
ENTRE UTOPIAS E SOBRESSALTOS:  
a mulher-professora em seu trabalho cotidiano. 

 
Fabiana Furlanetto de Oliveira Pavanelli 
Secretaria de Estado da Educação 
Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba 

  
Resumo: Neste trabalho, apresento um evento discursivo de minha dissertação de 
mestrado, em que uma mulher-professora compartilha, pela interlocução com outras 
mulheres-professoras, os dilemas do exercício da docência e de sua condição de 
mulher que trabalha. Com olhar guiado pelas perspectivas histórico-cultural 
(Vigotski) e enunciativo-discursiva (Bakhtin) e os conceitos de experiência e de 
narrativa em Benjamin, bem como ancorada metodologicamente no paradigma 
indiciário de Ginzburg, busquei trazer à baila: os diferentes caminhos pelos quais se 
chega à docência, a desvalorização do magistério, os compromissos, as utopias, as 
rupturas insignificantes, os sobressaltos, os limites, as possibilidades e as 
experiências cotidianas, pequenas e anônimas, de uma mulher-professora com suas 
leituras acerca da vida, da escola e de seu insistente desejo de continuar professora.  
Palavras-chave: mulher-professora, trabalho, utopias, sobressaltos. 
 

A uva e o vinho 
Um homem dos vinhedos falou, em 

agonia, junto ao ouvido de Marcela. Antes 
de morrer, revelou a ela o segredo: 

– A uva – sussurrou – é feita de vinho. 
Marcela Pérez-Silva me contou isso, e 

eu pensei: Se a uva é feita de vinho, 
talvez a gente seja as palavras que 
contam o que a gente é. 

(Eduardo Galeano) 

Cecília por Cecília – quando o pesquisado se descreve 
 

Pensar no motivo que me levou a ser professora é recordar de minha infância, 
sempre acompanhada de bons mestres. Pessoas diferentes e necessárias.  

Fui privilegiada, pois sempre pude contar com excelentes professores: 
autoritários carinhosos; democráticos atentos; preocupados exigentes; preparados 
tranqüilos, todos sempre interessados em promover o ser humano, acima de tudo. 

Apesar de não dar muito valor ao que via e ouvia de meus professores, ficava 
admirando cada um em seu momento de trabalho; comunicação com a classe, 
diferenças e esforços, todos deixando marcas.  

Por outro lado, cresci ouvindo minha mãe dizer: “professora ganha mal e além 
do mais não é valorizada nunca”. Por isso, tentei trabalhar em outros setores: banco, 



  

comércio e principalmente em editoras, fazendo revisão de textos (tentativa de fugir 
talvez). Porém, quase sem planejar, cheguei à escola, foi como se todos os 
caminhos me levassem a ela. E aí estou.  

Professora sim, porque sou idealista, acredito num futuro melhor e tenho a 
certeza de que esse futuro só virá por meio da educação. 
 
Enunciações da professora no contexto e no movimento das relações de um 
grupo – quando o pesquisador apresenta suas leituras 
 
 Aqui descrevo e analiso alguns aspectos que pude apreender na convivência 
com a professora Cecília, a partir de interlocuções, textos escritos por ela, 
fotografias, livros, enfim, tudo que foi compartilhado no grupo de professoras. 

Sobre o grupo, recusas e impossibilidades definiram a composição do 
mesmo: cinco mulheres-professoras – Ana Maria, Cecília, Cláudia, Luciana e eu – 
movidas pelo desafio do trabalho e pelo desejo de um espaço de interlocução sobre 
o trabalho. 

Quanto a mim, o desafio da pesquisa também me mobilizava. Ele estava na 
raiz da formação do grupo e definiu minha participação dentro dele, tanto como 
professora, quanto como pesquisadora. Foram quinze encontros ao longo de 2003. 
Aqui trago um dos eventos discursivos, enfatizando apenas um dos sujeitos da 
pesquisa: a professora Cecília.  

Cecília pode ser apresentada como alguém que gosta das palavras e, sendo 
uma pessoa cuidadosa, “escolhe” para suas enunciações os termos mais próximos 
do conforto e da atenção para com os outros. Seu olhar é diferenciado para com o 
aluno e para com o professor, para as relações, para o contexto escolar em geral. 
Parafraseando Kramer (1993), Cecília é uma mulher e uma professora, que sonha e 
acredita, entre as pedras: brutas ou lapidadas. Que pedras são estas e de que 
armas dispõe? A professora enquanto ser humano, sujeito histórico e social, luta 
com as palavras, com as armas que tem, com as “vozes nascidas da prática 
cotidiana, feitas de contradições e recusa, esperança e resistência, de busca” 
(KRAMER, 1993, p. 10). 

A professora de português, Cecília, é atenta e sabe ouvir. Nem se incomoda 
com os quarenta e oito anos, segundo ela de muitas lutas, mas que avalia como 
momentos ricos de aprendizagem. A imagem que fica dela é a de uma pessoa 
tranqüila, mesmo em meio aos mais diversos sobressaltos da vida e da profissão. 

Compartilhando, a partir de lugares sociais distintos, do mesmo momento 
histórico, político e social de Ana Maria, pois são de uma mesma geração, descreve 
uma trajetória diversa. Cecília é a mulher que trabalha.  

Morando em São Paulo (formou-se na PUC, em 1984) sempre dividiu seu 
tempo entre editoras e escolas, mesmo após o casamento e o nascimento dos 
filhos.  

Ao apresentar ao grupo de professoras sua trajetória, desmistificou a questão 
da “escolha”, a ilusão de que o Magistério é a pior opção, a concepção de que só se 



  

compromete, só dá certo na profissão quem escolheu e “gosta do que faz”. Chega-
se à docência por inúmeros caminhos, asseverou-nos ela. 

— Sabe, eu nunca pensei em ser PROFESSORA, eu fiz Letras, achando que 
eu não ia ser professora e minha mãe deu o contra, não queria que eu fosse 
professora. Cresci com este discurso, mas eu tive professores excelentes. 

— Eu era feliz trabalhando em editoras, mas uma editora faliu, na outra, eu 
não me sentia bem, pedi demissão, fui para uma gráfica que pagava pouco e eu 
dava aulas para completar o orçamento. Eu fui levada e fui chegando à escola, tudo 
aconteceu pra eu ficar em sala de aula. Acho que pra contrariar a minha mãe (risos).  

— Depois eu passei num concurso estadual, vim pra Piracicaba e, hoje, eu 
vejo a profissão com prazer, apesar de todas as dificuldades.  

— A Fabiana fala que ela tem uma dívida para com a escola, eu, acho que 
tenho um compromisso. Outra coisa, eu penso que a gente tem que aprender 
sempre e eu sou muito aberta pra isto. 

30/04/2003 
 

No que diz respeito à “escolha”, há inúmeras pesquisas que abordam esta 
intrigante questão (Fontana, 2000; Assunção, 1996; Fischer, 2005; entre outras). 
Diante de todas as considerações por elas elencadas acerca da escolha da 
profissão docente, faço minha a indagação de Assunção (1996, p. 2): “... que 
motivos ainda hoje levam mulheres a optar pelo magistério e nele permanecer, 
apesar de ser uma profissão que vem sofrendo contínuo e rápido processo de 
desvalorização no que se refere às condições objetivas de trabalho?”  

Apesar da desvalorização já consolidada no imaginário social quando Cecília 
chega à docência, ela aproxima-se, entra na escola e ali permanece. Como? Por 
quê?  

Para contrariar a mãe? Por influência de seus professores excelentes? Por 
que como trabalhadora identificava-se com eles e os admirava no momento de seu 
trabalho? Pelo desencanto provocado pelo depauperamento do trabalho nas 
editoras? 

Estando na profissão não só permanece, como a valoriza, mesmo lhe 
reconhecendo as dificuldades. De onde vem esta aceitação? Busco indícios nos 
enunciados de Cecília: Professora sim, porque sou idealista, acredito num futuro 
melhor e tenho a certeza de que esse futuro só virá por meio da educação. Cecília é 
mobilizada por um projeto, por uma utopia. Ela vê na escola um lugar de trabalho e 
um espaço de atuação social. 

Algumas enunciações de Cecília dão indícios de alguns sentidos e 
significados por ela elaborados acerca da escola, do aluno e do trabalho docente. 

(Em meio a uma conversa sobre o desânimo acerca do que o professor se 
propõe a fazer e muitas vezes resulta inútil para os alunos.) 

— Tem hora que a gente desanima, acha que falou, falou e nada mudou, mas 
eu acredito que algo e em algum momento fica.  



  

— Hoje, neste contexto, a gente aprende com eles (alunos)... eles nos 
questionam, riem... 

   04/06/2003 
 

—... ainda que o aluno não aprenda aquele conteúdo, resta alguma coisa, resta 
o exemplo, resta uma palavra que sei e toca, muda, faz algo – mesmo para o que é 
mais fechado ou aberto, eu acho que pra todos. 

20/08/2003 

 
(Diante do estranhamento relatado por Ana Maria, em sua volta para a escola 
pública.) 

— A gente tira do nada. Não tem clima, não tem apoio, não tem material, tira 
do nada e consegue fazer coisas boas.  

— Não conseguiria trabalhar se não acreditasse. A gente trabalha, briga... 
18/06/2003 

 
— Todo mundo, pra mim, sempre contribui em alguma coisa. 

02/07/2003 
 

(Sobre o “dia do professor”.) 
— O professor acredita no que faz, acredita num mundo melhor, no futuro e 

este futuro só virá por meio da educação e ele é parte disto. Nisto eu acredito muito 
e acredito no que eu faço também, eu faço o meu melhor, por conta de tudo que a 
gente passa... 

— Faz diferença o aluno passar pela escola... 
16/10/2003 

 
A escola fez diferença na trajetória de Cecília. A admiração que revela sentir 

por seus professores o indicia. 
Em meio a situações do grupo, numa interlocução em que Cláudia comentava 

ter assumido poucas aulas porque tinha que cuidar do filho e Ana Maria comentava 
que enquanto suas filhas eram pequenas não trabalhou, Cecília replicou: 

— A gente trabalha, briga de formas diferentes. Eu não conseguiria trabalhar 
se não acreditasse em algumas coisas. 

— Eu acredito no ser humano. Trabalho, faço o mínimo que seja para 
melhorar o ser humano que está diante de mim. 

— Quando eu chego à escola, eu esqueço tudo, ou pelo menos tento, na sala 
de aula esquecer, mas o aluno percebe e fala “dona, você não está boa hoje”. 

— Vocês (dirigindo-se ao grupo) tinham esta possibilidade, de não ir trabalhar 
se o filho estivesse doente, de esperar os filhos crescerem, sem trabalhar. Eu 
jamais, em nenhum momento de minha vida poderia dizer “a partir de hoje eu não 
trabalho”. Jamais passou pela minha cabeça: com bandido, morte, na periferia ou no 
centro, em São Paulo, jamais eu pensei em não trabalhar. Se eu pudesse... mas, o 



  

que eu faço? Eu me acostumo, com todas as possibilidades. Eu tinha e tenho que 
trabalhar. 

18/06/2003 
 

— Eu não vivi esta realidade como aluna, de ficar desanimada e reclamar de 
tudo que o professor oferece. Na minha época, a gente não tinha direito de ficar 
arrumando problema, tinha que estudar e ponto.  

04/06/2003 

As condições de vida e as imposições típicas da condição não apenas de 
professora no trabalho, mas de mulher na vida, indiciam modos de Cecília encarar o 
trabalho docente: um trabalho remunerado, mas não vivenciado só pela 
necessidade, também a partir das utopias que a movem. Galeano (1994, p. 310) 
afirma que a utopia “serve para isso: para caminhar”. Cecília caminha. 

Procurar uma lógica linear nas enunciações de Cecília é uma tarefa difícil e a 
análise não se expõe deste modo, pois ao pensar sobre elas, as marcas de uma 
lógica que poderia chamar de “labiríntica” (“lógica labiríntica” em oposição à “lógica 
linear” foi uma expressão usada por minha orientadora e dela me aproprio neste 
momento) prevalecem. Longe da linearidade idealizada pelas noções de progresso, 
os enunciados de Cecília revelam-na nas idas e voltas, nos retrocessos e avanços, 
nos obstáculos enfrentados nos sobressaltos e utopias. 

Magnani (1997), também professora de Português, retoma seu percurso 
pessoal e profissional, instigada pela questão da formação enquanto professora e 
pesquisadora, dando visibilidade às utopias – enquanto ousadias, desejos, sonhos e 
lutas por concepções de educação – e os sobressaltos, ligados às contingências, às 
forças controladoras, às rupturas insignificantes, mas necessárias à sobrevivência 
nas instituições. Utopias e sobressaltos marcados pela “tendência cristalizadora da 
linguagem” e pela “inconclusibilidade do sujeito” (idem, p. 12,13).  

Cecília vive os sobressaltos nas diversas relações históricas e sociais de sua 
vida de trabalho na instituição escolar – o desânimo, a sensação de que as 
mudanças são lentas, as escassas condições de trabalho favoráveis, as questões 
salariais, os alunos que deslocam seus saberes e fazeres consolidados. As utopias 
alimentam-se da crença de que resta sempre algo no processo ensino-
aprendizagem (palavras, exemplos...), das contribuições advindas das relações, do 
compromisso, do querer aprender sempre e mais, da leitura fascinante, da crença no 
humano e no desejo de contribuir, em sua ação docente, para que alguém possa ser 
melhor, para que a escola possa ser melhor, para que o mundo possa ser melhor. 

Magnani (1997) invoca Osakabe, ao dizer que “a utopia incorpora o desejo e 
com isso mesmo, por clarificar seu impossível, tem o poder de mobilizar”. Assim 
sendo, ao lado das angústias, das pressões que fazem com que as professoras 
desanimem, surge seu compromisso, uma causa a levar adiante e ainda alguns 
modos de dizer da categoria profissional que já se constituem lugares comuns: 
aprender sempre. Na complexidade da mulher-professora, outras facetas foram se 
dando a ver ao longo de nossas relações.  



  

Em 2002, Cecília começou tudo de novo, como ela sempre dizia, estando 
aberta para o que viesse. Neste ano, após um período de relativa comodidade, ela 
ficou sem aulas de Português na escola onde era efetiva e veio removida ex-ofício 
(termo utilizado na Rede Estadual de Ensino – São Paulo – para designar 
professores titulares de cargo que não conseguem constituir jornada de trabalho 
pela falta de classes/aulas para os mesmos em nível de unidade escolar, tendo que 
completar ou constituir jornada completa em nível de diretoria de ensino, com 
classes/aulas remanescentes de outras unidades escolares) para uma outra escola 
bastante tradicional do município de Piracicaba, uma escola não tão distante 
daquela em que estava antes, mas mais longe da casa dela. Foi nesta mudança que 
nos conhecemos, pois acabamos sendo colegas de disciplina na mesma escola. 

Por sua natureza gentil e prestativa, por estar mais familiarizada com o 
município e com o próprio trabalho no Ensino Médio, ela foi logo se aproximando e 
oferecendo ajuda. Neste tempo, eu era uma estrangeira: na escola, na disciplina e, 
principalmente, na relação com o Ensino Médio, já que minha grande experiência 
havia sido como professora das séries iniciais. Nossa aproximação foi me dando 
segurança para enfrentar os desafios. 

Nesta vida de professora, quantas pessoas vão se tornando amigas e com 
elas vamos aprendendo e nos formando. O contato face-a-face, as relações 
humanas frutos dos encontros profissionais garantem muitas vezes o conforto 
necessário para enfrentar os altos e baixos do cotidiano escolar. Tudo na escola 
parece extremamente igual e repetitivo, mas ao me distanciar do espaço e tentar 
olhá-lo para além dos muros e de sua estrutura rígida, quantas coisas diferentes e 
irrepetíveis acabo vendo.  

Minha aproximação com Cecília nasceu dos indícios que ela me dava em 
suas ações, em suas palavras; da vontade de conversar, de dividir angústias e 
sucessos com os colegas de trabalho. Quantas vezes não se queixou das 
dificuldades de encontrar espaço para isto na própria escola, sem deixar de olhar 
para a instituição de modo positivo uma característica bastante peculiar dela, 
sempre procurar o lado bom, como atestam suas enunciações: a gente tira do 
nada... e consegue fazer coisas boas. 

Assim que o “grupo de estudos” começou, entre outras pessoas da escola, eu 
convidei Cecília e sua resposta foi: “sim”. Um sim decidido. Ela tinha tudo para não 
vir: cuidava sozinha da casa, com dois filhos (um na faculdade), com alguns 
problemas financeiros e com sua mãe, que tem problemas de saúde, morando com 
ela. No entanto, nada a impediu de participar, de imprimir suas particularidades: o 
olhar, a compreensão e a crença no valor de todos, refletindo também nas 
“escolhas” e nas sugestões literárias que ela relacionava constantemente quando, 
ao longo dos encontros, discutíamos sobre obras interessantes. Um apólogo, mais 
conhecido como A agulha e a linha, de Machado de Assis e O padeiro, de Rubem 
Braga eram alguns de seus textos preferidos, que ela compartilhou conosco. 

Bem recebida no grupo e, mesmo não sendo uma pessoa que disputava 
muito a fala, Cecília sempre ia se colocando, complementando idéias e socializando 



  

suas experiências neste espaço de troca, nome carinhoso que ela atribuía ao nosso 
encontro.  

A expressão “troca” é também uma marca da tensão entre aquilo que se 
destina aos professores nos espaços de formação em serviço e o que eles, de certa 
forma, desejariam destes momentos, pois considerando-a ou não um jargão, esta 
palavra ou descrição dos espaços caracteriza um modo de enunciar freqüente entre 
os professores e, sob o risco de desqualificar seus dizeres, muitas vezes não se 
pergunta por que circulam tanto e como vão compondo seus enunciados. 

Para Cecília a troca era a possibilidade de intercambiar experiências.  
Em uma atividade de leitura, ilustra-se o olhar dela para o grupo. Em resposta 

a um texto de Larrosa (2001) intitulado Sobre a lição ou do ensinar e do aprender na 
amizade e na liberdade, dispusemo-nos a escrever algo. Esta atividade (proposta 
em 30/04/2003) fez com que Cecília escrevesse o texto a seguir: 
 

A leitura que não se esgota em si mesma, a leitura que pode ser partilhada, 
trocada, analisada, ampliada. A leitura que fascina. 

É fascinante poder se apropriar de um texto e ser livre para fazer a minha 
interpretação, melhor ainda poder participar de um grupo, partilhando leituras, visões 
de mundo. Isto é, sem dúvida, um privilégio. Ouvir, falar, ler, escrever, pensar e ver a 
leitura multiplicar-se sob diferentes olhares, crescendo sempre. 

04/06/2003 
  

Ao tomar este pequeno texto de Cecília como objeto de análise, trago uma 
aprendizagem acerca das vozes na perspectiva bakhtiniana, pois 

[...] o interlocutor participa [...] da formação do sentido de um enun-
ciado. Nenhum enunciado pode ter seu sentido atribuído apenas ao 
locutor. Ele produz-se sempre no espaço entre os dois papéis 
mínimos e, mais amplamente, na situação social complexa que 
engendra o enunciado. (AMORIM, 2004, p. 123) 

Nesta perspectiva, que vozes estão constituindo o enunciado da professora? 
Uma delas imediata é o texto de Larrosa (2001) – a leitura que não se esgota em si 
mesma. Outras possíveis são: a constituição literária e discursiva das professoras de 
português (os textos que lêem e sugerem, apropriar-se de um texto, interpretação) e 
a interlocução no grupo mediando a relação que vai estabelecendo com o conceito 
de leitura (poder participar de um grupo, partilhando leituras, visões de mundo). 
Estas vozes complementam-se marcadas pelos modos de dizer dos docentes, como 
eu considerei ao mencionar a questão da troca, pois aqui ela explicita suas 
enunciações anteriores e anuncia outras que estão por vir. 

A mãe garantindo o presente e o futuro dos filhos, a filha cuidando da mãe 
doente, a professora ensinando os alunos a ler e a escrever, a mulher trabalhando e 
administrando o salário – esta é Cecília, e algumas palavras podem contá-la. 



  

Palavras suas em que enuncia o exercício da docência, o compromisso, a 
esperança, as tentativas de acertar, sendo, simplesmente, professora. 
 
(Encontro instaurado pelo desafio imposto à Cláudia de substituir uma professora de 
português. Conselhos de Cecília.) 

— O conteúdo é importante sim, mas transgride, passa por outros veios... O 
conteúdo tem que fazer o aluno crescer. 

— São importantes o texto, o diálogo. 
— Não dá pra ficar brigando com a avaliação. Tudo é avaliação! Pensar, 

ajudar, trabalhar junto, falar, expor-se. Nós temos que avaliar de outra maneira. 
1º/10/2003 

 
— Tinha que ter na escola, na rede estadual, coisas mais intensas: momentos 

de curso, capacitação, momentos assim como o nosso de conversa, professor 
trocando idéia, lendo o texto. Eu sinto falta! 

 — Eu tenho que corrigir redações lavando, passando, fazendo faxina, mesmo 
agora, eu só arrumei uma faxineira e quando eu vejo o dia já acabou. 

— O professor carrega este lado de literatura, ele é autor, ele é leitor, ele 
procura desesperadamente fazer com que as pessoas gostem, acreditem nas 
coisas, a literatura é um caminho e a gente quer passar a emoção, por exemplo, 
João Cabral de Mello Neto em Morte e Vida Severina, a gente quer que eles vejam o 
lado humano que é tão contado, é tão triste na literatura, quer que vejam esse 
amanhã. 

— Por mais que o professor chegue mal, ele está sempre recomeçando, isto 
é bonito, ele insiste. Tem dia que você sai arrasado da aula, mas no dia seguinte 
você levanta e dá aquela aula empolgado, muitas vezes nem sabe como, mas falou, 
escreveu de novo. Pensei no professor que todo dia tem que tirar ânimo, não sabe 
de onde, mas ele tira e ele faz...  

11/09/2003 
 

Nas enunciações, as descrições e os modos como narra alguns aspectos de 
seu trabalho pedagógico: o conteúdo, a avaliação, a literatura, as redações... 
entrelaçando-se aos afazeres domésticos, à rotina estressante, ao compromisso, 
que também se tece em relação aos seus pares. Diferentes maneiras de lidar com 
um cotidiano comum, pois estando nas mesmas condições das colegas que vivem o 
dilema do Ensino Médio nas escolas públicas, Cecília sobrevive ao desânimo, sai 
arrasada da aula, mas volta e conforta. Utopias e sobressaltos. 
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