por estas professoras egressas do Curso Normal foi sendo contado 

ao longo das narrativas e nelas ocorreram destaques para o que podemos encarar como o 

processo e o movimento da constituição formativa de cada professora, importantes trajetórias 

daquelas que pertencem ao Instituto e dele (re) acordam suas inúmeras memórias que são 

formativas e formadoras da sua professoralidade.    

Desta forma a seguir, retomo o produto desta dissertação destacando que para um fim, 

sempre há um começo e o “Memorial Bilaquiano” revela um pouco das memórias das egressas 

do Instituto, bem como, traz imagens fotográficas que simbolizam o lugar ressignificado e 

reconstituído ao longo das histórias de vida contadas.  

5.2 MEMORIAL BILAQUIANO – HISTÓRIAS ENTRECRUZADAS: O PRODUTO 

Ao trazer os aspectos metodológicos dessa dissertação de mestrado profissional a 

necessidade de um produto logo aflorou. Como propor um produto que seja ao mesmo tempo 

importante fonte de consulta por retratar narrativas de egressos do Curso Normal e como 

documento fonte de pesquisa para outros estudos que surgirão ao longo do tempo? Como contar 

histórias e as registrar de maneira que perpetuem um lócus histórico formativo docente? 

Além de suscitar sensibilidade com significância tanto para aqueles que participaram 

das entrevistas narrativas como para os que um dia quiserem vislumbrar tais histórias 

vivenciadas em um determinado espaço/tempo de um marco educacional do município de Santa 

Maria – RS o produto que proporemos será um registro tanto escrito quanto digital das 

trajetórias de vida pessoal e profissional.  

O registro escrito fará parte de um livro ou e-book, Memorial38 que trará em suas páginas 

um pouco das histórias das professoras de uma formação docente constituída no interior do 

                                                           
38 Memorial aqui proposto como a perspectiva adotada na pesquisa para documentar através da escrita e de 

imagens as histórias e (re) acordar o pertencimento bilaquiano, dessa maneira nos aproximamos das ideias que 

dão ao memorial o significado do registro de um processo, de uma travessia, uma lembrança refletida de 

acontecimentos dos quais somos protagonistas. Um memorial de formação é um gênero textual 

predominantemente narrativo, circunstanciado e analítico, que trata do processo de formação num determinado 
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Instituto. Livro pensando para compartilhar as vivências das normalistas que fizeram parte de 

uma história que percorre o imaginário de muitos habitantes do município de Santa Maria – RS. 

O e-book aqui proposto servirá para guardar as histórias menos densas que também 

constituem esse lugar, pois para dar minucia à pesquisa nem todas as histórias contadas e 

analisadas sensivelmente vão compor o produto desta dissertação, mas ao mesmo tempo farão 

parte de pequenas intervenções que abordarão fatos que comporão um documentário escrito 

que também servirá como registro dos processos formativos do Instituto. 

As narrativas oral e escrita poderão constituir esse produto além das imagens, 

fotografias de cada época que serão guardadas no Acervo do Instituto e que serão fonte de 

pesquisas. A memória perpetuar-se-á no prédio tombado pelo patrimônio histórico do 

município.  

Na visão de Silva (2003, p. 12-13) usar as narrativas como objeto de pesquisa exige que: 

A experiência vivida durante a história de escolaridade pode contribuir para as 

produções no campo educacional de modo geral e, em especial, para os estudos sobre 

a formação de professores e sobre o ensino que se realiza em sala de aula. Isto é, o 

quanto essa experiência é valiosa para se compreender processos pedagógicos 

semelhantes, vividos e reproduzidos por alunos muito diferentes. Por tal razão 

ouviram-se experiências vividas no ambiente escolar, tendo em vista a apropriação de 

uma cultura produzida nos subterrâneos dessa ambiência.  

Traçamos aqui a descrição do e-book clareando a estética das “Memórias Bilaquianas”, 

desta maneira ele terá uma capa que trará foto/imagens do Instituto e suas personagens, fazendo 

uso do processo de “bricolagem39” que está relacionado com o conceito de DIY, que vem do 

“Do It Yourself”, cujo significado é o “faça você mesmo”, dando um significado da “pertença 

bilaquiana” na qual as memórias afetivas serão carimbadas e ressignificadas para fazer parte 

deste patrimônio de historicidade que é o Instituto. 

Para cada parte desta escrita um momento relembrado trará a base para a próxima etapa, 

sendo assim, a introdução abordará a importância da formação de Professoras no Instituto e as 

histórias narradas por estas docentes bem como isto provocou a pertença bilaquiana. 

Logo a seguir, no primeiro capítulo deste e-book, trataremos da história do Instituto e 

do Curso Normal, oportunidade de rememorar todas as etapas do centenário desta escola que 

foi a protagonista na formação de professoras (es) no município de Santa Maria e no estado do 

Rio Grande do Sul.  

                                                           
período – combina elementos de textos narrativos com elementos de textos expositivos (PRADO; SOLIGO, 

2005, p. 7). 

39 Bricolagem é um termo com origem no francês "bricòláge" cujo significado se refere à execução de pequenos 

trabalhos domésticos, sem necessidade de recorrer aos serviços de um profissional. 
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No segundo capítulo faremos uma breve reflexão entre os fatos e as fotos, destacando a 

“Memória Viva” e que pulsa nos corredores do Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac. 

Esta memória que impulsiona outras tantas histórias de pesquisa e de convivência e que fazem 

parte dos processos formativos docentes dentro do Instituto. 

O terceiro capítulo exaltará as Memórias das Egressas do Curso Normal, professoras 

que se dedicaram ao longo de sua vida à formação docente e que se destacaram como 

ex-normalistas que abordam a importância do Curso Normal para o seu desenvolvimento 

profissional e pessoal. Além disto, também traremos as narrativas que de certa forma retomam 

em as lembranças e os esquecimentos fazendo as reflexões e entre conversas com diferentes 

autores que tem sua base epistemológica na formação docente e em seus processos. Nesta etapa 

destacaremos as questões de gênero e a relação com a escolha profissional docente fazendo 

relações entre o ser e o estar professora em uma sociedade preconceituosa e que ainda tem no 

papel da mulher a dona de casa, mãe e esposa o que em algumas situações é abordada de 

maneira pejorativa.  

Por fim, delineamos as considerações finais, as “Memórias Bilaquianas na formação de 

professoras”, cujo a finalidade é fazer o fechamento deste produto. Ao tecer tal episódio, 

tentaremos dar sentido ao que foi ressignificado durante os processos formativos de professoras.  

Esses sentimentos impregnados de memórias vividas foram criando vínculos 

identitários imbuídos de significados. Cada movimento resgatado pela memória auxilia no 

delineamento de questões formativas importantes para aquele protagonista, colaboradora de 

uma trama que está sendo resgatada, unindo fios da lembrança e entrecruzando com outras 

tantas histórias que juntas formam o arquivo memorial do Instituto.  
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